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Prezenta colecţie – CHIPURI (de) CUVINTE (în) GESTURI 
– propune o altfel de incursiune în viziunea isihastului de la 
Frăsinei, una neliniară/discontinuă, care se oferă cititorului 
prin intermediul contactelor, întâlnirilor, punctuale repre-
zentate de alcătuiri-forme text succinte, selectate, extrase, 
din ansamblul operei sale, desigur, nu fără o ţintire, rostuită 
anume. Paradoxal, acest tip de structură, metatextuală, a 
compunerii, nu fragmentează, nu destructurează perspec-
tiva isihastă, ci reflectă unitatea viziunii isihastului, repre-
zentată într-un mozaic iconic, faţetat în dinamica întrupării-
iconizării personalizate, ce se lasă regăsită, descoperită în 
aceste multiple forme-transpuneri de chipuri (de) cuvinte (în) 
gesturi.  

Alcătuirea ca atare, întregită în cuprinderea sa intersti-
ţială, reclamă o inserţie participativă a cititorului, ţesută, 
petrecută prin aceste pauze-odihniri – ochi care se între-
deschid ca tot atâtea uşi-cadre de identificare-recunoaştere a 
chipului isihastului, în viul prezenţei sale, desfăşurat prin 
acte-pecetluiri ce întâmpină modulat varia tipare-forma 
mentis. Astfel, prin aceste metope, gestante intervale de 
răspuns, nu doar se adaugă spaţii de înscriere receptivă, 
reflexivă, creativă a cititorului, sub marca-amprenta sa per-
sonală, ci se pot afla şi genera noi moduri de prizare şi de 
articulare ale acestei opere, polivalente, care pot nutri, astfel, 
o şi mai complexă, dar şi mai completă, asimilare a viziunii 
şi a experienţei isihaste.  

În fond, e un alt prilej, încă unul, de deschidere spre o 
mai largă receptare şi aprofundare a acestei viziuni isihaste, 
şi, totodată, de încântată, binevenită celebrare a acestui 
mistic isihast, care este Moş-Avva Ghelasie.    

 
Neofit 
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Întâmpinare 
- viziune isihastă şi isihasm – 

 
 

După finalizarea acestui volum, în urma unei fulgurante 
lecturi tehnice, de rutină, am constatat, oarecum întâmplător, că 
termenul „viziune” (creştină, filocalică, isihastă) se regăseşte, de 
zeci de ori, fără să fi fost ţintit drept cuvânt-cheie în procesul de 
selectare propriu-zisă, din întregul operei ghelasiene, a diferitelor 
texte care structurează conţinutul lucrării de faţă. Pe neaşteptate 
observată, această folosire recurentă a termenului „viziune”  
mi-a apărut ca un semnal interesant, de consemnat, întrucât mi-a 
relevat, şi prin acest amănunt, nevoia isihastului de a reveni 
permanent la poziţionări clarificatoare, la tuşa unor hotare, la 
identificarea unor distincţii, care se conturează şi articulează de 
fapt într-o/după o viziune anume. 

De fapt, aceste recurente precizări de „viziune” specifică, 
creştină, filocalică, isihastă, sunt de recunoscut, în mod evident, 
drept expresii ale unei identificări, ce vizează o situare pe 
poziţie apologetică, fertilă, nu sterilă, o aşezare în chipul unei 
mărturisiri, ce adună, nu risipeşte, ce lămureşte, nu acuză.  

Se poate reţine astfel un tip de mărturisire care nu evită 
întâlnirile, care nu refuză dialogul, care iese cu deplină, densă şi 
consistentă deschidere în întâmpinarea realităţii-mentalităţii 
celuilalt, oferind, construind hotare-punţi lămuritoare, acurate 
repere, profunde arhechipări/arhetipări identitare. Se poate 
remarca totodată o apologetică desfăşurată, nu doar pe celestul 
tărâm teologic, ci şi pogorâtă, extinsă în diverse domenii sau 
componente asociate existenţei umane curente, în psihologie, 
medicină, nutriţie, de pildă. În acelaşi timp, este inevitabil de 
surprins o forţă apologetică, avansată, mai cu seamă, pe frontul 
interferenţelor mistice, pe câmpul practicilor şi experienţelor 
spirituale, mai vechi sau mai noi, reiterate, proliferate în pre-
zent, şi inevitabil incidente, într-o formă sau alta, cu isihasmul, 
mistica ortodoxă, autentică. 

Răspunsul mărturisitor, apologetic al isihastului este unul 
care are capacitatea, profunzimea şi claritatea transpunerii în 
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raport de contextul contemporan, care nu mai este cel al dispu-
tei din sec. XIV, când isihasmul, sau mistica isihastă a fost pusă 
în raport cu raţionalismul filosofic, cu mentalităţi scolastice. 
Astăzi, contextul provocator, de primă miză, este altul, anume 
cel ce stârneşte un raport al misticii isihaste cu alte, varia 
mistici. De aici şi o asumată, o explicit afirmată preocupare a 
isihastului pentru evidenţierea misticii isihaste vizavi de acest 
context, care presupune, implică nevoia de identificare şi contu-
rare a isihasmului în actualitate. Însă, pentru a putea răspunde 
potrivit, neconfuz, nesincretic, neredundant contextului, provo-
carea actualităţii isihasmului este, totodată, o provocare care 
reclamă aprofundarea în complexă articulare şi a unei viziuni 
isihaste, una care atrage cu sine un real parcurs mistagogic, 
unul revelator în chip paradigmatic, înnoitor. 

Din disputa din sec. XIV, dintre Sf. Grigore Palama şi Varlaam 
din Calabria, privind „raportul” dintre Fiinţă şi Energiile Harice, 
isihastul surprinde sintetic faptul că a fost şi o dispută între 
teologie şi filosofie, întrucât teologia creştină afirma „Treimea 
Fiinţială şi Harul Său” (energii necreate), în vreme ce filosofia 
recunoştea doar „Fiinţa singulară”. Desigur, se ştie că în urma 
dezbaterii palamite, s-a statuat faptul că Treimea Fiinţială are ca 
„natură afirmativă şi Energiile Sale Harice”, altfel zis, Dumnezeu 
este „Fiinţă şi Har”. Isihastul punctează însă acea dispută şi după 
vectorii ideatici, reverberanţi în contextul spiritual respectiv. 
Observă în acest sens că, în spiritul vremii, propriu dezbaterii 
din sec. XIV, s-a pus accent pe Energiile Harice, pe nevoia de a 
distinge „Supranatura Fiinţială Divină de natura fiinţială creată”, 
şi, astfel, s-a concretizat o viziune isihastă, cea palamită. Această 
viziune afirmă că, în experienţa mistică isihastă, natura umană 
nu se poate „amesteca” sau „confunda” cu Natura Divină, dar se 
poate „Împărtăşi prin Har”, poate fi părtaşă, în chip mistic, 
strălucirii luminii harice a Fiinţei. 

Conform isihastului de la Frăsinei, spiritul vremii de azi, ce 
reflectă alte tendinţe şi provocări, reclamă o căutare a „celor 
dincolo de Energii”, mai precis inculcă nevoia de re-descoperire 
a Chipului Fiinţei, angajează nevoia de devoalare a tainei reali-
tăţilor (intra-) fiinţiale. Aşadar, observând faptul că, în contextul 
contemporan, este o dublă tendinţă, pe de o parte, una de a 
„separa” complet Fiinţa de energiile sale, şi, pe de altă parte, 
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una de a „absorbi” energiile în Fiinţă, poziţionări în răspărul 
perspectivei creştine, isihastul consideră că, pentru noi, cei de 
astăzi, este necesară mai întâi şi o „deschidere a Fiinţei prin 
Fiinţa Însăşi”, prin care „apoi să se facă deschiderea Fiinţei prin 
Energiile Sale”. Adică, este necesară şi „deschiderea Fiinţei prin 
Fiinţă”, nu doar prin Energiile Sale, ca să nu „pierdem” Fiinţa 
în Energiile Sale, ca să nu „ocultăm” Fiinţa prin Energiile Sale, 
ca să nu o „izolăm” faţă de Energiile Sale. Altfel zis, „deschiderea 
Fiinţei ca Fiinţă” nu trebuie confundată, substituită sau anihi-
lată de „deschiderea Fiinţei prin Energiile Sale”; „deschiderea 
Fiinţei ca Fiinţă” este deci deschiderea care deschide, este 
supra-deschiderea originară, origine şi a „deschiderii Fiinţei 
prin Energiile Sale”. 

Astfel, luând în considerare contextul spiritual, nu static, ci 
în deschiderile şi transformările lui istorice, de unde şi nevoia 
de actualizare, isihastul afirmă explicit că demersul său încearcă 
o „lărgire mistică”. Această „lărgire mistică”, ce ţine în fond de 
conţinutul viziunii isihaste ghelasiene, se concretizează în 
distincţia pe care o face între „Fiinţialităţile Intra-fiinţiale şi 
Energiile Harice ale acestora”. Este o distincţie care se contu-
rează, se precizează, se adânceşte în prezentarea şi dezvoltarea 
unei mistagogii a Chipului Fiinţial, recurentă în iconarea 
personalismului fiinţial. 

Însă, incursiunea sa mistagogică devine relevantă şi din 
perspectivă antropologică pentru că traduce şi reflectă o viziune 
ce aduce în atenţie  „raportul Fiinţei noastre Create faţă de ener-
giile noastre”; un raport care exprimă o distincţie lămuritoare, 
binevenită în demersul de identificare a chipului omului ca 
persoană, prin prisma a ceea ce înseamnă un apofatism antro-
pologic şi revelarea tainei omului ca persoană. Astfel, acest 
raport infra-antropologic, „fiinţă de creaţie şi energii de creaţie”, 
deschide un nou orizont, profund şi clarificator, practicii şi 
experienţei mistice a chipului omului-persoană, pe calea relaţio-
nării, participării şi comuniunii inter-personale, neamestecate, 
neconfundate. Isihasmul este redat astfel omului contemporan, 
nu ca un simplu „meşteşug al liniştirii”, ci transpus, tradus în 
forma acestei înnoiri paradigmatice, proprie viziunii isihaste, 
iconic-personaliste, ghelasiene. 

Într-o asemănare cu viziunea palamită, ce revelează Dumne-
zeirea ca Fiinţă şi Energiile Sale Harice, viziunea ghelasiană 
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evidenţiază un „Intra-Fiinţial” de prim-plan, deci identifică un 
Chip Fiinţial, ca viu în sine personal, „Intra-Fiinţial”, care apoi 
se transpune şi în Energiile sale Harice. Astfel, dacă în viziunea 
palamită, Chipul Fiinţial „nu se vede” prin el însuşi, ci doar 
prin atributele şi însuşirile Harice, Fiinţa rămânând în perma-
nenţă „acoperită-umbrită” de Har, în acest personalism de Chip 
Fiinţial, specific viziunii ghelasiene, Harul este pus în „umbra” 
Persoanei. Considerând Persoana ca primă evidenţă şi Harul ca 
„acoperit” de Persoană, isihastul de la Frăsinei evită cursele 
unui pseudo-personalism de factura unui decupaj energetist-
haric, care poate ascunde şi substitui personalismul fiinţial, cu 
unul strict energetist, şi, în acest sens, reductiv. 

Este nevoie aşadar, din perspectiva isihastului, nu doar de o 
translatare către omul de azi a isihasmului, de o simplă 
promovare a lui şi de o largă deschidere către toţi cei doritori, ci 
este, deopotrivă, nevoie şi de o actualizare a viziunii isihaste, de 
o re-identificare şi re-descoperire a isihasmului în accente speci-
fice, de neconfundat, în raport de contextul cultural general, de 
forme mentale emergente, de ambientul spiritual-experienţial 
contemporan. Inclusiv în paginile volumului de faţă găsim 
precizări ale isihastului care trasează explicit o condiţie de 
actualitate a creştinismului în sensul că, alături de abordarea 
teologică curentă „a chipului fiinţei prin har”, susţine că, astăzi, 
este necesară şi evidenţierea unei teologii „a harului prin chipul 
fiinţei”; o abordare, printre altele, motivată, argumentată ca so-
luţie vizavi de problematica unui „panteism energetic”, expre-
sie a unui misticism energetist, univoc, susţinut de practici şi 
tehnici care, printre altele, ajung să confunde energiile necreate, 
altfel zis harul, cu energiile create. Astfel, chestiunea „harului 
prin chipul fiinţei” are o incidenţă şi o rezonanţă lămuritoare, 
de pildă, şi asupra unor practici şi tehnici mistice, nu întrucât 
reflectă un simplu amănunt teoretic, abstract, ci pentru că 
imprimă, cadrează o consistentă viziune de taină isihastă, 
concretă, care este de asumat drept reper de cale de cei care vor 
să rămână şi prin practica, experienţa şi trăirea personală într-o 
autentică, reală mistică creştină. 

Cum spuneam, intuind această nevoie de promovare  
„a harului prin chipul fiinţei”, în pandant cu o evidenţiere  
„a chipului fiinţei prin har”, isihastul asumă, adânceşte şi pre-
cizează această perspectivă „a harului prin chipul fiinţei”. 
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Subliniază în acest sens insistent, din diverse unghiuri, recu-
rent, nevoia de identificare şi recunoaştere a acestui fundamen-
tal, originar „chip al fiinţei”, ca un chip eminamente perso-
nalist, care conferă, apoi, accesibilitate şi harului, ca haină-
lumină, mirabil strălucitoare, în raport de care „chipul fiinţial” 
are întâietate, însă. 

Desigur, la identificarea şi distingerea „chipului fiinţei”, ca 
unul de neconfundat cu harul, isihastul adaugă şi nevoia de 
evidenţiere a „viului în sine”, „intra-fiinţial”, al „chipului fiinţei”, 
asociat cu caracterul său de „chip triadic”. Totodată, marchează 
şi nevoia de recunoaştere a originarităţii şi întâietăţii actelor de 
chip fiinţial, personal, în raport de activul haric, energetic, care 
este unul de ordin secund, în „umbra” celui fiinţial-personal, 
care îi premerge. Etc. Prin toate aceste precizări şi evidenţieri, 
succint evocate aici, punctual amprentate şi mai extins pre-
zentate (şi) în paginile acestei lucrări, se conturează mistagogia 
iconică a Chipului, cea care transpare, în viul ei, din viziunea 
mistică a isihastului de la Frăsinei. 

De aceea, în atare orizont de actualitate a viziunii isihaste, în 
sensul promovării isihasmului nedesprins de o viziune isihastă, 
aici în actualizarea sa iconică, de formă-pecete ghelasiană, am 
crezut oportun să se regăsească, în acest prim volum al colecţiei 
– Chipuri (de) Cuvinte (în) Gesturi –, un spaţiu mai generos, 
dedicat cu precădere Chipului/chipului, identificării şi recu-
noaşterii Lui/lui.  

 
editorul 
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Creştinismul readuce Chipul realităţii, Taina Fiinţei în 
Sine, Taina Chipului. 

 
Toate misticile filosofice şi oculte în primul rând 

„depersonalizează Chipul Fiinţei în Sine”. Chipul Persoana 
este „proba de încercare” a tuturor. 

 
Taina Chipului ca Însăşi Persoana este, pentru noi, 

primul „pas” în comunicarea cu Dumnezeu. 
 
Creştinismul vine cu „Reînvierea Chipului Realităţii”, 

care este Chipul-Persoana. 
 
Se fac tot felul de speculaţii referitoare la ce este Chipul. 

Grecescul „eikon” şi latinescul „imago” sunt insuficiente. 
 
Anticii au insuficienţa că pornesc de la o Divinitate 

„fără” Chip, impersonală, care apoi ia Chip aşa-zis Personal, 
dar care, astfel, nu mai este Fiinţial, ci „de fiinţare”. 

 
Platon vede Fiinţa în Sine fără Chip în Sine, care 

„coboară energetic-funcţional” în spiritul zis treimic: 
Binele, Ideile de Sine şi Intelectul. 

 
Noi nu facem aici „speculaţii metafizice”, ne silim să 

primim Conştiinţa Tainei Chipului lui Dumnezeu pentru 
dialogul mistic dintre Chipul lui Dumnezeu şi Chipul de 
Creaţie al nostru.  

 
Creştinismul vine cu „Viziunea” Fiinţei ca Chip 

Persoană. Filosofii „reduc” Fiinţa la o „esenţă-principiu” 
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peste care nu se mai poate trece, deşi izvorăşte toată 
„multitudinea”. 

 
Filosofii pornesc de la o Divinitate de „zisă esenţă 

spirituală”, „neant Divin”. Creştinismul nu admite „lipsa” 
de Chip. Nu există „neant Divin”, că Este Dumnezeu Tatăl 
de la Neînceputurile Eternităţii. 

 
Creştinismul „trece peste esenţă”, ca Chip-Persoană. 
 
Mistica Isihastă Creştină fiind Mistica Chipului 

Persoană, noi insistăm tocmai pe această „problemă cheie” 
a Realităţii de Persoană. 

 
În mistica isihastă, care este mistica Persoanei, Fiinţa nu 

este un impersonal divin ce devine, evoluează ca 
Persoană, aceasta înlesnind panteismul mistic, de neadmis 
în creştinism. 

 
Taina Chipului este Taina Misticii pur creştine. Şi Taina 

Chipului este Taina Persoanei Fiinţiale Vii, dincolo de 
principiile gândirii. 

 
Fără evidenţierea şi înţelegerea Chipului de Persoană 

nu se poate pricepe această Mistică Teologică de Revelaţie, 
însă. De aceea noi insistăm până la repetări aproape supă-
rătoare, asupra Chipului de Persoană, ca Taina Misticii 
creştine.  

 
Persoana este supralogica gândirii creştine. Dacă am 

putea vorbi de o Metafizică pur creştină, prima categorie 
ar fi Chipul de Persoană. Persoana este mai mult decât un 
concept sau principiu, este Fiinţă Vie, care apoi naşte din 
sine conceptele şi principiile de gândire. 

 
Mistica pur creştină este Suprametafizica Chipului de 

Persoană, este Mistica Teologică de Revelaţie, este Mistica 
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Dialogului dintre Chipul Personal Dumnezeiesc şi Chipul 
Personal de creaţie, ce pot Comunica şi se pot Uni, fără 
amestecare şi absorbire, dar în Participare şi Împărtăşire 
reală de Taina Chipului Indestructibil, dar Deschis în 
Dăruire şi Primire. 

 
Nu este o dispută între afirmaţia teologiei că Fiinţa este 

esenţa Dumnezeirii şi afirmaţia noastră că esenţa este 
Persoana. Cine nu ţine cont de esenţa creştinismului, care 
este Treimea totodată, le vede despărţite şi contrarii. 

 
Teologic, Dumnezeu este Unica Fiinţă Dumnezeiască în 

Trei Persoane. Mistic, Fiinţa este deja definită în sine, încât 
Fiinţa creştină este mai propriu să se numească Perso-
nalitatea Fiinţială, ce este Deofiinţa Persoanelor Treimice 
ce au ca esenţă Persoana. 

 
Fiinţa fără Persoană este Singulară, fără concretizare de 

Sine. Fiinţa ca Persoană este Adevărată Fiinţă Vie şi 
Deplină, ce înseamnă Treime de Sine. În viziunea creştină, 
Fiinţa este Persoană şi Persoana este Triadă de Sine şi 
Triada de Sine este Treime de Persoane. 

 
Mistic creştin, Fiinţa este Personală şi Persoana este 

Fiinţială, de unde Personalitatea Fiinţială este mai specifică 
misticii, ca Fiinţa să nu încline spre impersonal şi Persoana 
spre o evoluţie a Fiinţei, ce nu mai înseamnă creştinism. 

 
Mistica creştină nu este o Întrepătrundere Fiinţială 

impersonală ce amestecă Fiinţele, ci este o „Înfiinţare 
Întrupare” Personală ce implică Fiinţa în Persoană, ce nu 
mai amestecă Fiinţele, ci le Împărtăşeşte prin Persoana 
care nu se amestecă niciodată cu altă Persoană, deşi se 
poate Uni Personal. 

 
Mistica Persoanei în Comuniune de Persoane integrale 

este o mistică ce nu poate cădea niciodată în panteism şi 
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nici în magia unor energii ce se manipulează pe dominări 
de puteri în raţionamente contradictorii. 

 
Mistica isihastă, ca definire în contextul general de 

mistică, este nevoită să-şi precizeze limbajul şi realităţile. 
Mistica Persoanei este însăşi mistica isihastă atât ca religie, 
cât şi ca metafizică-filosofie creştină. De aici accentul pe 
specificul isihast, pe Chipul de Persoană. 

 
Noi, ca mistică, dăm traducerea Fiinţei de sens creştin ca 

Personalitate Fiinţială în care Persoana şi Fiinţa se conţin 
totodată, în egalitate şi neamestecate. Fiinţa în sens creştin 
niciodată nu este fără de esenţă Personală şi Persoana 
niciodată nu este fără Realitate fiinţială. 

 
Fiinţa ca simplă Substanţă transcendentală tinde la 

amestec de Fiinţă, dar, înglobată în Persoană, are alte des-
chideri de Împărtăşire Personală, fără absorbire fiinţială, şi 
totuşi de participare, nu la Impersonalismul fiinţial, ci 
tocmai la Personalitatea Fiinţială ce înseamnă altceva, fără 
transformări de Fiinţă, ci ca transfigurări fiinţiale, care 
sunt Chip-Icoană de Persoană, ce nu se rupe şi nici nu se 
pierde. 

 
Mistica şi filosofia creştină scot total evoluţia şi deve-

nirea, ca o anti-logică, contrară unui Dumnezeu Deplin şi 
în Perfecţiune absolută. 

 
Misticile necreştine au şi ele paradoxul lor, că o dată 

pornesc de la Spirit fără Corp care îşi confecţionează 
Corpurile succesive de manifestare de Corp, ca o Şcoală a 
Spiritului de a se cunoaşte pe sine însuşi în contrast cu o 
lume nespirituală corporală, şi încă o dată ca aspiraţie de 
Trezire din lumea corporală. Corpul astfel este considerat 
un instrument spiritual cu sens de spirit, de evidenţiere de 
Conştiinţă de Spirit. Mistica creştină are cu totul altă 
viziune. 
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Trebuie reconstituit Chipul de creaţie integral aşa cum a 

fost creat de Dumnezeu, ca Chip de Rai, nu confundat cu 
Chipul deformat după cădere.  

 
După revelaţia Scripturii, nu este creat Sufletul ca 

acesta să evolueze în Corpuri diferite până la Trupul de 
Om cum îl avem noi, ci Omul este creat integral şi deodată 
Suflet-Corp şi această Unitate este Omul. Aici nu este 
vorba de instrumentul corpului care să fie folosit de către 
Suflet. 

 
Sufletul prin Triada de sine are deja mişcare şi viaţă în 

tot complexul său şi nu mai are nevoie de un Instrument 
corporal să se mişte. Corpul este o realitate normală ce iese 
din Mişcările-Viaţa Sufletului, nu ca negativul Sufletului, 
ci ca evidenţiere, ca spontaneitate-strălucire-prelungire 
peste sine a existenţei în sine. 

 
Corpul este Mărturia Sufletului, nu contrazicerea lui. 

Corpul nu este negativul Spiritului, ci un Ecou al Glasului 
de Spirit, care vorbind se produce şi ca energii Corp. 

 
În „Memoriile unui Isihast” şi „Iscusinţa Trăirii Isihaste” 

se vorbeşte despre Dihotomia Suflet-Corp, nu ca polari-
zarea realităţii din metafizica greacă, Spirit şi Materie. 

 
Dihotomia creştină nu este dualitate-contrariere-

polarizare, ci dublă transpunere deodată a unei realităţi 
Totale deja în sine, deschiderea dublă fiind pe arhetipul 
deja al limbajului Unic existent în deplinătate. 

 
Această Mistică a Chipurilor este Mistica pur creştină. 

Creştinismul are Supragândirea Chipurilor, nu a Ideilor. 
Categoriile de Gândire creştină sunt Chipurile Vii 
Personale. 
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Ca mistică creştină, se face astfel delimitarea, dar nu 

despărţirea, între Chipul de Dumnezeu existent deja în 
creaţie ca Bază-Arhetip şi Chipul de Participare Personală 
a Chipului de creaţie faţă de Dumnezeu ca Dialog Inter-
Personal. 

 
Sfinţii Părinţi au accentuat că noi avem Chipul de 

Dumnezeu real în noi, nu doar ca simplă Proiecţie. Chipul 
de creaţie este astfel Împletire de Chip de Dumnezeu  
cu Chip de Creaţie şi această Integralitate este Chipul 
propriu-zis de creaţie. Fără această Împletire de Dublu 
Chip şi mistica creştină cade în panteism. 

 
Dumnezeu îşi Dăruieşte Chipul Său real creaţiei, creând 

totodată un Chip de creaţie care să-L Primească, altfel 
Chipul de Dumnezeu ar sta în Gol. Şi aşa Chipul de creaţie 
este această Îmbinare Tainică Transcendentală dintre Două 
Chipuri, Cel direct de Dumnezeu şi Cel de Creaţie. 

 
Taina Trinităţii se dovedeşte tot mai mult ca baza 

oricărei realităţi şi a oricărei cunoaşteri, întrucât este 
semnul Creatorului şi Chipul Său în toate. 

 
În relatarea noastră despre Isihasm, „Memoriile unui 

Isihast”, căutăm Arhetipurile misticii creştine, ca să putem 
descifra confuzia căderii. Arhetipurile sunt Limbajul 
adevărat. Hristos-Cuvântul direct Dumnezeiesc vine cu 
Limbajul Transcendental, cu Arhetipurile. 

 
Icoana înseamnă Chip-Arhetip. Doar Dumnezeu este 

Chip-Arhetip-Icoană în Sine şi doar prin Icoana Dumne-
zeiască ne facem şi noi Asemănare de Icoană.  

 
Creştinismul vine cu Arhetipurile primordiale, care 

după cădere rămân vagi amintiri, ce se păstrează de 
diferitele civilizaţii omeneşti în diferite nuanţe, amestecate 
totodată cu Anti-Arhetipurile căderii, de unde Miturile. 
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Arhetipurile nu se Repetă, se Regenerează, de aceea 

Arhetipurile sunt Fiinţiale în ele însele. Arhetipurile sunt 
direct ale Fiinţei. Cuvântul este Arhetipal, este Fiinţial. 

 
Căderea începe cu Conflictul Arhetipurilor. În mod 

normal, Arhetipurile se Înrudesc şi se Împletesc. De aceea 
Arhetipurile Contrare nu sunt decât Adausurile Căderii, 
nu transformarea Arhetipurilor Perfecte în Imperfecte 
Contrarii. 

 
Anti-Arhetipurile căderii sunt nişte Închipuiri creative, ce 

nu pot avea realitate Fiinţială în sine, pentru că nu sunt 
Transpuneri de Arhetipuri, ci Abstracţii de Anti-Arhetipuri. 

 
Anti-Arhetipurile căderii sunt nişte Închipuiri creative, ce 

nu pot avea realitate Fiinţială în sine, pentru că nu sunt 
Transpuneri de Arhetipuri, ci Abstracţii de Anti-Arhetipuri. 

 
Păcatul în sine este o Creaţie a Creaţiei fără Arhetipurile 

Creaţiei, care Rămân Perfecte, dar care îşi Adaugă în mod 
Iluziv-fantomatic nişte Anti-Arhetipuri care să Înlocuiască 
Arhetipurile Fiinţiale. 

 
În mod normal, Un Arhetip se Regenerează pe sine tot 

ca Arhetip. Căderea fiind Anti-Arhetipală, nu are Fiinţă în 
sine, de aceea se Leagă de Fiinţă şi o face să se Închipuie 
Un Arhetip Contrar. De aceea Păcatul este o Irealitate, o 
Abstracţie şi totuşi o realitate, că face Fiinţa să se Închipuie 
Contrară Sieşi. 

 
Creaţia nu este Big-Bangul Unei Materii Primare create 

de Dumnezeu simplu la început, prin care apoi începe 
Demiurgia-Structurarea în Forme şi Organisme complexe. 
Dumnezeu Creează Chipuri şi Icoane după Chipul Icoanei 
Sale. O Creaţie fără Chip nu este demnă de Un Dumnezeu 
Chip Absolut.  
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În „Memoriile unui Isihast” s-a început cu Taina Icoanei 
Transcendentale care este însuşi Dumnezeu, care este 
Unul în Trei Permanenţe de sine şi peste sine, de unde 
Unul este Chip-Faţă-Asemănare totodată. Dumnezeu nu 
este Principiu şi nici o Fiinţă nedefinită, este Icoana 
Transcendentală absolută. 

 
Icoana-Treimea este tot creştinismul. Mistica este trăirea 

Sufletului. Sufletul este Chip de Dumnezeu, Icoană de 
creaţie. Mistica isihastă este mistica dintre Icoane. 

 
Păcatul şi Moartea sunt Ruperea Chipului-Icoanei, 

Sfărâmarea Icoanei. Mistica noastră este Refacerea Icoanei, 
Rezugrăvirea Icoanei în propria viaţă. 

 
Icoana este Chip Trinitar în sine capabil de mişcare şi 

răspuns. Persoana este Eul Conştiinţa Icoanei. Icoana ca 
Unitate este Personalitatea în Trei Deschideri de sine, ce 
înseamnă Chip de Dumnezeu. Mistica astfel este Icoana 
Cunoaşterii, Personalitatea Conştiinţei Transcendentale. 
Aceasta Implică teologia şi metafizica în mod egal şi 
Deofiinţă. 

 
Noi pornim de la început cu menţiunea că mistica este 

triplă realitate, ca trei deschideri deodată, cel mistic 
experimental, cel metafizic al conştientizării şi cel teologic 
al revelaţiei descoperirii. Creştinismul trebuie văzut în 
această integrală Icoană. 

 
Taina misticii este taina Unicului din toate, a Deofiinţei, 

este Chipul-Arhetipul din toată multitudinea de Feţe şi 
Asemănări. Chipul este Mistica, Faţa este Teologia şi 
Asemănarea este Metafizica. 

 
Mai mult, Supralogica Persoanei Fiinţiale, datorită 

Tainei Chipului Treimic din Sine, produce şi o Logică 
Trinitară a Gândirii.  
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Originea absolută este Chipul Tatăl-Iubire. Filosofii 
vorbesc de un „principiu” al iubirii. Creştinismul vede 
dincolo de principiu, vede Iubirea ca Însăşi Chipul Fiinţei 
în Sine, ca Izvorul şi originea „principiilor de Iubire şi 
Dragoste”. 

 
Chipul Fiinţial este Chipul Iubirii.  
 
Orice Fiinţă-Suflet se deosebeşte de celelalte prin 

Modul şi Chipul de a Iubi. 
 
Fiinţele se Întâlnesc şi se Unesc prin Iubire. Sufletul 

nostru are Chipul Iubirii sale. Iubirea este însăşi Conştiinţa 
Sufletului. 

 
Chipul este Esenţa Esenţei, Dumnezeirea Dumnezeirii, 

Firea Firii, Viul Viului, Persoana Persoanei etc. Este acel 
Apofatic dincolo şi de negaţie, şi de Supraafirmaţie, ca 
Totalitate Origine. Chipul său nu se confundă cu „limita” 
de Sine, fiind tocmai Nelimitatul tuturor Nelimitărilor. 

 
În Chip Fiinţa Se Identifică pe Sine, şi Fiinţa Distinge 

Chipul datorită căruia Fiinţa este Permanentă. Chipul este 
Nevăzutul care tinde mereu la Arătare, încât Chipul Se 
Vede în Arătările-Asemănările Sale, nu direct. Acestea nu 
sunt calităţi, ci tot Fiinţialităţi, din acestea fiind apoi 
calităţile-însuşirile. Aşa, Icoana este Arătarea-Asemănarea 
Chipului. 

 
Noi, de frica de a nu amesteca Fiinţa de Dumnezeu cu 

Fiinţa de creaţie, separăm cele Două Fiinţe până la 
Înstrăinare şi izolare în imanenţă. Noi suntem Fiinţă reală 
şi pură de creaţie doar datorită Suportului Fiinţei Dumne-
zeieşti, care rămâne Permanent Suport, şi care dacă s-ar 
absorbi de către Fiinţa de Creaţie însăşi, aceasta s-ar 
pierde pe sine şi nu ar mai fi Fiinţă de creaţie. Noi, creaţia, 
nu ne Pierdem în Dumnezeu, deşi suntem în Dumnezeu. 
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Taina creştină este tocmai această Coexistenţă de 

Împletire şi Întrepătrundere de Realităţi ce se Potenţează 
Una pe Alta şi există la fel. Fiinţa de creaţie este de aceea 
Fiinţă Personală, ca Fiinţă ce Comunică Egal şi neameste-
cat cu Altă Fiinţă tot Personală.  

 
Miracolul Persoanei este Comunicabilitatea Fiinţei 

Proprii fără absorbirea reciprocă dintre Fiinţe, Împărtăşirea 
de Fiinţă fiind ca Fiinţă Personală ce se Asumă de către 
Altă Fiinţă, tot Personală, în care nu mai este Amestec 
Fiinţial, ci Comuniune Fiinţială până la Unire Fiinţială în 
Miracolul Dublei Fiinţe în Unicitate Proprie Fiinţială. 

 
În mistica creştină, nu poate fi vorba de Amestec 

Fiinţial, că Fiinţa Creştină este Personală Duh, nu Fiinţă 
Simplă Impersonală, ca o Substanţă Spirituală ce se 
Preface şi evoluează până la Deveniri Personale. De aceea 
Fiinţa în creştinism nu este Singulară şi Unicul Principiu, 
ci este în Esenţa Persoanei, deja existente, prin care Fiinţa 
este posibilă fiind Fiinţă Personală, datorită Persoanei 
fiind Fiinţa Fiinţă [...] 

 

Fiecare Persoană are Duhul-Fiinţa Proprie care este 
Deofiinţă cu Fiinţa Celorlalte, dar nu amestecate cu 
Duhurile Fiinţiale Proprii. Duhul este Taina paradoxală a 
Păstrării Fiinţei proprii şi totodată a Deofiinţei Împărtăşirii 
de Aceeaşi Fiinţă între Fiinţe Duh Personale. Duhul, fiind 
Fiinţial, Pătrunde în Orice Fiinţă şi Ia tot Adâncul Fiinţei 
Acelora în propriul Duh, totodată Dăruindu-şi tot adâncul 
Fiinţial Propriu Celorlalte Duhuri-Fiinţe, fiecare Rămâ-
nând Proprie Fiinţă-Duh, dar Îmbogăţit cu Adâncurile 
Personale Fiinţiale ale Celorlalte Duhuri Fiinţiale. 

 
De aceea, în sens creştin, Fiinţa este Duh Personal ce 

poate Pătrunde şi în Alte Duhuri cărora să le dea Aceleaşi 
Mişcări de Duh fără să se piardă ca Duh. 
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Fiinţa este Accesibilă astfel Celeilalte Fiinţe, nu 

Amestecându-se Fiinţial, ci Transpunându-se prin Proprie 
Fiinţă în Mod de Mişcare al Fiinţei Celeilalte. Duhul 
Fiinţial are această Capacitate de Întindere şi Pătrundere 
în Celălalt Duh Fiinţial, preluându-şi reciproc Adâncurile 
ca Participare proprie la Celălalt. Acest Sublim de Transfe-
rare în Celălalt şi de Trăirea Celuilalt în sine propriu este 
Taina Misticii Creştine. 

 
Persoana Fiinţială este Limbaj de Sine prin care poate fi 

astfel şi Limbaj peste Sine.  
 
Conştiinţa Fiinţială nu este în Mişcări abstracte, ci tot în 

Realitate Fiinţială. De aici neapărat Chipul de Treime al 
Conştiinţei, al Fiinţei, care nu poate fi Singulară, ci doar 
Treime.  

 
Fiinţa fără Persoană este Singulară, fără concretizare de 

Sine. Fiinţa ca Persoană este Adevărată Fiinţă Vie şi 
Deplină, ce înseamnă Treime de Sine. În viziunea creştină, 
Fiinţa este Persoană şi Persoana este Triadă de Sine şi 
Triada de Sine este Treime de Persoane. 

 
Dumnezeu Tatăl este Fiinţa Absolută, este Persoana 

absolută, care nu este Singulară, ci Treime de Persoane 
datorită deja Triadei Sale ca Persoană Fiinţială. De aici 
Taina Treimii în Interior şi în exterior în Unicitate 
Absolută a Unui Unic Dumnezeu. 

 
Creştinismul „vine” cu o „logică” trinitară faţă de 

„logica dualistă” filosofică. 
 
Chipul este Deplinătatea Fiinţială de Sine. Şi doar dato-

rită Chipului Deplin este posibilă Comunicarea-Relaţia de 
Sine şi peste Sine. Persoana-Iubirea-Comuniunea nu este 
„produs”, cum spun alţii, ci este Chipul de Sine, care apoi 
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determină şi Relaţia între Chipuri de Familie de Persoane-
Iubiri-Comuniuni. 

 
Noi insistăm mult pe Taina Deplinătăţii Chipului 

Fiinţial înaintea Relaţiei între Chipuri. Filosofii pun Relaţia 
între „principii de Chipuri” ce produc apoi Chipurile de 
Persoană şi Iubire. Nu este adevărat. 

 
În Fiinţă nu este „devenire la Chip şi Persoană”, ci 

Chipul şi Persoana sunt Originea Fiinţei. De aici insistenţa 
noastră pe Chipul Trifiinţialităţii de Sine ca Chip Deplin, 
ca deja Potenţa Treimică a Relaţiei Persoanelor Treimice. 

 
Dacă nu este Chipul deja Persoană Deplină, nu poate fi 

nici Relaţie între Persoane, deja Potenţa de Relaţie a 
Chipului în Sine Fiinţial este Izvorul Relaţiei Interper-
sonale. 

 
Ca viziune creştină, Chipul-Persoana Tatăl Dumnezeu 

este „Neînceputul Absolut”, care ca Tatăl în Sine Purcede 
pe Sfântul Duh şi Naşte pe Fiul, ca Treime de Sine în 
Absolut de Sine. 

 
Dumnezeu Tatăl este Chipul-Persoana Absolută, ca 

Originea originilor din care purcede Fiinţa şi se naşte 
Existenţa. Fără Chipul-Persoana Absolută, Fiinţa în Sine 
este un „neant divin”, cum zic filosofii, care „devine” apoi 
„existenţă”. 

 
Doar un Dumnezeu „singular” nu este Totalul Absolut. 

Filosofia „Unului absolut” este „incompletă”. Creştinis-
mul vorbeşte de Chipul Unic Absolut, în care Chipul este 
Treime de Sine, ca Totalitate de Sine. 

 
Creştinismul este Religia Religiilor, că le „completează  

şi le desăvârşeşte” pe toate prin readucerea Chipului 
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Adevărat al lui Dumnezeu, care este Chipul Treimii. Re-
zistenţa împotriva Chipului Treimii este „ultimul zvâcnet” 
al „negativismului orbirii păcatului”. 

 
Toate misticile şi filosofiile, ce pornesc de la un 

Dumnezeu Singularitate în sine şi de sine, susţin că 
Dumnezeu nu poate Vorbi sau să se mişte decât prin 
manifestarea universului creaţiei, de unde panteismul 
iminent.  

 
De obicei se confundă fondul-Chipul Dumnezeiesc din 

Arhetipul creaţiei cu însăşi natura Dumnezeiască a 
creaţiei, de unde panteismul. Creaţia are Chip-Model de 
Dumnezeu, Arhetip Dumnezeiesc, dar ea nu este ca şi 
Dumnezeu, deşi este transpunere de Dumnezeu într-o 
nouă substanţă fiinţială efectiv creată. 

 
Un Dumnezeu Treime în Sine însă, are deja în Sine 

Viaţă şi mişcare pur Dumnezeiască, iar creaţia nu este 
necesara manifestare, ci o Lucrare a însuşi Viului deja 
Deplin ce se reproduce pe sine nu ca manifestare de Sine, 
ci ca o creaţie efectivă, ca traducere şi totodată alt Mod de 
realitate, nu ca revers al Său, ca un contrast de proprie 
evidenţiere, ci ca o Nouă Deschidere de Sine în Supra-
deplinătate de Sine. 

 
Se face mult caz de Iluminare ca fond al tuturor 

misticilor, indiferent de religii. Iluminarea este de două 
feluri, o Iluminare proprie de creaţie (regăsirea fondului 
pur de creaţie în corespondenţă-analogie cu Chipul de 
Dumnezeu pe Arhetipul căruia este creat, dar care nu este 
Consubstanţial ca în panteism, ci în corespondenţă 
arhetipală) şi o Iluminare Dumnezeiască-Duhovnicească a 
Întâlnirii reale cu Dumnezeu însuşi, ca stare faţă în faţă a 
celor Două Fonduri Asemănătoare ca Mod-Chip, dar nu 
ca esenţă fiinţială, creaţia fiind Fiinţă creată pe modelul 
Fiinţei Dumnezeieşti, în analogie, dar nu în Identitate. 
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Iluminarea Creştină are acest sens clar de Dublă 

Iluminare, o dată Regăsirea noastră însăşi şi încă o dată ca 
Întâlnire reală cu Dumnezeul Cel Adevărat Creatorul-
Arhetipul. Aşa Iluminarea noastră naturală este numită 
simpla Iluminare, dar Iluminarea mistică este numită 
Îndumnezeire-Înduhovnicire. Fără acest specific nu se 
înţelege adevăratul fond mistic creştin al misticii isihaste. 

 
Căderea ne adaugă şi un Chip fals, peste Chipul pur de 

creaţie, chipul căderii, imperfecţiunii. Noi, devenind acest 
chip fals, trebuie să Revenim la Chipul pur de Creaţie şi aşa 
confundăm Iluminarea Dumnezeiască-Duhovnicească, o 
credem însăşi Iluminarea noastră naturală de Regăsirea 
propriei noastre Realităţi de creaţie, Chip de Dumnezeu, 
dar nu Însuşi Dumnezeu. 

 
Căderea creaţiei aduce o modificare Participativă de 

mişcare şi Răspuns ale creaţiei, atât în sine, cât şi faţă de 
Dumnezeu Creatorul. Despărţirea de Chipul Dumnezeiesc 
lasă creaţia în Singularitate de Chip doar de creaţie, care, 
neputând sta pe proprie temelie, caută o Compensaţie, 
născându-se astfel Chipul Artificial Iluziv de Cădere, 
Anti-Chipul. 

 
Apoi, mai mult, Chipul singular de Creaţie se Rupe pe 

sine în Dualitatea-Polarizarea proprie, Autodivinizându-se 
ca propriu Chip de creaţie şi negativizându-se prin 
Adausurile mişcărilor Anti-Arhetipale Fireşti, care apoi 
acestea se traduc haotic şi amplificat în Corp energii. 
Căderea aduce Corporalizarea-Materializarea Anormală a 
Creaţiei. 

 
Căderea este un Anti-Arhetip, de aceea tinde să fie 

Fiinţială, să Înlocuiască Fiinţa în Sine, parazitând-o şi 
negativizând-o. Păcatul Originar este astfel Arhetipal, de 
aceea nu atât că se repetă, ci se Regenerează în fiecare din 
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noi. Moştenirea Păcatului Adamic este Regenerarea Anti-
Arhetipului Căderii... ce regenerează şi în noi tot 
Complexul căderii. 

 
Căderea fiind Rupere, interpretează apoi ca Întregire 

Mistica. În Viziune de Întreguri de Rai, mistica nu mai este 
Refacerea Întregului, ci Asemănarea Întregurilor, a Copi-
lului cu Tatăl, a Creaţiei cu Dumnezeu. 

 
Păcatul Căderii este întâi ca Suflet, prin Anti-Iubirea de 

Dumnezeu, ce duce automat la Despărţirea de creaţie a 
Sfântului Duh, Cel care ne Împărtăşeşte de Dumnezeu 
direct, care apoi aduce Lipsirea de Har-Energiile Divine 
din Corpul-Raţiunile noastre. Şi de aici tot complexul 
căderii. Sufletul se Umbreşte de Corp, care se amplifică 
până la Supra-Materializarea Creaţiei datorită Lipsei de 
Har Energetic, direct Divin. 

 
Ca Chip de Rai, noi eram întâi Chip de Suflet ca 

Realitate de primul ordin, şi apoi ca Chip de Corp-energii, 
ca realitate de ordinul Doi. După cădere, Corpul se bagă 
anormal în Faţa Sufletului şi începe o Corporalizare-
Materializare forţată de anihilare a Sufletului, până la o 
totală Independenţă şi Libertate faţă de Suflet. 

 
Ca realitate de Rai, Corpul se Hrănea din Mişcările 

Sufletului, care Acestea produceau miraculos noi energii 
prin care totodată Împărtăşeau Corpul de Trăirile Dumne-
zeieşti de Suflet. 

 
După cădere, Sufletul este tot mai îngrădit în propriile 

mişcări şi Corpul, nemaiavând Hrana de Suflet, apelează 
Abuziv la Natură, pe care începe să o Devoreze. Natura îi 
modifică adevăratele energii de Corp specific de Suflet şi 
aşa Corpul nostru se Supra-Materializează.  
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Sufletul fiinţial sau Fiinţele Personale create sunt 
modele create pe Chipul-modelul-arhetipul de Persoană 
Fiinţă Dumnezeiască. Persoană înseamnă Fiinţă Chip de 
Dumnezeu. 

 
Sufletul ca esenţă este deja Personalitate Fiinţială, ca 

Triadă de sine, dar ca Realitate Integrală Omul este 
Unitatea Suflet-Corp. 

 
La fel problema misticii isihaste ca mistică de Suflet 

Personal. Dacă Sufletul nu este Chip Triadic în sine, 
înseamnă că Sufletul nu are mişcare şi Viaţă în sine, având 
nevoie iminentă de viaţa Corpului, fără de care Sufletul nu 
poate să vorbească, nici să se exprime, exact cum susţin  
şi misticile panteiste necreştine. Isihasmul este tocmai 
Trăirea pură de Suflet, care apoi se răsfrânge şi în Corp, 
dar nu datorită Corpului, fără de care Sufletul nu ar putea 
face nici o mişcare. 

 
Într-un fel, mai ales după cădere, se poate vorbi de 

două Personalităţi ce nu se amestecă, nici nu se despart, ci 
se întrepătrund. O Personalitate Fiinţială Originală Sufletul, 
însăşi Triada Transcendentală, Chip de Dumnezeu transpus 
în Chip de creaţie, ca Personalitate Fiinţială proprie de 
creaţie, apoi o Personalitate Integrală a totalului Suflet-
Corp, ce, la noi, se traduce ca Trup Sfânt, înduhovnicit, 
desăvârşit. De aici mistica creştină are ce nu are nici o 
mistică, are Icoana Om de creaţie, Trupul sfânt Înviat. 

 
Creaţia are fond Chip Arhetipal de Dumnezeu, dar este 

Independentă de Dumnezeu şi raportul cu Dumnezeu este 
în Dialog Supra-Participativ de Comuniune între Două 
Deplinuri ce găsesc real fiecare pe Celălalt ca Depăşire de 
Sine, nu ca simplă Auto-Trăire. Îndumnezeirea este acest 
fapt de Rezonanţă între Trăirea proprie de creaţie şi 
Trăirea proprie de Dumnezeire.  
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Îndumnezeirea creştină nu înseamnă transformare în 
Dumnezeu a creaţiei, ca în panteism, ci Trăire în proprie 
natură de creaţie a Trăirii Dumnezeieşti, care şi Aceasta la 
fel Trăieşte participativ creaţia. Sunt Două Trăiri deodată 
şi egale, Dumnezeu însuşi Participă total în creaţie şi creaţia 
Participă total la Această Participare totală Dumnezeiască. 
Este astfel un Dialog de Trăiri-Împărtăşiri reciproce, 
neamestecându-se şi neabsorbindu-se, tocmai Păstrarea 
propriei naturi Fiinţiale fiind Participarea reală. 

 
Creaţia prin Actul creaţiei este deja o Împărtăşire de 

Dumnezeu, dar aceasta nu este de ajuns fără Împărtăşirea 
Personală Participativă de Dumnezeu. Creaţia este fond 
model-Chip de Dumnezeu, dar fără Acel viu Personal de 
Răspuns este o creaţie mecanică, o simplă manifestare de 
Creator. Această Participare Personală a creaţiei faţă de 
Creator este Îndumnezeirea. 

 
Noi Creaţia ne Îndumnezeim, dar nu ne Transformăm în 

Dumnezeu, ne facem Asemenea lui Dumnezeu Rodind 
din Fiinţa noastră de Creaţie Chipul-Sămânţa de Dumnezeu 
ce ne-a Creat pe noi. 

 
Adevărata mistică de Rai trebuie să facă, după cădere, 

Ocolişul Purificării. Dacă nu era căderea, Purificarea nu 
era în sensul Pocăinţei, ci în Vederea unei Urcări spre 
Îndumnezeire. 

 
Mistica Isihastă nu e posibilă fără Refacerea propriei 

noastre Biserici-Templu, în care să se poată apoi face 
Liturghia Euharistică Hristică, Arhetipul Îndumnezeirii 
misticii Creaţiei. 

 
Mistica, în viziunea pur creştină, înseamnă Înduhov-

nicire-Îndumnezeire. Căderea adaugă Pocăinţa-Mântuirea. 
Fără Pocăinţă nu este Mântuire în creştinism. Păcatul 
Căderii trebuie Şters, altfel nu te poţi Îndumnezei. 
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În creştinism, Pocăinţa este mai mult decât Purificarea. 
Puritatea este un Principiu impersonal, pe când Pocăinţa 
este o Perfecţiune Personală. 

 
Imperfectul-Răul nu este o existenţă în Sine, ci un 

Adaus Personal al unei Participări proprii. Aşa Purificarea 
este tot Personală, de unde caracterul de Pocăinţă. 

 
Conştiinţa Fiinţială din creştinism este Persoană-Iubire 

şi Puritatea-Perfecţiunea este însăşi natura Persoanei. 
Impurificările căderii sunt Căderile Iubirii-Persoanei-
Conştiinţei, Ruperea Icoanei, în sens mistic. 

 
Revenirea la Iubire, la Icoană este Pocăinţa creştină. 
 
Biserica proprie înseamnă Icoana proprie în care se 

săvârşeşte Îndumnezeirea Euharistică Hristică. De aceea 
Icoanele creştine sunt Bisericuţele Personale, sunt Perfec-
ţiunile noastre în care are loc Îndumnezeirea Hristică. 

Noi prin Îndumnezeire devenim Hristoşi, nu transfor-
mându-ne în Hristos, ci Întrupându-ne Euharistic-Liturgic 
în Hristos, adică El Fiind Dumnezeul Întrupat în Fiinţa 
mea de creaţie şi Eu fiind Fiinţa de Creaţie care mă 
Întrupez totodată în Dumnezeu, Rămânând fiecare Întregi 
neamestecaţi, în Întrupare Reciprocă. Acesta este şi Fondul 
Icoanei creştine, care nu înseamnă transformare a Creaţiei 
în Dumnezeire, ci Întrupare reciprocă, a Lui Dumnezeu în 
Creaţie şi a Creaţiei în Dumnezeu. 

 
Dumnezeu s-a Dăruit nouă şi noi trebuie să ne 

Redăruim Lui. Redăruirea este Icoana de Creaţie, este 
Icoană-Bisericuţă-Templu Personal al Întrupării lui Dum-
nezeu în tine şi al Întrupării tale Personale în Dumnezeu. 

 
Creaţia nu este Big-Bangul Unei Materii Primare create 

de Dumnezeu simplu la început, prin care apoi începe 
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Demiurgia-Structurarea în Forme şi Organisme complexe. 
Dumnezeu Creează Chipuri şi Icoane după Chipul Icoanei 
Sale. O Creaţie fără Chip nu este demnă de Un Dumnezeu 
Chip Absolut. 

 
Trebuie avută în vedere şi o Teologie Mistică, în paralel 

cu Practica, făcându-se astfel o Identificare reciprocă. Unii 
neglijează Teologicul, reducându-l doar la câteva 
„formule” rigide. Mai ales pentru cei obişnuiţi cu o 
Cunoaştere de Cultură Spirituală este nevoie şi de o 
„Cultură Teologică”. 

 
Creştinismul a trecut prin „sabia păgână”, prin „închi-

sorile materialismului”, iată că va trebui să treacă şi prin 
„focul ultimei probe”. Este „focul malefismului anti-
hristic”, ce „arde Sufletul”, nu trupul. Chipul Sufletului 
este Persoana. 

 
Treimea Dumnezeului Chip Tatăl este Divinitatea 

Completă care nu mai „devine şi evoluează”, ci creează un 
„chip şi asemănare” de Chip şi Asemănare de Sine.  

 
Filosofii antici vorbesc de o Divinitate impersonală, fără 

Nume şi Chip, care apoi devine Chip de Dumnezeu, ca 
Relaţie cu Lumea. În sens creştin, Dumnezeu este 
Dumnezeu şi înainte de Crearea Lumii, iar Chipul de 
Dumnezeu nu depinde de Forma Creaţiei, pentru că El 
Creează „după Chipul Său” care înseamnă un Chip în 
Sine, după care este Creată apoi Lumea. 

 
Noi nu facem speculaţii asupra Tainei Chipului lui 

Dumnezeu, dar evidenţiem Revelaţia creştină a Tainei 
Treimii, în care noi Descoperim Taina însăşi a Chipului 
nostru de creaţie cel uitat prin păcatul căderii din Rai. Noi 
Redescoperim Taina Chipului Treimic din noi, creaţia, şi 
începem să ne ridicăm la Participarea Dialogală cu Chipul 
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lui Dumnezeu Cel dincolo de Chipul nostru creat, dar în 
Asemănare de Chip. 

 
Asemănarea de Chip nu înseamnă amestecarea de 

Chipuri, ci Înrudirea şi accesibilitatea Comunicării şi 
Unirii Chipurilor fără amestecare. 

 
Înrudirea noastră cu Dumnezeu este Taina Chipului de 

Fiinţă-Persoană. Dumnezeu este Chip de Fiinţă-Persoană, 
iar noi, creaţia, de asemenea suntem Chip de Fiinţă-
Persoană. Cele Două Chipuri sunt de natură diferită, ca 
Dumnezeire Necreată şi noi ca natură Fiinţială creată. 

 
Aşa cele Două naturi Fiinţiale nu se pot amesteca, dar 

pot comunica prin Taina Chipului de Fiinţă-Persoană, 
fiecare în Chip Personal, de natură Fiinţială Proprie, fără 
amestecare. Cele Trei Persoane Dumnezeieşti au Aceeaşi 
Natură Fiinţială Dumnezeiască, iar creaţia are natură 
Fiinţială creată, dar Chipul de Fiinţă Înrudeşte Suprafiinţa 
lui Dumnezeu cu Fiinţa creată.  

 
Creştinismul nu are Logica „principiilor-esenţelor Idei”, 

ci Logica Chipurilor Entităţii Totalităţii. Viul este Însuşi 
Dumnezeu Tatăl, Viaţa este Însuşi Sf. Duh, Egalul Viului 
Tatăl, şi Existenţa este Însuşi Fiul, Identicul Viului Tatăl. 

 
Filosofic, Fiinţa în Sine Divină este „fără chip”, care 

capătă chip prin „creaţiile Sale”. Creştinismul nu admite 
aşa ceva. Dumnezeu este în primul rând Chip de Sine 
Însuşi şi după Chipul şi Asemănarea Sa creează chipurile 
create. 

 
Noi, în „Manuscrisul unui Isihast”, am încercat o 

Figurare-Iconare a Chipului de Persoană, ca Trifiinţiali-
tatea Unităţii de Sine, ca Prefigurarea Tainei Treimii de 
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Persoane, absoluta Treime a Unicei Fiinţe Dumnezeieşti. 
Chipul Persoană e Tatăl, care fiind Tatăl de la Sine, conţine 
pe Fiul şi Sfântul Duh, de unde Trifiinţialitatea Tatălui, 
din care Se Naşte Treimea de Persoane ale Unicului Chip 
al Tatălui. 

 
Tatăl conţine în esenţa Sa pe Fiul şi Sfântul Duh, iar Fiul 

şi Sfântul Duh sunt tot Chipuri Persoane Egale cu Tatăl, ce 
Îl conţin de asemenea pe Tatăl în aceeaşi măsură, cum 
Tatăl conţine pe Fiul şi Sfântul Duh. Fără această Taină a 
Trifiinţialităţii Chipului în Sine, ce este tocmai Chipul de 
Persoană, nu se poate vorbi de Treimea Unică. 

 
 Filosofii spun că Fiinţa se „deschide” doar în „afară” 

de Sine, prin „creaţii”. Creştinismul vine cu Revelaţia 
Chipului Deschiderii Fiinţei în Sine însăşi, înaintea 
„creaţiei” şi dincolo de Creaţie. Aşa, Dumnezeul creştin 
este „Cel Viu şi Treime în Sine”, care apoi creează. 

 
Taina Chipului este Taina Deschiderii Fiinţei în Sine. 
 
Creştinismul nu are Logica ”principiilor-esenţelor Idei”, 

ci Logica Chipurilor Entităţii Totalităţii. Viul este Însuşi 
Dumnezeu Tatăl, Viaţa este Însuşi Sf. Duh Egalul Viului 
Tatăl şi Existenţa este Însuşi Fiul Identicul Viului Tatăl. 

 
Dumnezeu, ca să fie Chip în Sine, este Chip-Persoană şi, 

mai mult, este Treime de Persoane. Această Deplinătate 
Dumnezeiască Absolută este Dumnezeul Revelaţiei Creştine. 

 
Nu există Fiinţă independentă de Persoană, ci doar 

datorită Persoanei ca esenţă. Ele nu se amestecă, deşi par 
aceeaşi realitate, ce înseamnă că Persoana şi Fiinţa nu sunt 
realităţi singulare de sine, ci Unicităţi-Forme transcen-
dentale ce implică un anumit conţinut în Deofiinţa Formei 
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Conştiinţa conţinutului. De unde definirea Persoanei ca 
Unicitate triadică de sine, iar Fiinţa la fel, ca Unicitate 
Personală. 

 
În Dumnezeirea Treimică Chipul este Însuşi Tatăl-

Originea Treimii Fiinţiale, care purcede pe Sfântul Duh şi 
naşte pe Fiul, înainte de toţi vecii. Sfântul Duh şi Fiul sunt 
Ei Înşişi Persoane Permanente datorită Permanenţei 
Absolute a Chipului Tatălui pe care îl au în Fiinţa Lor 
Personală. Din Chip ies Feţele şi Asemănările Chipului, 
încât Permanenţa Chipului este neatinsă. 

 
Persoana în mod creştin nu se poate defini fără chip 

triadic în sine, nici Fiinţa fără chip Personal în sine. 
Persoana are în sine Fiinţa alături şi egal cu Spiritul, ca 
triada Chip-Persoană, Faţa-Fiinţa, Asemănarea-Spiritul, 
Eul-Duhul-Spiritul, Viul-Viaţa-Existenţa. 

 
Chipul este Taina în care este Totul. Chipul are însă 

Arătarea la Faţă, are Asemănarea-Firea Sa de Viaţă. De 
aceea Chipul este Treime de Sine, Chip, Faţă, Asemănare, 
deodată şi egale. 

 
Ni s-ar părea că Modelul este Originea. Aici este Taina. 

Icoana Chipul este Unicul şi esenţa Modelului. Modelul se 
naşte din Icoană, altfel Modelul ar fi un Principiu. Icoana 
înseamnă Persoană şi atunci Modelul este tot Persoană. 
Persoana Tatăl este Originea Dumnezeirii. Dacă n-ar fi 
Tatăl întâi, Dumnezeirea ar fi un principiu Divin şi nu 
neapărat Persoană. 

 
Taina Persoanei este Taina Chipului lui Dumnezeu 

Tatăl şi a Treimii de Persoane Dumnezeieşti. Noi aici 
găsim identificarea Chipului de Persoană, peste „specula-
ţiile filosofice şi psihologice”.   
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Chipul, ca Taină, este dincolo de toate „numirile”, dar 
„izvorul” tuturor numirilor. Aşa, Dumnezeu este Chip 
Treime dincolo de toate „afirmaţiile”, ca apofatic şi totodată 
descoperire Harică energetică afirmativă-catafatică.  

 
Dumnezeu este Chip Treime de Persoane şi totodată 

Strălucire Harică Energetică Necreată, în care Chipul se 
reflectă în toată plenitudinea, fără „despărţire sau micşo-
rare” 

 
Dumnezeu Tatăl este Chipul-Persoană Absolută în Sine, 

care ar fi „incomplet” fără Treimea de Sine, fără Fiul şi 
Sfântul Duh. 

 
Taina Persoanei este Dumnezeu Tatăl. Este Taina 

Unului ce are în Sine Multiplul şi Taina Multiplului care 
este Dezvăluirea Totalităţii Unului. 

 
Taina Chipului de Persoană. Dacă Dumnezeu este 

Treime de Persoane, Chipul de Persoană are în Sine 
Chipul Treimic, ca Unitate şi Înrudire, fără de care 
Treimea ar fi „politeism”. 

 
Prima noţiune şi nucleul celorlalte este conceptul de 

Persoană-Chip de Dumnezeu şi Chip de Suflet în Creaţie, 
care de nu este înţeles în sens isihast, nu se va putea vorbi 
de o mistică specifică isihastă. 

 
Chipul de Persoană este Chipul lui Dumnezeu şi chipul 

şi asemănarea chipului nostru creat este de asemenea în 
Taina Chipului Persoanei. 

 
Persoana este Subiectul în Sine, Cel ce este pe bază 

Proprie de Subiect. Subiectul nu este produs, rezultat a 
ceva, ci Acela care produce totul. Persoana este însuşi 
Subiectul. Persoana-Subiectul determină Totul. 
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Pentru creştinism, nu este o simplă teologie a Fiinţei 

Divine, ci o teologie a Treimii Dumnezeieşti. Şi datorită 
Tainei Chipului Tatălui Dumnezeu este Treimea. Filosofii 
recunosc şi ei o „treime funcţională, de fiinţări ale Unului 
simplu”. 

 
Ca viziune creştină, Treimea este tot Fiinţială în Sine, 

din care apoi ies „fiinţările”. Teologic, Treimea este Taina 
Ipostasurilor Treimice, este Taina Chipului Fiinţial în Sine 
al Tatălui Dumnezeu, ca Trifiinţialitatea deja în Sine. Să nu 
se confunde Fiinţa cu Fiinţialitatea, sau Treimea cu 
Trifiinţialitatea Unicei Fiinţe absolute în Sine. 

 
Teologic se vorbeşte de Unica Fiinţă în Sine, cu Unica 

Fire în Sine, care se transpune în „specificul” celor Trei 
Ipostasuri Fiinţiale. Treimea are un Unic Chip, o Unică 
Fire Dumnezeiască, dar în Trei Ipostasuri-Persoane Dum-
nezeieşti. Mistic, se merge mai departe, cu Fiinţialitatea 
Unicului Chip şi Fire. 

 
Teologia vorbeşte de Treimea Ipostatică a Unicei Fiinţe. 

Mistic, este nevoie şi de o distincţie a Fiinţei ca Fiinţă, 
adică Chip, Fiinţă şi Ipostas, ca Trifiinţialitatea Fiinţei ca 
Fiinţă. Să nu se confunde Trifiinţialitatea Fiinţei cu „un fel 
de polifiinţă, mai multe Fiinţe”, ca politeism. 

 
Teologic, se spune că nu este Fiinţă decât în Ipostas 

Fiinţial. Mistic se merge şi mai departe, că Fiinţa nu este 
decât Trifiinţialitatea în Sine, ca Chip, Fiinţă, Fire-Ipostas. 

 
Ca mistică se face distincţia dintre Chip şi Ipostas. 

Chipul este Originea Fiinţei şi Ipostasului ca Prefiinţă şi 
Preipostas. Chipul Purcede Fiinţa şi Naşte Ipostasul. Ca 
mistică se insistă pe aceste direcţii, pentru a se evidenţia 
Viaţa Ipostatică în Sine.  
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Mistica isihastă creştină este a „Fiinţei-Persoanei-
Chipului Trifiinţialităţii”. De aceea, ca isihasm, Taina 
Trăirii Fiinţiale, la care se „aspiră mistic”, este însăşi Taina 
Chipului-Persoanei. Pentru aceasta noi insistăm pe Desco-
perirea Chipului de Persoană, prin care putem avea acces 
în Trăirea Fiinţei.  

 
Trebuie menţionat că Fiinţa în Sine, ca Fiinţă, este Vie şi 

cu Viaţa prin Trifiinţialitatea de Sine Fiinţială, ca  
Chip-Faţă-Asemănare ce este Viul-Viaţa-Existenţa, este 
Conştiinţa-Duhul-Logosul, este Eul Fiinţial-Mişcarea Fiin-
ţială-Vorbirea Fiinţială. 

 
Persoana, s-a văzut, este Triada de Sine Eu-Duh-Spirit, 

Conştiinţă-Fiinţă-Sine, Chip-Faţă-Asemănare, Viul-Viaţa-
Existenţa. De aici se poate vorbi de o Mişcare reală în 
Fiinţă, după cum se poate vorbi de o mişcare reală în 
Dumnezeirea Trinitară Creştină, ce nu există la Religiile 
doar Metafizice panteistice, ce reduc Fiinţa lui Dumnezeu 
la un Principiu care prin Creaţia din afară este şi Lume a 
Mişcării. 

 
Chipul Viului este Persoana-Trifiinţialitatea de Sine, 

este Iubirea. De aceea Dumnezeul Cel Viu este Un Dum-
nezeu Persoană-Trifiinţialitate-Deplinătate de Sine. Viul 
este Entitate, Totalitate, Identitate, Conştiinţă, Subiect etc.  

 
Creştinismul vine cu Revelaţia Chipurilor care apoi 

„izvorăsc” însuşirile şi calităţile harice. „La început a fost 
Cuvântul… şi Dumnezeu era Cuvântul” (Ioan 1, 1). 
Cuvântul este Chip-Persoana Fiul Dumnezeiesc al Treimii 
în Sine Dumnezeieşti, care apoi „izvorăşte cuvintele harice 
dătătoare de viaţă a creaţiei”.  

 
Persoana Fiinţială este Chipul în Sine, din care apoi 

„ies” calităţile şi însuşirile. Deci, mare atenţie. Triadele pe 
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care le consemnăm noi ca Chipul Fiinţei-Persoanei sunt 
„dincolo” de calităţi-însuşiri. Ca mistică, aceste Triade 
sunt tocmai „transcenderea” calităţilor şi însuşirilor şi 
Intrarea în Taina Chipului Fiinţei-Persoanei. 

 
Unitatea şi Perfecţiunea sunt doar în Chipul Trifiin-

ţialităţii de Sine. Dumnezeul creştin, ca Unic şi Perfect, 
este astfel Chip-Trifiinţialitate-Persoană şi Treime de 
Persoane Chip Unic. 

 
Dacă Chipul Fiinţei Dumnezeieşti este Trifiinţialitatea 

în Sine şi Chipul este Însuşi Dumnezeu Tatăl ca Persoană, 
noi identificăm Chipul de Persoană ca Chip-Trifiinţialitate 
de Sine. 

 
Doar ca Chip-Trifiinţialitate de Sine Persoana poate 

„face mistică Vie creştină”. 
 
Chipul nu este „imaginea” în care se reflectă „firea” 

personală, liberă, ci este mai mult, este suportul-perma-
nentul-esenţa, atât a Persoanei, cât şi a Firii. Datorită 
Chipului este Persoana şi Firea. Chipul naşte Firea. Chipul 
este Supra-Conştiinţa conştiinţei proprii. De aceea din 
Chip purcede Memoria de Sine şi se naşte Asemănarea de 
Sine-Firea. 

 
De aceea noi consemnăm Taina Chipului ca Trifiinţia-

litatea de Sine deodată şi în Egalitate. Chipul este 
Trifiinţialitate deodată a Fiinţei în Sine. Chipul nu este 
„singularitatea” de Sine, ci Trifiinţialitatea de Sine. Dato-
rită acestei esenţe Chipul are capacitatea să fie Deschis în 
Sine şi peste Sine. 

 
Aici se încurcă filosofii. Trifiinţialitatea Chipului este 

Însuşi Fondul Fiinţial în Sine. Chipul singular al „Unei 
Fiinţe fără Chip” produce atâtea ambiguităţi de interpretare. 
Chipul-Trifiinţialitatea în Sine este Taina Revelaţiei Creştine.  
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Început în „dicţionarul Isihast” sunt categoriile de 
limbaj: Chip, Trifiinţialitate, Persoană, toate cu Triadele 
lor. Noi am încercat o „Iconografie Mistică” a Limbajului 
Mistic, prin aceste Triade Chipuri Mistice. 

 
Chipul, Trifiinţialitatea Chipului şi Persoana sunt cele 

Trei începuturi, ca Logică şi Gramatică a Limbajului 
Creştin. Revelaţia creştină vine cu „descoperirea Chipului 
Treimic” al lui Dumnezeu. 

 
Cele Trei Categorii de Limbaj Creştin: 
i.) Chipul, Deplină Fiinţialitate-Totalitate de Sine, 

Permanentă, Indestructibilă, în deschidere nesfârşită de 
Sine; 

ii.) Trifiinţialitatea Chipului, ca Deplinătate Unul 
deschis deja în Sine, în Potenţă, dar nu manifestat. 

iii.) Persoana, ca Chip Trifiinţial Propriu. 
 
Chipul Absolut este Dumnezeu Tatăl, care este deja în 

Sine Tatăl-Trifiinţialitate, ca Potenţă de Purcederea Sfân-
tului Duh şi Naşterea Fiului. Aşa Chipul este Originea 
Originilor, este Tatăl, Spiritul Dumnezeu Absolut. În 
viziunea creştină Spiritul Absolut Dumnezeu nu este 
„neantul divin”, ci „Un Dumnezeiesc Tatăl”, nu este 
„necuprinsul fară formă”, ci Necuprinsul „Supraforma 
Chip Tatăl”. 

 
Totuşi Taina Chipului este „cheia şi baza” oricărei 

teologhisiri. 
 
Chipul, în sens creştin, este dincolo de orice conceptua-

lizare, dar este baza de început a tuturor conceptuali-
zărilor noastre. Dumnezeul biblic este „Cel Viu-Chip”, 
deosebit de al filosofilor ca „nedefinitul absolut”. Viul 
biblic mai înseamnă „Divinul Personal”. Aceste Taine sunt 
„categoriile” Limbajului Biblic. Se dau diferite accepţiuni 
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acestora, dar strict biblic sunt dincolo de toate accep-
ţiunile. 

 
Chipul, ca reper, este „Autodeterminarea în Sine”, de 

unde şi Taina Persoanei – propria distincţie. Unii vorbesc 
de Chip ca „manifestarea” Naturii Fiinţiale, dar strict 
biblic, Chipul este însăşi „condiţia” oricărei manifestări, 
încât Chipul Autodetermină orice manifestare. Ar veni că 
Chipul Divin este baza prin care se Autodetermină ca 
Persoană şi se substanţializează ca Natură Fiinţială.  

 
Chipul nu este un „produs”, ci însăşi „pornirea şi 

împlinirea fără schimbare” a Personalului şi Naturii-
esenţei. Aşa, caracteristica Chipului este tocmai această 
„Permanenţă indestructibilă”, ca baza Persoanei şi Naturii 
ce se pot manifesta fără să se schimbe sau să se transforme 
în altceva. 

 
Dumnezeu Tatăl-Nenăscutul este Chipul; Fiul este 

Născutul-Asemănarea; Sfântul Duh este Purcederea-Faţa. 
Chipul, Asemănarea, Faţa, iată Treimea Chipului Creştin. 
Asemănarea şi Faţa se pot manifesta doar pe baza Chi-
pului-Permanenţa Absolută. Orice Distincţie este posibilă 
doar prin Permanenţa Chipului-Autodistincţia în Sine.  

 
Chipul-Viul, Faţa-Viaţa, Asemănarea-Existenţa nu sunt 

Calităţi-Însuşiri, ci Moduri-Naturi în Sine.  
 
Încercaţi să gândiţi şi în logica trinitară creştină, în care 

Chipul-Taina-Supra-Forma este Unicul, iar Forma şi Con-
ţinutul sunt în Totalitatea Unicului Chip, fără „să împartă, 
să transforme sau să amestece” Chipul, ca Egalităţi de 
Chip ale Supraunităţii Chip. 

 
Chipul este Taina şi a Interiorului-esenţei şi a exte-

riorului-Formei. Ca logică treimică, Supraforma, Forma şi 
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Conţinutul sunt tocmai, cum zicem noi, Trifiinţialitatea 
Chipului. 

 
Viul este doar Chip Trinitar în sine şi peste sine. Fără 

Taina Supraformei nu este Viul în Sine. Şi Supra-Forma 
este Chipul care are deja în Sine Forma şi Conţinutul ca pe 
Egalităţi de Sine, ca Trifiinţialitate de Sine. 

 
Chipul este Taină care purcede Forma şi naşte 

Conţinutul şi în care Forma şi Conţinutul „subzistă” fără 
să se „piardă” vreodată pe Sine, sau să se transforme în 
„altceva”. Aici este Taina Chipului-Supraformei, că este şi 
Văzut şi Nevăzut şi deodată amândouă, în Arătările 
Formei şi Conţinutului, care sunt Egalităţile Sale. 

 
Chipul de Taină este „dincolo”de toate „denumirile”, 

dar Chipul este Icoana în care totodată sunt „Arătările 
Chipului”, fără să „distrugă sau să micşoreze Taina”. 

 
Icoana este tocmai Taina Trifiinţialităţii Treimii de Sine. 

Icoana are „Un Chip Tainic” ca Supraformă, are o Faţă-
Formă şi un Conţinut-Asemănare. De aici, „consemnarea” 
noastră despre Integralitatea Chipului ca Chip-Faţă-
Asemănare, ca Trifiinţialitatea de Chip. 

 
Chipul doar ca Triadă de Sine este Chip. 
 
Tatăl nu este un „produs” al Treimii Sale, ci Tatăl 

Naşte, din Chipul de Tatăl în Sine, Treimea. De aici, 
consemnarea mistică a Trifiinţialităţii Chipului de Tatăl, 
datorită căruia este apoi Treimea.  

 
Chipul de Tatăl nu este o „devenire”, ci este Originea 

propriei Fiinţe. Treimea nu este o determinare oarecare, ci 
este Taina Chipului Tatălui în Sine: Chip-Natură-Fire, 
adică Chip-Fiinţă-Ipostas. Acestea sunt Fiinţialităţile 
Chipului în Sine Tatăl.  
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Chipul este totodată şi Fiinţă şi Ipostas; Fiinţa este 
totodată şi Chip şi Ipostas; Ipostasul este totodată Chip şi 
Fiinţă. Acestea sunt deodată nedespărţite, neamestecate. Şi 
datorită acestei Trifiinţialităţi a Chipului de Tatăl este 
totodată şi Treimea Ipostasurilor. 

 
Aşa Trifiinţialitatea este Taina Unului absolut şi 

Treiului absolut, ca Neînceputul şi Începutul în sine. 
Chipul este Deofiinţa, Fiinţa este Înrudirea, Ipostasul este 
Asemănarea, sau cum mai zicem noi mistic Chip-Faţă-
Asemănare. 

 
Ca mistică, aceste distincţii sunt majore pentru Trăirea 

în Sine. Chipul este cel ce se trăieşte, Faţa este însăşi Viaţa-
Mişcarea Chipului, iar Asemănarea este Firea-Existenţa-
Ipostasierea Chipului. 

 
Să nu se confunde Chipul cu „Forma”, cum fac majo-

ritatea. Chipul este dincolo de Formă, dar condiţia oricărei 
Forme; de aceea Formele sunt schimbabile, dar au un 
„Arhememorial neschimbabil în Chip”, ce face o „reîn-
toarcere-actualizare” prin Forme ale Chipului dincolo de 
acestea.  

 
Aici se încurcă filosofii şi ştiinţa. Formele sunt 

„Memorialuri” ale Chipului, de unde „indestructibilitatea 
Formelor” chiar în „manifestarea lor schimbabilă”. For-
mele niciodată nu se „produc prin sine”, ci se „nasc prin 
Chip”. 

 
Persoana este Chipul şi Dumnezeirea este Asemănare. 

Persoana-Icoana-Chipul Absolut este unica Totalitate 
Absolută, care are în sine deja Modelul Treimic, ca 
posibilitate de Treime în afara Propriei Persoane. Treimea 
de Persoane este Dezvăluirea acestei Potenţe Treimice a 
Chipului-Persoanei. Persoana este Totalitatea în Trei 
Permanenţe Proprii.  
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Ca Revelaţie Creştină nu există niciodată „singularitate 
şi dualitate”, ci doar Trinitatea Unului Chip, Tatăl. Ori-
ginea Unului este Chipul Tatălui şi Taina Chipului Tatăl 
ne defineşte nouă pe Adevăratul Unul. 

 
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-Totalitatea 
Absolută. Icoana este paradoxala Unitate-Totalitate în care 
Totalitatea face Unitatea. Simplu, mistic creştin, Totalitatea 
este Unul ca Icoana-Chip al Unului în Sine. 

 
Unul Viu este Unul Chip-Tatăl şi niciodată Unul singur. 
 
Nu există Unul singular, ci doar Unul Chip Tatăl-

Trifiinţialitatea Unicei Fiinţe Absolute. Esenţa Esenţelor 
este Chipul Tatăl, Trifiinţialitatea Unul în Treimea Unului 
Chip-Tatăl.  

 
Mistica Unului este Chipul-Tatălui care are în Sine pe 

Fiul şi Sfântul Duh, Fără Să Se „Împartă”. Fără Taina 
Chipului Unului Tatăl, Unul singular monadă absolută 
este „contradicţia absolută” a Fiinţei, ce nu se poate admite. 

 
Filosofii uită de Taina Unului Chip-Tatăl și fac o mistică 

a Unului ca „afirmaţie şi negaţie”, ca Unul şi Multiplul. 
 
Unul, ca Chip-Tatăl-Trifiinţialitatea în Sine Însuşi, este 

astfel dincolo de „Unul şi Multiplul în contradicţie”, este 
izvorul fără contradicţie al Unului şi Multiplului deodată 
şi doar în Afirmaţie, fără „negaţie”. 

 
Taina Chipului-Tatăl este Taina Chipului de Persoană, 

de unde Cele Trei Persoane Dumnezeieşti ale Deochipului 
Tatălui.  
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Filosofia, ce a uitat de Taina Chipului-Tatăl, cade în 
„monismul impersonal”, în izolaţionismul sau dualismul 
absolut. Revelaţia Creştină ne readuce Taina Chipului 
Tatălui ce este Perfecţiunea absolută în Treimea de Sine 
Însuşi, care exclude orice contradicţie. 

 
Este Un Unic Dumnezeu, dar nu cel filosofic, abstract şi 

impersonal, singular până la „esenţă”. Unicul Dumnezeu 
Creştin este Dumnezeu Chip Tatăl în Treimea Tatălui 
Absolut. Este doar Un Unic Dumnezeu, dar nu singular, ci 
Treimea Unicului Tată Dumnezeu. Este doar Un Dumne-
zeu în Trei Persoane Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. În logica 
veche această Treime pare tot „politeism”, de unde apoi 
apariţia „Monoteismului singular mahomedan”. 

 
Este doar Un Unic Dumnezeu Chip Treime. Cel 

„Singular şi fără Chip”, este un Dumnezeu abstract şi 
izolat, fără viaţă proprie, ce are nevoie de „intermediari” 
din afară ca spirite demiurgice. 

 
Unul Absolut nu este Singularitate Unul, ci Totalitate 

Treimică Unul, care este Persoana Icoana-Chipul Absolut. 
Această Unicitate Chip-Persoană dă Perfecţiune şi Multi-
plului ieşit din Chipul Absolut. Aici este originea Tainei. 

 
Persoana are Taina Unului Multiplu Propriu şi Multiplul 

are Taina Persoanei. Unul nu poate ieşi din Sine dacă este 
Unul Singularitate. Unul Totalitate de Comuniune 
Treimică Proprie este Viul Absolut ce poate comunica cu 
Sine şi dincolo de propriul Viu, putându-se Multiplica tot 
ca Viu fără să fie contrazicere de Sine. 

 
Multiplul este pe Modelul Unului Totalitate şi aşa este 

tot perfect ca şi Unul. Multiplul este Chipul Treimii 
Unului. Multiplul nu mai este Polarizare-Raportare-
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Determinare, ci Iubire deschidere spontană a Totalităţii 
Unului Absolut. Această taină o are şi Creaţia ca 
Transpunere.  

 
Monoteismul creştin este Taina Chipului Unul-Treime 

care nu „împarte” şi nu „micşorează” pe Unul, ci îl 
deschide pe Unul în Sine Însuşi în Egalităţi de Unul, în 
Deochipul Unului. Confruntarea creştinismului cu 
filosofia de aici a început. 

 
Arienii nu „puteau” concepe un Dumnezeu Treime în 

Sine Însuşi, făcând pe Fiul Creaţie. Panteiştii, de aseme-
nea, nu „pot” trece de „limita Unului”. Revelaţia Creştină 
depăşeşte şi pe unii şi pe alţii prin Taina Chipului care este 
deja „Trifiinţialitatea de Sine Însuşi”. 

 
Sfinţii Părinţi nu „pun” ca Origine „simpla Fiinţă 

Dumnezeiască”, ca zis „neant divin”, ci pe Dumnezeu 
Tatăl, ce este Chip în care este dumnezeirea.  

 
Misticile filosofice vorbesc de o „dumnezeire nede-

finită”, care apoi se face treime şi creaţie. Creştinismul nu 
admite aşa ceva. Originea Originilor este Chipul 
Dumnezeu Tatăl, în care este Dumnezeirea şi Treimea. 

 
Chipul Tatăl este în Sine Însuşi Trifiinţialitate Dumne-

zeiască. 
 
Fiţi cu atenţie şi nu confundaţi Fiinţialitatea cu Fiinţa  

şi cu Chipul. Sfinţii Părinţi vorbesc de Unica Fiinţă 
Dumnezeiască în Trei Persoane Dumnezeieşti. Dar fără 
menţiunea insistentă a Chipului Fiinţei ca Însuşi Tatăl, se 
„cade” uşor în „aberaţiile filosofice”. 

 
Ca Mistică, noi „lărgim” cele spuse Teologic prin 

„menţiunea” Chipului în care este Fiinţa. Aşa, Fiinţa nu 



46 

mai poate fi considerată fără Chip şi în devenire de sine, 
cum zic filosofii.  

 
Noi nu facem „ierarhizări”, să punem Fiinţa înaintea 

Chipului, sau invers, ci consemnăm Integralitatea deodată 
a Chipului şi Fiinţei. Şi această Integralitate este Chipul lui 
Dumnezeu Tatăl. 

 
În Dumnezeu Tatăl este Chipul şi Fiinţa şi Dumne-

zeirea, ca Trifiinţialitatea Chipului în sine însuşi. Noi ne 
silim să evidenţiem Taina Creştină. Chipul purcede Fiinţa 
şi naşte Dumnezeirea, ca Egalităţi de Sine. 

 
Monoteismul creştin este această Taină a Unicului Chip 

în Trei Feţe de Sine. Unul Absolut nu este „gol”, ci 
Deplinul. 

 
În viziunea creştină, Unul este Chip Viu-Trifiinţialitate 

de Sine. Filosofia „judecă” realitatea ca pe un „obiect”, dar 
mistica vede Viul realităţii. 

 
 Viul-Viaţa-Existenţa sunt deodată şi în Egalitate şi 

această Integralitate este Realitatea în Sine. Aceasta este 
Trifiinţialitatea Unicei Fiinţe, ca Viu-Viaţă-Existenţă 
deodată, ca Chip-Fiinţă-Dumnezeire. 

 
Dumnezeu Tatăl este Originea originilor, ca Dumnezeu 

Viu-Fiinţial şi însăşi Existenţa în Sine. Ca Chip Tatăl-
Trifiinţialitatea de Sine este totodată Treime cu Fiul şi 
Sfântul Duh, ca Egalităţi de Sine. 

 
Fiţi atenţi şi „deosebiţi” Viul Dumnezeiesc de Viul 

Creat. Dumnezeu este Viul, Viaţa şi Existenţa Dumneze-
iască în Sine Însuşi şi acest Chip şi Asemănare se 
„transpune creativ” apoi şi în viu, viaţă şi existenţă de 
creaţie.  
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Unicul Dumnezeu Chip Treime este Dumnezeul 
Creştin. Şi Chipul în Sine este Chipul-Tatăl. Filosofii îl 
numesc doar ca Tatăl Creaţiei. În viziunea creştină, 
Dumnezeu este Tatăl în primul rând în Sine Însuşi. 
Creştinismul ne revelează un Dumnezeu care Vorbeşte 
despre Sine Însuşi, dincolo de „raportul” Său cu Lumea 
Creată. 

 
Ca mistică, insistăm pe Chipul lui Dumnezeu în Sine 

Însuşi cel dincolo de Creaţie, ca să evidenţiem Taina pur 
creştină. Aşa, ca Chip Tatăl în Sine Însuşi, Dumnezeu este 
Treime, dincolo de Creaţie. Şi fiind deja Chip Tatăl, apoi se 
„coboară” şi în Creaţie ca Tatăl Creaţiei. 

 
Toată Taina este în Chipul Trifiinţialităţii în Sine. Fără 

Un Dumnezeu Treime în Sine Însuşi, se „cade” uşor în 
„speculaţii” filosofice şi mistice semipanteiste, total 
„străine” tainei creştine. 

 
Această Trifiinţialitate în Sine este Permanenţa şi 

Indestructibilitatea atât a Chipului, cât şi a Firii-Iposta-
sului. Filocalic, acestea sunt numite Eul Fiinţial în Sine, 
Duhul Fiinţial şi Logosul Fiinţial. Mistica le are în vedere 
prin însăşi trăirea mistică. Teologic sunt însuşi Chipul 
Tainei Treimii Fiinţiale.  

 
Dumnezeu Tatăl este Trifiinţialitatea absolută în Sine, 

este dintotdeauna Chip de Tatăl, Fiinţă-Duh de Tatăl şi 
Logos-Fire de Tatăl. Şi datorită acestei Trifiinţialităţi se 
arată apoi Treimea Tatălui, ca: Duhul Sfânt-Purcederea 
Ipostasiată a Duhului Tatălui şi ca Fiul-Logosul Naşterea 
Ipostasiată a Firii-Logosului Tatălui.  

 
Tatăl are în Sine Duhul şi Logosul Său Propriu, ca 

Ipostas Deplin propriu, capabil să Purceadă Ipostasierea 
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Duhului Sfânt şi să Nască Ipostasierea Fiului. De aseme-
nea, Ipostasul Duhului Sfânt şi Ipostasul Fiului au în Sine 
Duhul şi Logosul lor propriu, dar în Deofiinţa şi Înrudirea 
cu Duhul şi Logosul Ipostasului Tatălui. De aici, consem-
narea teologică a conţinerii de către fiecare Ipostas şi a 
celorlalte Ipostasuri, a Cuprinderii Reciproce în Egalitate, 
Deofiinţă şi Deofire, fără amestecare. 

 
Chipul Iubirii Fiinţiale îl ştiu doar Ipostasurile Treimice 

Fiinţiale. Noi, creaţia, le primim ca Supranumiri apofatice 
(dincolo de accesibilitate), în Numiri Harice catafatice 
(accesibile condiţiei noastre de creaţie). Ca mistică însă, se 
au în vedere permanentă amândouă. Noi ne Închinăm 
Supranumirilor Fiinţiale, din care Primim Împărtăşirea 
Numirilor Harice. Aici este Taina misticii creştine. Chipul, 
Fiinţa şi Ipostasul sunt Supranumiri Fiinţiale, care prin 
Firea Ipostatică se Comunică Haric creaţiei. 

 
Chipul se descoperă prin Fire şi Firea se arată prin 

Ipostas. Şi Ipostasul apoi descoperă Harul. Acestea sunt 
distincţiile majore. Firea desfăşoară Chipul, iar Fiinţa este 
purtătoare de Chip. Ipostasul Firii apoi izvorăşte Harul şi 
Harul este purtătorul Firii Ipostasurilor Treimice. 

 
Chipul este Conştiinţa în Sine, Fiinţa este Memoria 

Conştiinţei-Chipului şi Ipostasul este Limbajul Conştiin-
ţei-Chipului. Acestea nu sunt „produse”, ci deschideri 
Fiinţialităţi, deodată, egale şi neamestecate. 

 
Dumnezeu este o Singură Fiinţă în Trei Persoane-

Ipostasuri, afirmă toate manualele de teologie creştină. Ca 
mistică isihastă se pune însăşi problema esenţei Fiinţei, pe 
care o consideră Persoana, de unde afirmaţia mistică: 
Dumnezeu este Unica Personalitate în Trei Persoane. 
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Teologii par nedumeriţi. Nu este nici o contradicţie. În 
Dumnezeire nu este nimic nedefinit, încât şi Fiinţa 
Dumnezeiască este deja definită, încât, ca mistică, Perso-
nalitatea Fiinţială este mai în limbajul mistic. 

 
În Dumnezeire Raportarea este Înrudirea, nu Con-

trariul, este Deofiinţa, nu Separarea-Opusul, este Prelun-
girea, nu Transformarea în altă formă. 

 
Ipostasul este cel ce Subzistă în Chipul şi Firea Unică, 

care totodată le Uneşte ca Persoană. Noi facem distincţie 
între Ipostas şi Persoană. Ipostasul este Unitatea Chipului 
şi Firii, iar Persoana este Totalitatea Chip-Fiinţă-Ipostas. Şi 
apoi Totalitatea Persoană şi energii-Har alcătuiesc Perso-
nalitatea Fiinţială. 

 
Ca limbaj mistic, Personalitatea Fiinţială este cea care 

defineşte fără echivocuri esenţa absolută a realităţii în sine 
şi de sine, care se înrudeşte cu cele Trei Persoane-Iposta-
suri. Personalitatea nu este un produs ca realizarea şi 
desăvârşirea Persoanei, ci este însăşi esenţa Persoanei, 
Conştiinţa Conştiinţei Persoanei. Personalitatea faţă de 
Fiinţă este deja definită în sine şi peste sine. 

 
Metafizica foloseşte noţiunea de Fiinţă, care în sens 

creştin nu poate fi ceva nedefinit, de unde Fiinţa este 
totodată cele Trei Persoane. Mistica trece peste ambigui-
tatea Fiinţei şi o consideră în unire ca Personalitatea 
Fiinţială, în care şi Fiinţa, şi Persoana sunt împreună.  
De aici problema misticii isihaste, care este mistica 
Persoanei în sine şi dincolo de sine. 

 
Isihasmul pune în mod deosebit evidenţierea Persoanei 

ca realitate concretă, nu doar virtuală. Personalitatea este 
esenţa şi totodată totalitatea şi unitatea Persoanei, este 
Forma transcendentală, Conştiinţa conţinutului Fiinţei 
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transcendentale. Aici logica este în altă ordine, Forma este 
interiorul şi conţinutul este exteriorul. 

 
Mistic creştin Forma este esenţa interiorul conţinutului 

şi totodată Supra-Forma şi a Formei, şi a Conţinutului. 
Acesta este Chipul Monadei Spirituale creştine, Triadă 
proprie de sine, Chip-Faţă-Asemănare, Supraformă-
Conţinut-Formă. 

 
De aici mistica teologiei creştine, Taina Treimii în Sine 

şi peste Sine, Personalitatea deja Persoana Dumnezeu 
Tatăl, care datorită totodată Supraformei sale de Tată 
purcede propriul Conţinut Fiinţa-Duhul şi naşte propria 
Formă Sinele-Spiritul, care totodată se deschide ca Trei 
Persoane egale cu Sine şi în Deofiinţa propriei Supraforme 
Personalitatea Unică Fiinţială. 

 
Dumnezeul creştin este Supraformă de Dumnezeu, 

Conţinut şi Formă tot de Dumnezeu, încât această 
Unicitate-Totalitate este şi în interior, şi în exterior.  

 
Dumnezeul creştin este Treime şi în Sine ca Sine, şi în 

afară de Sine ca dincolo de Sine, fără să fie alt Sine. De aici 
mistica isihastă intuieşte Chipul de Persoană ca deja 
Triadă de sine, altfel nu ar fi nici Treime de Persoane sau 
comuniune de Persoane, ci Monade imanente, ce nu pot 
comunica direct, ci printr-un oarecare intermediar, cum 
consideră unii. 

 
Persoana este Personalitatea în Chip propriu. În 

Personalitate Persoana este deja ca Persoană, nu devine 
sau evoluează. Persoana este pe modelul-arhetipul Perso-
nalităţii şi totodată deschiderea Personalităţii într-un mod 
propriu. Personalitatea este Chipul Persoanei şi datorită 
acestuia este Persoană. Persoana este Viul-Chipul Chipu-
lui deja existent în Personalitate, ca fond esenţial. 
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Dumnezeu se Numeşte pe Sine: „Eu Sunt Cel Ce Sunt” 

(Ieşire 3, 14). Adică, „Eu” – Supraafirmaţia-Chipul-
Identitatea-Entitatea-Obiectivitatea Absolută-Conştiinţa în 
Sine-Persoana, „Sunt” – Afirmaţia-Fiinţa în Sine-Identicul, 
„Cel Ce Sunt” – Recunoaşterea-Asemănarea-Existenţa. 

 
Chipul este Supraforma, Fiinţa este Forma şi Ipostasul-

Firea este Conţinutul. În această Logică Trinitară, ca 
Supraafirmaţie-Chipul, Afirmaţie-Fiinţa, Recunoaştere-
Ipostasul, este Logica misticii creştine. 

 
Supraforma este Chipul-Tatăl, Forma este Fiinţa-Duhul 

şi Conţinutul este Logosul-Fiul. Conţinutul Tatălui este 
Fiul, de aceea este Tatăl. 

 
Ipostasul este Unirea Trifiinţialităţii Chipului. De aceea 

şi Ipostasul este tot Trifiinţialitate în Sine. Ca Chip, 
Supraforma este în evidenţă şi Conţinutul este înglobat (ca 
Tatăl care are în Sine pe Fiul, ca Chip care are înglobat 
Ipostasul), ca Fire-Ipostas care înglobează Chipul (ca Fiul 
care se face Supraformă proprie a Conţinutului Tatălui). 
Aici este Taina Trinităţii fiecărei Fiinţialităţi deosebite, fără 
amestecare sau absorbire, păstrându-se deodată toate, dar 
în specific propriu. 

 
Taina Ipostasului este Taina Trifiinţialităţii Unicei 

Fiinţe, a Chipului, a Fiinţei şi a Firii...  
 
Noi distingem Chipul faţă de Ipostas. Chipul este 

originea şi a Fiinţei şi a Ipostasului, este Ipostasul Iposta-
sului, este Fiinţa Fiinţei, este Tatăl, în Sine, Nenăscutul 
care Purcede Fiinţa şi Naşte Firea-Ipostasul. 

 
Chipul nu poate fi fără o anume Fire şi fără un anume 

Ipostas. De asemenea, Ipostasul nu poate fi fără un anume 
Chip şi Fiinţă. Asemenea şi Fiinţa. Fiecare este Trifiin-
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ţialitatea celorlalte. Chipul şi Fiinţa sunt pentru Ipostas. 
Ipostasul este Libertatea dintre Chip, Fiinţă şi Fire. 

 
Chipul şi Fiinţa sunt înglobate în Ipostas-Fire şi 

Ipostasul este cel care le Evidenţiază. Pentru aceasta, 
Chipul şi Fiinţa par absorbite de Ipostas, până la confun-
dare. Noi, ca mistică, le distingem în mod deosebit, fără 
amestecare. Mistica doar în distincţia lor este Trăire 
Mistică.  

 
Chipul este Odihna (Potenţa), Fiinţa este Duhul 

(Acţiunea) şi Firea este Ipostasul (Actul). De aceea, orice 
Act este al Ipostasului, dar prin Acţiunea Duhului-Fiinţei 
şi din Potenţa Chipului. De aceea Ipostasul este „Cel Ce Se 
Vede”. Chipul este „Cel Ce Sunt” şi Fiinţa este „Cel Ce 
Este”. Acestea nu sunt atribute, ci Fiinţialităţile Trifiin-
ţialităţii Unicei Fiinţe. 

 
Ipostasul este astfel Taina la „Vedere”. Ipostasul este 

Comunicabilitatea Liberă a Chipului şi Fiinţei în Sine, este 
Limbajul Trifiinţialităţii. Fiinţa este Taina în Simţire. 
Chipul este Taina în Conştiinţă. 

 
Chipul este Deplinul absolut în Sine, care are Firea 

Deplinătăţii şi Ipostasul tot al Deplinătăţii Chipului. 
Fiecare sunt Deplinătate. Această Trifiinţialitate dă creşti-
nismului Logica Trinitară, a Triplei Afirmaţii. Logica dual-
contrară, de afirmaţie şi negaţie, este depăşită în creşti-
nism. 

 
În Logica Trinitară Supra-Unul-Tatăl Naşte din Sine 

Unităţile Treimice fără să se împartă, întrucât Supraunul 
Tatăl este deja în Sine Trifiinţialitatea Treimii. Suprauni-
tatea Chip-Tatăl are Fiinţa şi Ipostasul de Tatăl-Supraunul 
care, mai mult, se deschide ca Treime de Ipostasuri, în care 
Se Permanentizează. 
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Persoana trebuie văzută prin Chipul Persoanei lui 

Dumnezeu Tatăl. Persoana nu este Unitate de Calităţi de 
spirit, care sunt Energii Raţiuni Chip de Har. În Persoană 
nu sunt Calităţi-Atribute-Raţiuni, ci sunt Modele Perma-
nenţe de Persoană, Realităţi directe de Persoană. Persoana 
[creată] este Sufletul direct, comuniune de Sine ca Subiect-
Duh-Spirit proprii. 

 
Fiinţa în Sine, ca Treime de Persoane: Tatăl, Fiul şi 

Sfântul Duh, are în Sine Viaţa Proprie Fiinţială, dincolo de 
calităţi şi însuşiri, ca Chipuri Fiinţiale directe, care apoi se 
răsfrâng şi în „afară” în calităţi şi însuşiri Harice. 

 
În viziunea creştină, Dumnezeu este totodată Apofatic 

(dincolo de toate) şi Catafatic (în descoperiri Harice). 
Harul nu este însă şi Fiinţa Dumnezeiască în Mişcare, ci 
Prelungire în calităţi şi însuşiri ale Mişcărilor Chipurilor 
Fiinţiale Treimice, dincolo de Har. 

 
În Fiinţa în Sine fiind Treime, este o Supramişcare 

directă Fiinţială, ca Chipuri Fiinţiale, care apoi se reflectă 
ca Energii calitative Harice ce descoperă Chipurile dincolo 
de toate Chipurile. 

 
Chipurile Harice ne Vorbesc permanent de Suprachi-

purile Fiinţiale ce Se Descoperă Haric, fără să „micşoreze” 
Taina. Noi insistăm mult pe aceasta, ca să evidenţiem 
Fiinţa Vie Dumnezeiască Personală, Indestructibilă în Sine 
şi totodată Împărtăşibilă prin Har. 

 
Revelaţia Creştină ne vorbeşte de Numele lui 

Dumnezeu Tatăl, nu doar ca de o simplă însuşire, ci ca 
Chip Fiinţial în Sine Dumnezeiesc, care apoi se răsfrânge 
în calităţi şi însuşiri. 
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În sens creştin, orice Chip Haric calitativ este pe 
„Suportul” Unui Suprachip Fiinţial ce se Împărtăşeşte prin 
Har. 

 
În Lumina Harică vedem pe Dumnezeu, în Chipul 

Haric vedem Suprachipul lui dincolo de toate Chipurile. 
 
Harul nu „cenzurează-opreşte” Chipul lui Dumnezeu ci, 

din contră, Îl face Accesibil nouă, condiţiei de Creaţie. Noi 
însă nu „pierdem” din vedere Chipul Fiinţial ce prin Har 
se face accesibil nouă. Panteiştii, care „uită” de Har, 
amestecă Fiinţa cu Energiile Harice, sau „izolează” total 
pe Dumnezeu Fiinţa de accesibilitatea Creaţiei. 

 
Chipul lui Dumnezeu Tatăl este Suprachip de Fiinţă 

Dumnezeiască şi totodată Chip de Har. Însă noi avem în 
vedere permanent Suprachipul Personal Fiinţial dincolo 
de „principiul impersonal” Haric. Aici se încurcă mulţi cu 
tot felul de speculaţii. În viziunea creştină, doar Acest 
Dublu Chip, deodată şi neamestecat, este Adevăratul 
Chip. 

 
Noi, Creaţia, vorbim prin Har despre Chipurile Iubirii 

Fiinţiale Dumnezeieşti. Fiinţa prin Har şi Harul prin Fiinţă 
este Revelaţia Creştină. 

 
Triadele Chipului nu sunt „însuşiri” de Chip, ci 

Trifiinţialitate în Sine a Chipului, din care apoi „ies” 
Haric-energetic şi însuşirile-calităţile de Chip. Deosebiţi 
realităţile. 

 
Creştinismul vine cu Revelaţia Chipurilor de Chip ce 

sunt „Dincolo” de însuşiri şi calităţi, care totodată se fac şi 
„energii Harice” de Chipuri ale Chipului.  

 



55 

Doar în Permanenţa Chipurilor Chipului şi calităţile şi 
însuşirile sunt valori Harice şi nu „simple relativităţi” 
până la „iluziile” de care vorbesc filosofiile mistice. 

 
Viul Fiinţial în Sine Însuşi este Trifiinţialitatea Chipului 

care are Viaţa în Chipuri de Chip dincolo de însuşiri şi 
calităţi „de afară-energetice”.  

 
Fiinţa creştină în Sine Însăşi este Vie Fiinţial doar dacă 

este Chip Trifiinţialitate de Sine. Filosofii vorbesc de Fiinţa 
în Sine Însuşi „singulară şi fără viaţă”, care „capătă” viaţă 
doar prin „energiile sale calitative”. 

 
După Căderea din Rai s-a uitat de Chipul Persoană, de 

Treimea de Persoane şi de Harul Divin până la 
amestecarea şi confundarea lor. Persoana şi Modelele Sale 
Triadice sunt dincolo de calităţi. 

 
Chipul Fiinţial prin Har este Teologia creştină. Noi cei 

de astăzi trebuie să mai adăugăm: Şi Harul prin Chipul 
Fiinţei este Teologia creştină. Noi trebuie să evidenţiem 
Teologia Harului prin Fiinţă. Doar aşa creştinismul este 
actual. 

 
Trebuie făcută o reîntoarcere la Chipul Fiinţei cel 

dincolo de energii, altfel şi creştinismul cade într-un fel de 
„energetism” care duce chiar la pierderea Chipului Fiinţei. 
Chipul Fiinţei Treimice este esenţa creştinismului. 

 
Aceasta încercăm noi, o Mystagogie a Chipului Fiinţei. 

Sfinţii Părinţi Filocalici au şi Limbajul Teologiei Fiinţei 
prin Har şi al Harului prin Chipul Fiinţei. Noi doar îl 
preluăm cu evidenţierea respectivă. Încercăm o ieşire din 
„panteismul energetic” de astăzi. Doar aşa, mai ales 
Teologia Mistică va fi „un creştinism autentic şi actual”.  



56 

Filocalia Sfinţilor Părinţi este cu adevărat Har prin 
Chipul Fiinţial, chiar dacă este prezentată ca Fiinţă prin 
Har. 

 
Dar Taina Harului este Taina Treimii Fiinţiale. Şi Taina 

Treimii Fiinţiale este Taina Chipului Trifiinţial în Sine al 
Tatălui Dumnezeu. 

 
Nu trebuie să vedem pe Dumnezeu rupt de Harul Său, 

dar nici să amestecăm Harul-Energiile cu Persoana. 
 
Noi suntem după Chipul şi Asemănarea lui Dumnezeu 

(Facere 1, 26). După căderea din Rai [Chipul] s-a umbrit 
până la „uitare”. Creştinismul ni-L descoperă. Care este 
Chipul lui Dumnezeu? Este Chipul Treimii Dumnezeieşti, 
Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. 

 
Creştinismul vine cu Revelaţia Chipului Treimii 

Dumnezeieşti, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Nu „făptura” 
spune aceasta, ci Însuşi Fiul Dumnezeiesc care totodată se 
Întrupează în „Chipul Creaţiei”. 

 
Revelaţia Creştină ne Descoperă Chipul lui Dumnezeu 

ca Treime de Persoane, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. 
 
Ca mistică, şi creaţia are Chip de Treime, ca o adevărată 

transpunere în creaţie a Celor Trei Persoane Dumnezeieşti. 
 
Taina Chipului Persoanei este astfel Taina Chipului lui 

Dumnezeu. Şi, de asemenea, Taina Chipului de Creaţie 
este tot Taina Chipului Persoanei Create. Mistica Chipului 
de Persoană este mistica de revelaţie a creştinismului. 

 
Mişcarea în Fiinţă este Sfântul Duh şi Chip de Chip de 

Sfântul Duh este apoi Mişcarea Energetică Harică.  
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Harul întreg, deşi iese din mişcările Întregii Treimi 
Dumnezeieşti, este Mişcat apoi direct de Sfântul Duh ca 
purtător al Harului. 

 
Sfântul Duh nu este însuşi Harul şi singurul Izvorâtor 

de Har, ci întreaga Treime Izvorăşte Harul, iar Sfântul 
Duh îl ia asupra Sa direct ca Purtător şi Mişcător de Har, 
întrucât şi în Treime Sfântul Duh este Mişcarea. 

 
Tot ce ţine de Sfinţenie şi lucrarea Energetică Divină, 

este astfel legat de Mişcarea Proprie a Sfântului Duh, care 
în numele Întregii Treimi se Mişcă şi lucrează cu Harul 
Întregii Treimi. 

 
Harul nu poate lucra înaintea Mişcării Persoanei 

Dumnezeieşti, căci Harul iese din Mişcările Persoanei. 
 
Harul este Unul, dar în Trei Feţe, în Trei Lucrări, şi cu 

Daruri Harice în specificul acestora. Harul Unic al Iubirii 
se desfăşoară tot Treimic, fiind al Ipostasurilor Treimice 
prin care purcede ca Har. Trifiinţialitatea este Chipul 
Dumnezeirii Fiinţiale în Sine şi tot Treimică este 
desfăşurarea Harică. 

 
Harul-Raţiunile Divine, deşi sunt prelungire de mişcare 

Personală Dumnezeu, însoţesc deodată toate mişcările 
Persoanelor Treimice, şi în prezenţă Harică astfel Dumne-
zeu Creează Totul. 

 
Chipul de Har ca Raţiuni Divine intră în toate formele 

de Creaţie şi astfel face o legătură Harică între Creaţie şi 
Dumnezeu. Creaţia este în spaţiul Haric. 

 
Ca Realitate în sine sunt Trei Modalităţi de Spaţiu  

într-un acelaşi Spaţiu Absolut care este însăşi Persoana 
Absolută Dumnezeu. Este Spaţiu Persoană Dumnezeu, 
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este Spaţiu Treime de Persoane şi este Spaţiu al Harului, 
toate în Unicul Spaţiu Persoană Absolută Dumnezeu, 
toate fără amestecare, nedespărţite, în întrepătrundere. 

 
Creaţia este la fel un Mod de Spaţiu Propriu care, fiind 

în Spaţiu Haric, este totodată în totalitatea Modurilor de 
Spaţiu Haric, este totodată în totalitatea Modurilor de 
Spaţiu Dumnezeu, fără amestecare. 

 
Harul este Spaţiu Divin ce înglobează şi întrepătrunde 

Spaţiul Treimic Dumnezeu şi Spaţiul Creaţiei. Sunt Spaţii 
de Lumi coexistente-întrepătrunse, nu în niveluri separate, 
ci în Moduri de Realităţi deosebite într-un acelaşi spaţiu 
Absolut. 

 
Creştinismul vine cu Revelaţia Chipului lui Dumnezeu 

ca Fiinţa-Persoana cu Energiile Sale Harice (Sf. Grigorie 
Palama). În creaţie Energiile Harice se traduc ca energii 
create Corp. Şi noi, creaţia, suntem Fiinţă Creată cu 
energiile de creaţie, cu transpunere creativă a Chipului lui 
Dumnezeu ce ne Creează după Chipul şi Asemănarea Sa 
(Facere 1, 26). 

 
Filosofia Greacă amestecă Spiritul cu Energiile Sale 

Raţionale, golind Corpul de orice urmă de Raţiune. 
Orientalii Purifică Sufletul până la izolare de orice Raţiuni 
Energii, în schimb desacralizează Corpul până la iluzii de 
Intelect-Raţiuni.  

 
Dumnezeu este Chipul Fiinţial-Persoana în Sine în 

Străluciri Energetice Necreate, Harice. Acest Chip dincolo 
de toate Chipurile Se transpune în creaţie ca Chip Fiinţial 
de Persoană Creată în străluciri energetice create Corp.  

 
Revelaţia creştină porneşte clar de la Chipul lui 

Dumnezeu Treime în Sine Însuşi cu strălucirile Harice 
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necreate energetice divine, ca Fiinţă şi Energii, deodată şi 
fără despărţire şi fără împărţire (Sf. Grigorie Palama). 

 
Persoana este Chip de Fiinţă-Fiinţă, dincolo de energii. 
 
Noi, creaţia, prin viul Haric comunicăm cu Supraviul 

Persoanelor Fiinţiale Treimice, şi prin Chipurile Harice ne 
„Împărtăşim” de Supra-Chipurile dincolo de toate chipu-
rile ale Dumnezeirii Treimice. 

 
Chipul Treimic Fiinţial al Revelaţiei creştine poate avea 

Acte Fiinţiale în Sine, care apoi Se Reflectă în energiile Sale 
Harice. De aceea, Taina Harului este în Taina Treimii 
Ipostatice. Fără Treime, Harul este greşit interpretat. 

 
Dumnezeirea este Chip Treime Fiinţială în străluciri 

Harice energetice necreate. Noi, creaţia, ca chip şi asemă-
nare suntem Chip-Suflet fiinţial creat şi energii create corp. 

 
Personalitatea noastră creată este Sufletul-Chip de 

Persoană şi Corp-energiile Persoanei Create. Sufletul este 
Chip de Persoană şi Corpul este energeticul Persoanei 
Fiinţiale Create, şi totalitatea Suflet şi Corp este Persona-
litatea Integralităţii Chipului de creaţie. 

 
În Creaţie, Sufletul este Corespondentul Persoanei 

Dumnezeieşti, iar Corpul este corespondenţa Harului-
Energiilor. Dumnezeu Creează întâi Sufletul ca să poată 
apărea Corpul-Chipul Energetic al Sufletului. Dumnezeu 
de fapt creează şi Sufletul şi Corpul deodată, dar nu 
amestecat. 

 
Fiinţa Adevărată de creaţie este Sufletul, corespondenţa 

de Fiinţă de Dumnezeu şi doar prin Suflet, prin Ochi de 
Suflet noi Comunicăm cu Dumnezeul Personal Fiinţial. 
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Corpul este Umbra Fiinţei, este Ecoul Fiinţei, care se face 
Părtaş la Cele Fiinţiale Dumnezeieşti nu prin sine însuşi, 
prin cele Corporale, ci prin Sufletul cu care este Înrudit şi 
prin Har, faţă de care este în Corespondenţă. 

 
În Creaţie, Sufletul este pe Modelul Persoanei, iar 

Corpul este pe Modelul Harului. 
 
Sufletul este după Chipul lui Dumnezeu, iar Corpul 

este după Chipul Sufletului nostru. Prin Sufletul nostru 
Chipul lui Dumnezeu se traduce-transpune şi în Chip de 
Creaţie. Aşa avem pe Dumnezeu în noi şi totodată suntem 
pură Creaţie deosebită de El, Creatorul. 

 
Chipul Energiilor este Corpul, după cum Chipul 

Sufletului este Persoana Fiinţială. Taina coeziunii materiei 
este Chipul-Corpul, după cum Taina Unităţii Sufletului 
este Persoana. 

 
Întâi Sufletul trebuie să facă Îndumnezeirea prin cele 

Sufleteşti directe şi îndumnezeirea primită se Traduce 
apoi şi în Corp. Trebuie activată şi Trăirea Directă şi pură 
de Suflet Fiinţial. 

 
Corpul se face duşman Sufletului prin Mişcările 

Independente de Suflet, prin Dizarmonia dintre mişcările 
de Suflet şi mişcările energetice de Corp. În mod normal 
nu există Mişcări Independente de Corp, Corpul fiind 
Prelungire de Mişcare de Suflet. 

 
Căderea din Rai ne-a rupt Totalitatea treimică a Rea-

lităţii până la contrarii. După Cădere, Creaţia se ramifică 
în direcţiile ruperilor Modelelor Treimice. 

 
După căderea din Rai Creaţia intră într-o transformare 

de sine. Modelele Arhetipale Dumnezeieşti din Creaţie se 
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dublează de nişte Modele imperfecte proprii Căderii, ce 
învăluiesc pe cele primordiale până la uitare. Fondul 
nostru actual este Dualitate Arhetip-Antiarhetip. De aceea 
are mare importanţă raportarea Realităţii la cele două 
Chipuri, de Rai şi cel după căderea din Rai. 

 
Creaţia fiind Creaţie nu poate fi niciodată Deofiinţă cu 

Dumnezeu. Totuşi, Creaţia, ca transpunere de Dumnezeu 
Deplin în Realitate tot Deplină, dar de Creaţie, are totuşi 
identitatea de Asemănare Chip cu Dumnezeu, fără să se 
amestece. 

 
Dumnezeu Creează direct Personal. Creaţia este 

perfectă. Din Dumnezeu Cel Perfect nu poate ieşi ceva 
imperfect. Creaţia se desparte de Creator şi astfel îşi du-
blează Chipul, pe lângă cel Perfect de Creaţie, adăugând 
pe cel de cădere imperfect. 

 
Chipul Perfect nu se amestecă cu cel imperfect şi astfel 

Perfecţiunea nu este atinsă. După Căderea Creaţiei, Chipul 
Perfect este dat Uitării şi noi luăm ca bază Chipul 
Imperfect polarizat bine-rău. Să nu considerăm Chipul 
decăzut imperfect ca Realitate în Sine. 

 
Noi am ajuns să nu mai putem despărţi Binele de Rău, 

pentru că le înţelegem doar prin raportare reciprocă: 
Binele faţă de Rău şi Răul faţă de Bine. Chipul Dual Pola-
rizat este Chipul Căderii. Chipul Perfect nu se Împarte. 
Începutul Creaţiei este Chipul Perfect de Dumnezeu. 

 
Nu Chipul Perfect de Creaţie se rupe-polarizează. 

Chipul Decăzut Anti-Arhetipal se adaugă peste Chipul 
Arhetipal Perfect. De aceea trebuie să vină Hristos să 
scoată din Umbră chipul Arhetipal, să-l readucă la 
Conştiinţă-Memorie. 
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În creştinism, fără Chipul Hristic nu se defineşte cu 
adevărat Realitatea de creaţie şi mai ales realitatea de 
Suflet. Mistica isihastă este o mistică specific creştină doar 
prin această Taină Hristică, ce este fondul de Suflet. Tot 
adâncul creştin este Taina Persoanei Hristice. 

 
După Cădere noi avem dublă Conştiinţă: de Arhetip 

Perfect şi de Antimodele de Cădere. 
 
Şi în Corp, după Cădere, s-au adăugat Tipare Ener-

getice Antihar, Antiraţionale, ce ne fărâmiţează Energiile-
Corp până la distrugere. 

 
Îngerii au fost creaţi înaintea Naturii şi a Omului. 

Îngerii sunt primii care cad din Chipul Perfecţiunii. Pomul 
Binelui şi Răului din Rai este imaginea Reală a Căderii 
Îngerilor, o creaţie străină şi proprie a creaţiei însăşi. 

 
În Rai (Icoana Creaţiei Întregi), Îngerii căzuţi-Demonii 

erau izolaţi în Şarpele şi Pomul Binelui şi Răului. 
Dumnezeu nu creează un Pom special ca să încerce pe 
Om. 

 
Diavolul a fost înger Luminos şi a Devenit Şarpe 

întunecos. Şarpele este Chipul Păcatului-Omorârii Luminii 
în întuneric.  

 
În Rai (Creaţia Totală), toate erau Creaţia lui Dumnezeu 

Însuşi, afară de Pomul Căderii, care era creaţia Îngerilor 
căzuţi. Toată Creaţia Raiului era verde-înflorită-lumi-
noasă, doar Pomul Căderii era uscat, fără frunze şi flori, 
doar cu trei mere lucioase şi fantomatice. 

 
Dumnezeu avertizează pe Adam să nu repete căderea 

Îngerilor. Mâncarea din acest Pom al Căderii era să nu se 
împărtăşească de otrava căderii, să nu repete păcatul 
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Îngerilor căzuţi, să nu se lase furaţi de iluzia imperfec-
ţiunii, ruperii în Bine şi Rău. 

 
Omul cade şi el, dar nu creând Răul ca Îngerii căzuţi, ci 

preluând, mâncând Răul deja creat de căderea Îngerilor. 
Îngerii cad prin gândirea-crearea răului. Omul cade mân-
când, preluând pe cel diavolesc. Imperfectul Răul Omului 
este astfel după Modelul Răului Diavolesc. 

De aici Mistica prin care orice Rău este asociat cu un 
diavol, sau pe un tipar diavolesc. De aici demonologia 
căderii şi imperfecţiunii. Perfectul este Chip de Dumne-
zeu. Imperfectul-Răul este Chip Diavolesc. Răul nu este 
ruperea perfecţiunii în polarizarea Bine-Rău. Creaţia prin 
cădere inventează acest străin Rău, ca adăugire a unui 
Chip de cădere, ca Antichip. 

 
Absolutul este Perfectul Absolut, încât Imperfectul-Răul 

nu este ca realitate în sine, ci ca un adaos străin de 
Antiperfect. De aceea, Răul este Păcat, nu simplă Polari-
zare. Răul este o Creaţie a Creaţiei, o închipuire a Creaţiei, 
care se face Antichip de Creaţie adevărată. 

 
Prin Hristos, Dumnezeu intervine în Creaţia Căzută. 

Hristos se face Creaţie şi astfel Creaţia însăşi se sileşte pe 
sine să se întoarcă la Chipul Perfect. Dacă Dumnezeu ar fi 
intervenit fără Hristos Dumnezeu şi Creaţie, ar fi silit 
Creaţia, fapt ce nu era după Perfecţiunea Dumnezeiască. 

 
Noi suntem Creaţie Căzută, dar Hristos a restabilit 

Creaţia. El este Creaţia Restabilită şi totodată este Chipul 
lui Dumnezeu Însuşi. Hristos este şi Dumnezeu şi Om 
într-o Singură Persoană. El deja a făcut Unirea Tainică 
Dumnezeu-Om şi Om-Dumnezeu. El este Modelul Tainei. 

 
Personalitatea Dumnezeiască este Fiinţa Treimică a 

Persoanelor Dumnezeieşti în Harul Energetic Necreat şi 
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Divin. Acest Chip este Dăruit creaţiei, de unde Chipul 
nostru de personalitate creată ca Integralitate Suflet şi 
Corp. Păcatul căderii din Rai adaugă „contrarietatea” 
dintre Suflet şi Corp, până la ruperea lor, ce înseamnă 
„moartea” Corpului. 

 
Păcatul ne-a „întunecat” până la uitare Chipul şi doar 

descoperirea Chipului ne va trezi la lumină.  
 
Creştinismul insistă pe „Revelaţia Chipului lui 

Dumnezeu” care ni se descoperă direct de la Dumnezeu, 
prin care apoi ne rememorăm propriul nostru Chip 
Fiinţial de Creaţie. 

 
Creştinismul vine cu Icoana Chipului lui Dumnezeu 

prin care ne redescoperim „propriul Chip de Creaţie”. 
Aici este Taina Creştină. 

 
Dumnezeu este Unul-Treime de Persoane ca Chip-

Taină în descoperiri-arătări Harice. Şi ca Integralitate 
Taină şi Arătare este Persoana lui Hristos-Fiul Dumne-
zeiesc Întrupat în Creaţie. Aici este tot Creştinismul şi 
Teologhisirea Sfinţilor Părinţi. 

 
Taina Chipului lui Dumnezeu este Taina Misticii 

Creştine. Noi suntem chip şi asemănare de Chip 
Dumnezeiesc (Facere 1, 26). În măsura în care suntem în 
Viaţă de Chip Dumnezeiesc, suntem în Comunicare cu 
Dumnezeu. 

 
Noi nu facem aici „metafizică filosofică” de dragul 

filosofării, ci încercăm o „găsire” a Chipului Fiinţial care 
să ne Reconştientizeze Fiinţa noastră. Filosofii încearcă o 
„reconstituire mentală”. Dar, având „ochii Sufletului 
nostru Fiinţial orbi”, nu vom ajunge la întâlnirea cu Fiinţa-
Chipul real al Existenţei. 
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Noi nu ne vom putea „cunoaşte” pe noi înşine niciodată 

până nu vom „revedea Chipul fiinţial”. Şi Chipul nu ne 
este „accesibil” decât prin „reintrarea” în Asemănarea cu 
Chipul lui Dumnezeu. 

 
Noi suntem Suflet-Fiinţă Creată şi Corp-energii create. 

Sufletul „orbit” de păcat, oricât ar gândi la sine, nu se va 
putea „vedea” pe sine decât dacă va recăpăta Vederea 
Sufletească-Fiinţială. Şi Vederea Sufletului este Chipul. 

 
Prin Primirea Icoanei Chipului lui Dumnezeu noi 

reintrăm în „propriul Chip de Creaţie”, ca Asemănare 
neamestecată. Doar văzând Chipul lui Dumnezeu ne 
rememorăm şi Chipul nostru Fiinţial de Creaţie. Şi Chipul 
lui Dumnezeu este Chipul Treimii. Întruparea lui Hristos 
ne readuce Chipul Treimii Dumnezeieşti. 

 
Noi nu facem „simplă filosofie”, ci Participare, care 

înseamnă „Împărtăşire de Asemănările Chipului”. Noi 
căutăm Asemănările Chipului Dumnezeiesc prin care să 
ne „facem şi noi părtaşi la Dumnezeire”.  

 
Ca mistică, noi avem „Chip şi Asemănare de Chip 

Dumnezeiesc” (Facere 1, 26), dar ca Chipuri Vii de Creaţie 
trebuie să avem şi Participare Personală între Chipuri şi 
Asemănări. 

 
Dacă noi avem Chipul lui Dumnezeu, avem de la sine şi 

Asemănări de acest Chip, care însă, fiind în Chip de 
Creaţie Întrupate, sunt în „Dialog” cu chipurile şi 
asemănările proprii Chipului de Creaţie. 

 
Ca mistică isihastă, ca Trăire de Suflet Fiinţial Creat, 

tocmai Chipul Viu de Fiinţă este „esenţa”. 
 



66 

Noi, creştinii, pe baza Revelaţiei Hristice, ne identificăm 
în Chipul şi Asemănarea Chipului lui Dumnezeu, Cel 
Descoperit de Fiul Fiinţial Dumnezeiesc: „Cine M-a văzut 
pe Mine a văzut pe Tatăl” (Ioan 14, 9). 

 
Creştinismul vine cu „rememorarea” chipului primor-

dial al creaţiei. Învierea lui Hristos este Icoana Chipului 
primordial de Rai, ca suflet şi corp în Nemurirea 
Trupului-Integralitatea Suflet şi Corp energetic, Fiinţă 
Creată şi energii Create. 

 
Spun Sfinţii Părinţi frumos că Personalitatea-noastră 

este Integralitatea Suflet şi Corp, care se concretizează în 
Chipul Trupului, dubla Icoană, şi a Sufletului, şi a Cor-
pului. De aceea Creştinismul vine cu „Revelaţia Icoanei”, 
care este „Raiul Chipului”, ca mântuirea sufletului de 
păcat şi învierea corpului şi izbăvirea de „moarte”. 

 
Creaţia trebuie văzută în primul rând ca „Chip de Rai” 

şi apoi ca „chip destructurat” după păcatul căderii din Rai. 
 
Mare atenţie la chipul nostru de creaţie, ca „dihotomie 

suflet şi corp” în Integralitatea Trup-Icoană-Raiul Unirii 
lor. 

 
Aşa, noi identificăm în ce constă chipul de suflet, în ce 

constă chipul de corp şi în ce constă Chipul de Trup-
Icoana Unirii sufletului şi a corpului. 

 
Isihasmul creştin este o mistică-mistică de Integralitate 

suflet şi corp în Chipul Învierii de Rai Hristic. 
 
Ca Dumnezeu Total-Deplin şi Viu creează şi o „creaţie 

după Chipul şi Asemănarea Sa” (Facere 1, 26). Căderea 
din Rai este o „cădere din Chip şi Asemănare”, o „intrare” 
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într-un „antichip” străin de Chipul şi Asemănarea lui 
Dumnezeu. 

 
Iată „dilema” pe care filosofii au încercat s-o descurce 

în felul lor. Ei uită de „chipul de Rai” şi iau de bază 
„chipul amestecat şi confuz al chipului păcătos al căderii”. 
Chipul lui Dumnezeu îl fac „fără Chip”, care se „reflectă” 
în creaţie doar prin „principiile cauzale”. 

 
În primul rând, revelaţia creştină „deosebeşte clar” 

Chipul creaţiei căzute din Rai faţă de Chipul adevărat de 
Rai. Chipul de Rai ni-l aduce Întruparea Hristică.  

 
Filosofia şi religia creştină „judecă realitatea” prin 

Chipul Hristic. Fără Chipul Hristic nu se poate spune 
nimic despre creştinism. Noutatea filosofică şi religioasă a 
creştinismului este Chipul Hristic în care noi Identificăm 
totul, ca Rememorarea Memoriilor Primordiale. 

 
În primul rând Chipul Hristic nu este „autocunoaştere”, 

ci Revelaţie-Descoperire. 
 
Hristos este Fiul Fiinţial Dumnezeiesc care vine 

Întrupându-Se în făptură, ca să Ridice făptura la Chipul 
din care a „căzut”. Doar Chipul Hristic Rememorează 
chipul adevărat. 

 
„Măsura” lucrurilor este omul sau Dumnezeu? Chipul 

omului este „chipul Fiinţei” sau Chipul lui Dumnezeu? 
Creştinismul revelează clar că Chipul lui Dumnezeu este 
Cel care dă Chip creaţiei (Facere 1, 26). „La început a fost 
Cuvântul, prin care toate s-au făcut” (Ioan 1, 1-3). Cu-
vântul Chip de Dumnezeu dă chip creaţiei. 

 
Dumnezeu se „descoperă” pe sine în chipurile creaţiei 

sau creaţia se descoperă pe sine în Chipul lui Dumnezeu? 
Iată „dilema” filosofilor şi misticilor.   
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Filosofia care nu ştie „Chipul lui Dumnezeu” cade uşor 
în „magia autodivinizării” chipului de creaţie. Dacă 
Dumnezeirea este Fiinţă fără Chip, înseamnă că chipul 
creaţiei este Chipul lui Dumnezeu, de unde „panteismul” 
inerent al filosofiei. 

 
Dacă Dumnezeu este Chip în Sine Însuşi, ca Treime 

Fiinţială Vie, se schimbă situaţia, Chipurile Supraviului 
Fiinţial fiind Acelea care Dăruiesc apoi Chip Chipurilor de 
Creaţie.  

 
Chipurile de Creaţie sunt asemănări ale Asemănărilor 

Chipurilor Dumnezeieşti.  
 
Dumnezeu se Dăruieşte total creaţiei, dar creaţia 

trebuie să-L Primească în propriul Viu de creaţie, altfel 
creaţia este un ceva mort. El se Dăruieşte din Iubire 
deplină şi creaţia trebuie să-L Întâmpine cu acelaşi Act de 
Iubire. Aşa şi creaţia îşi Asumă şi ea pe Dumnezeu în mod 
propriu de creaţie, peste fondul Chipul deja de Dumnezeu 
din creaţie. 

 
Poţi avea pe Dumnezeu fără să-L Trăieşti ca Dumnezeu. 

Aşa [este] cu căderea creaţiei, deşi creaţia nu poate da la o 
parte fondul de Dumnezeu, în schimb Înlocuieşte 
Participativ pe Dumnezeu, ori cu sine însăşi, ca Autodi-
vinizare, ori cu o Fantomă-Iluzie ca Adausurile negative, 
şi Imperfecte şi contradictorii. 

 
Chipurile Fiinţiale Dumnezeieşti se „coboară” Haric în 

Chipuri de Creaţie şi aşa creaţia se „naşte ca fiinţă creată 
după Chipul şi Asemănarea lui Dumnezeu”, fără ameste-
care şi fără contrazicere. 

 
Filosofii văd în Chipurile de Creaţie „contrazicerea-

negativul” Fiinţei Dumnezeieşti, de unde mistica panteistă 
a „iluziilor de creaţie”, ca realitate de creaţie.  
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Chipul lui Dumnezeu este Originea Chipurilor de 
Creaţie, nu invers. Aşa, noi ne Identificăm în Chipul lui 
Dumnezeu, nu în Chipul de Creaţie. 

 
Identificarea în chipurile de creaţie este „autodivini-

zarea magică a misticilor necreştine”.  
 
Filosofiile mistice necreştine fac „meditaţia” cunoaşterii 

şi autocunoaşterii creaţiei, ca autospiritualizare şi 
spiritualizare a creaţiei, pe când mistica vizionară creştină 
„sare peste meditaţia Chipurilor de Creaţie”, intrând Direct 
în Chipurile Dumnezeieşti, prin care apoi se „reîntoarce” 
şi în Chipurile de Creaţie. 

 
Prin Logos creaţia ia Fiinţă şi totodată este Introdusă în 

Dumnezeire. Creaţia la rândul ei, deşi este în Dumnezeire, 
trebuie şi ea însăşi să-şi Asume Dumnezeirea în creaţie. 
Creaţia este Plină de Dumnezeu, dar dacă nu Participă cu 
fondul propriu de creaţie, nu se mişcă în cele Dumne-
zeieşti, sau nu are Răspuns propriu. Răspunsul propriu 
Personal al creaţiei la Fondul de Dumnezeu este 
Îndumnezeirea creaţiei. 

 
Mare atenţie la „specificul pur creştin”, care este 

îndumnezeirea-teomorfizarea creaţiei, ca Urcarea creaţiei 
în Chipul lui Dumnezeu.  

 
Îndumnezeirea este Asumarea Dumnezeirii în proprie 

mişcare de creaţie, ca Dialog între Două mişcări de 
Dumnezeire şi de creaţie, fără să se transforme una în alta, 
dar în Asumare reciprocă. Dumnezeu ia în Sine trăirea de 
creaţie şi creaţia ia în sine Trăirea Dumnezeiască deodată 
şi egal, neamestecat, în Împărtăşire şi Asumare reciprocă. 

 
Filosofia vorbeşte de „coborârea principiilor Divine” în 

Chipuri de Creaţie, ca antropomorfizarea Divinului, de 
unde „panteismul filosofic şi mistic”.  
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În viziunea creştină, Divinul are deja „Arhechipurile” şi 
„coborârea Arhechipurilor Divine” care dau Chipuri 
Creaţiei, ca teomorfizare a creaţiei. 

 
Întruparea lui Hristos în Trup de Creaţie nu este 

antropomorfizarea, ci Teomorfizarea-Ridicarea Creaţiei în 
Îndumnezeirea Chipului Dumnezeiesc. 

 
În Trupul Hristic, Creaţia se divinizează prin Chipul 

Dumnezeiesc şi Urcă la „Petrecerea cu Dumnezeirea”, 
peste „condiţia inferioară” de creaţie. 

 
Scopul Întrupării Hristice este ca „omul să se facă 

Dumnezeu”, nu ca Dumnezeu să se facă om, căci El este 
dincolo de „orice alt chip”. 

 
Creatul este Creaţie pe Forma deja a Cuvântului 

Arhetipal ce Rămâne Fondul creaţiei. Forma Creaţiei este 
pe Plinul Arhetipal Cuvântul Dumnezeiesc, de aceea 
creaţia nu este Străină, ci Înrudită cu Dumnezeu. 

 
Prin creaţie, Dumnezeu se Coboară Întrupându-se ca 

Logos-Cuvânt Fiinţial în Fiinţa creată, ca Fiinţa creată să 
Crească din Sămânţa Fiinţei Dumnezeieşti ca Pom Fiinţial 
propriu de creaţie. Aici este Taina. 

 
Dumnezeu la început Creează Limbajul de Creaţie, 

creează Cuvântul de Creaţie, de aceea Fondul Creaţiei este 
Cuvântul-Conştiinţa Chip Fiinţial de Dumnezeu. 

 
Cuvântul de Dumnezeu nu rămâne un abstract iluziv în 

Limbajul lui Dumnezeu, ci se Traduce Obiectiv în Creare 
de Cuvânt de Creaţie care Întrupează Cuvântul de 
Dumnezeu. Creaţia astfel este Cuvânt Fiinţial de Dumnezeu, 
zise Scânteile din Dumnezeu, care se Traduc creativ şi 
Obiectiv în Cuvinte de Creaţie, ce sunt Fiinţa de Creaţie 
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corespondenţă de Fiinţă de Dumnezeu, ca Nouă Fiinţă ce 
se face Coexistentă cu Fiinţa de Dumnezeu. 

 
Cuvântul de Dumnezeu-Scânteia Dumnezeiască nu 

Rămâne Simplă Scânteie Dumnezeiască, ci Creează 
concomitent o Scânteie de creaţie ce Întrupează Scânteia de 
Dumnezeu, altfel Scânteia de Dumnezeu ar rămâne în Gol. 
Acest Suport Creat este Fiinţa-Scânteia de Creaţie ce 
Traduce Obiectiv şi totodată se Uneşte Obiectiv cu 
Scânteia de Dumnezeu şi Înfiinţează Fiinţa reală de 
creaţie. 

 
Fiinţa de creaţie este Formă de creaţie pe Structura de 

Cuvânt Fiinţial de Dumnezeu. Cuvântul-Scânteia de 
Dumnezeu este deja Forma de Limbaj pur Dumnezeiesc şi 
aşa se face Arhetipul Formei de creaţie, Creând efectiv şi 
Obiectiv o Formă de creaţie, altfel ar fi tot Formă Dumne-
zeiască, şi nu de creaţie. Scânteia-Forma de Dumnezeu, de 
nu ar Crea şi o Formă de Creaţie, nu ar Fi şi o Formă de 
creaţie reală, ci doar iluzivă. 

 
În viziunea creştină de Revelaţie Scripturistică şi 

Descoperire prin Sfinţii Părinţi, Scânteia de Dumnezeu 
Creează Obiectiv şi o Scânteie de Creaţie, ce este Fiinţa-
Sufletul de Creaţie, care Acesta se Întrupează în Corp. Nu 
Corpul este Întruparea Scânteii de Dumnezeu-Sufletul ce 
l-a Suflat Dumnezeu în Corpul modelat din ţărâna 
Pământului. De ar fi aşa, ar fi un Panteism mascat, că 
Sufletul nostru ar fi Însuşi Ceva pur Fiinţial Dumnezeiesc. 

 

Nu Însăşi Fiinţa de Dumnezeu se Transformă în Fiinţă 
de creaţie, ci Dumnezeu creează efectiv o Nouă Fiinţă de 
creaţie pe Arhetipul Fiinţei Sale, dar de Alt Mod şi 
Substanţă de creaţie, ca o Traducere de Fiinţă de 
Dumnezeu în Altă Fiinţă, de creaţie. Această Traducere o 
Face Însuşi Logosul Fiinţial ca Limbajul-Cuvântul Fiinţial 



72 

Dumnezeiesc, dar nu ca Simplă Traducere şi atât, ci şi ca 
Întrupare Unire cu Fiinţa de creaţie, prin care Fiinţa de 
creaţie creşte nu numai ca Fiinţă de creaţie, ci şi ca Îndum-
nezeire de Creaţie datorită Arhetipului Fiinţial Dumne-
zeiesc. 

 
Eternizarea creaţiei în Chipul lui Dumnezeu este 

„fondul” misticii creştine, nu „distrugerea creaţiei ca 
absorbire în Divinitatea fără Chip”. 

 
Urcarea Creaţiei în Dumnezeire este Eternitatea creaţiei 

prin Participarea la Cele Eterne Dumnezeieşti, fără 
confundare, ci prin Taina Transfigurării-Participării la 
Suprachipul Dumnezeirii prin propriul chip, fără ames-
tecare Fiinţială. 

 
Creaţia fiind creaţie nu are Chip prin sine, ci chip 

Dăruit de Creator. Creatorul dă Chip creaţiei, care are apoi 
şi „proprii chipuri”.  

 
Fiecărei creaţii Creatorul Dumnezeu îi Dăruieşte din 

Iubire un Chip propriu. Aşa, orice Chip de creaţie este, 
mistic, o „Întrupare” de Chip al lui Dumnezeu în Chip de 
creaţie. 

 
Un Anume Cuvânt Chip al Tău m-a creat 
Şi prin Acest Chip eu am un chip al meu 
Şi chipul meu este Un Dar al Chipului Tău. 
 
Chipurile de creaţie nu sunt „simple manifestări” ale lui 

Dumnezeu, cum zic filosofii, ci sunt Daruri de Arhechi-
puri Dumnezeieşti ce se Dau ca Zestre de Iubire creaţiilor. 

 
Dumnezeirea deja este Deplinătate de Manifestare 

Fiinţială-Fiinţială ca Treime şi Har şi Arhechipurile Fiinţiale 
Dumnezeieşti se Împărtăşesc şi creaţiei, ca Daruri care se 
fac „chipuri de creaţie”.  
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Chipul de om nu este un chip oarecare al unei „deveniri 
şi evoluţii”, ci este un Chip creat de Arhechipul Chipului 
lui Dumnezeu, care se Dăruieşte fiinţei de om şi o „face 
om”. La fel cu toate Chipurile create.  

 
Prin Chipul de om nu Dumnezeu se „face creaţie”, ci 

creaţia se „face Dumnezeu creat”. 
 
Dumnezeu nu creează „mecanic” Creaţia, ci ca Supra-

viu de Sine, creează o Creaţie tot „vie”. Dar Viul Creaţiei 
este prin Supraviul Creatorului. Acest Supraviu este 
Chipul Dăruit creaţiilor. 

 
Mistic, toate Chipurile creaţiilor sunt mai întâi Supra-

chipuri de Chipuri Dumnezeieşti şi prin Acestea sunt apoi 
şi ca chipuri proprii de creaţie. De aici, mistic, toate 
Chipurile creaţiilor sunt „chipuri Sacre” în care se Văd 
Chipurile Iubirii Dumnezeieşti. 

 
Să redescoperim Chipurile de Dumnezeu din chipurile 

de creaţie. După căderea din Rai Chipurile de Dumnezeu 
se „umbresc” prin „antichipurile păcatelor”. 

 
Lupta dintre Taina Chipurilor de Dumnezeu din creaţii 

şi „antichipurile căderii în păcat” este „zbaterea viului de 
creaţie” între Viaţă şi moarte. 

 
Chipul Fiinţei Dumnezeieşti este în Taina mai presus de 

toate a Treimii revelate prin creştinism. Noi reidentificăm 
chipurile creaţiei astfel în Chipul lui Dumnezeu Treime. 

 
Dumnezeu creează Împărtăşind creaţiei Chipurile 

Iubirii Dumnezeieşti prin care Creaţia se ridică la Chip şi 
Asemănare de Dumnezeu. 
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În Suprasemnificaţia creştină, creaţia este în deodată 
Dublu Act, ca o „coborâre a Chipurilor Dumnezieşti” în 
Ridicarea „Chipurilor de creaţie”, ca o Teomorfizare-
îndumnezeire a creaţiei. 

 
Creaţia este Iubire de Dumnezeu în Chipuri iubitoare 

de creaţie. 
 
Fiinţa creată nu „poate muri”, că este chip de Chip 

Nemuritor Dumnezeiesc, dar „poate nega Iubirea”.  
 
Moartea Iubirii este „chipul hâd al morţii”. 
 
Chipul Vieţii Fiinţei în Sine este Trifiinţialitatea de Sine. 

Iubirea este încă un Supranume al Chipului Fiinţei în Sine. 
Iubirea este Însăşi Trifiinţialitatea de Sine. 

 
Ca trăire isihastă creştină noi ne străduim să ne 

Redescoperim tocmai Chipul Iubirii, Chip de Chip Dum-
nezeiesc. Aşa, creaţia are chip de treime în sine şi în afară 
de sine. Tot ce „iese”din acest Chip este o „anormalitate”. 

 
Isihasmul este mistica Participării şi Împărtăşirii, a 

Dialogurilor Chipurilor Fiinţiale. 
 
Ca Trăire Teologică, noi „evidenţiem” această lărgire de 

chipuri proprii ale Arhechipurilor dincolo de cele proprii. 
 
Mistic, „dogmele” sunt Arhechipurile Permanente care 

se Deschid în Chipuri de Asemănare, prin care „aparentul 
relativ” este Purtătorul Permanenţelor Eterne. 

 
Logic creştin, nu este dualitatea contrară permanent şi 

relativ, ci Trifiinţialitatea Supraafirmativă, Chip-Faţă-
Asemănare în care feţele şi asemănările sunt Purtătoarele 
de Deschidere a Chipului Permanent Absolut.  
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Permanentul este Viul, iar Viaţa şi Existenţa sunt Feţele 
şi Asemănările Viului-Chipului. 

 
După cum Chipul Fiinţei Dumnezeieşti în Sine este Viul 

Trifiinţialităţii Persoanei, la fel şi Chipul fiinţei noastre 
create este Viul trifiinţialităţii Sufletului creat. 

 
Creaţia ca „chip şi asemănare”de Chip Dumnezeiesc 

(Facere 1, 26) este, la fel, Fiinţă creată-Suflet şi Energii 
create Corp. 

 
Ca mistică se pune problema şi a Trăirii de Corp-

Energii. Noi ca realitate-Integrală suntem Unitate Suflet-
Corp, dar neamestecaţi Suflet-Corp. Facem delimitări nete 
între Suflet şi Corp, dar nu le despărţim, ci le identificăm 
propriile mişcări, ca să nu se confunde şi să se mascheze 
una prin alta. De aici şi în mistica isihastă o adevărată 
ştiinţă mistică, de Metodă şi Cale. 

 
Ca mistică, noi, creaţia, avem deschidere dublă de 

Comunicabilitate, directă ca Suflet şi discursivă Corp-
Raţiuni-Energii. În fond, nu este decât o Unică Realitate de 
creaţie ce se deschide în Două moduri deodată, ca Suflet 
pur şi ca Energii ale acestuia în configuraţia Corp. 

 
Noi trebuie să facem dublu efort de Restabilire, să 

trecem prin Energiile Corp, să ne Redescoperim Sufletul-
Fiinţa în sine a noastră de creaţie, şi apoi să facem Unirea 
Fiinţială cu Fiinţa Dumnezeiască prin Îndumnezeire Hristică. 

 
Fără Har noi nu putem fi realitate Integrală Suflet şi 

Corp, aşa cum ne-a creat Dumnezeu. Prin Har noi Rede-
venim Creaţie Perfectă de Rai. 

 
Fără Har nu putem ajunge la Realitatea de Suflet şi fără 

Sfântul Duh şi Hristos nu putem ajunge la Trăirea de 
Suflet în Dumnezeu. 
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Doar Chipul de Viu Fiinţial, ce este Trifiinţialitatea 

Persoană, poate face mistică Fiinţială, faţă către faţă, între 
Persoane Fiinţiale ce nu se „absorb”, ci Dialoghează în 
Împărtăşiri de Chipuri ale Deschiderilor Personale, fără 
„pierdere sau împărţire”. 

 
Spiritul ca Fiinţă nu se „defineşte de către energiile 

Sale”, ci de Chipurile Trifiinţialităţii din Sine Însuşi, care 
sunt dincolo de „energiile lor”.  

 
Energiile sunt „Harul-calităţile şi însuşirile” Chipurilor 

Trifiinţialităţii în Sine ale Spiritului Fiinţial-Fiinţial. 
 
Noi suntem Chip de Chip al lui Dumnezeu, deci ca 

Chip suntem Fiinţă creată cu Energiile create corp. 
 
Dumnezeu este Fiinţa Treime în Sine Însuşi şi Har 

energii necreate divine. Acest Chip-Suprachip se „transpune 
totodată creativ” în Chip de creaţie, ca Fiinţă creată-Suflet 
creat cu Energiile sale create Corp. 

 
De la Sfântul Grigorie Palama nu se mai amestecă 

Dumnezeirea ca Persoane cu Harul-Energiile, ca şi la Divi-
nitate, Fiinţa cu Energiile mişcării de Fiinţă. Acest Arhetip 
Fiinţă-Energii Har corespunde în creaţie ca Dihotomie 
Suflet Fiinţial şi Corp energii de mişcare de Suflet, ca un 
har propriu de Suflet creat. 

 
Energiile nu sunt înseşi Mişcările Fiinţei. Este o greşeală 

de fond considerarea Energiilor ca înseşi Mişcările Fiinţei.  
 
Unii vorbesc de Energiile interioare ale Fiinţei, ce este o 

inepţie. Fiinţa are Mişcări doar de Fiinţă însăşi, Mişcări de 
Duh Fiinţial şi Duhul nu se Mişcă prin Energii de Duh, ci 
ca Duh direct şi Fiinţial. Energiile sunt Mişcări de Ordinul 
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Doi, sunt Mişcări Harice, Mişcări ale Mişcărilor de Fiinţă, 
nu ale însăşi Fiinţei. 

 
Dacă Energiile ar fi Mişcările directe ale Fiinţei, ar fi o 

Relativizare a Fiinţei şi o Imperfecţionare, o Rupere a 
Fiinţei în Mişcările sale, aşa cum susţin panteiştii, ar fi 
Energiile însăşi Fiinţa în Mişcare. 

 
În viziunea pur creştină, Energiile sunt Mişcările 

emanate de Mişcările pure de Duh Fiinţial, ca Mişcări ale 
deja Mişcărilor Fiinţiale. 

 
Mişcările Fiinţiale au Taina Producerii Unei Semi-

Substanţe Energetice, care este Harul şi care Acesta este 
Mişcarea Energetică, ca o Traducere a Mişcărilor pur 
Fiinţiale în Mişcări energetice. De aici, ca mistică, noi 
vorbim de Lucrări, ca Mişcări Fiinţiale ale lui Dumnezeu 
în Creaţie, şi de înfăptuiri ca Zidiri Harice. 

 
Căderea din Rai inversează chipul creaţiei, „aduce 

energiile” în prim-plan şi acestea „umbresc Sufletul până 
la uitare”. Ca isihasm, noi „menţionăm” necesitatea 
Readucerii Chipului de Suflet peste „norul energiilor”. 
Aceasta este mistica Chipului de creaţie ca isihasm. 

 
Fără Icoana Chipului lui Dumnezeu noi nu mai ştim 

„propriul nostru chip de creaţie”. Aşa „îndrăznim” să 
vorbim de Icoana Chipului lui Dumnezeu care se Desco-
peră nouă prin Hristos, Arătarea lui Dumnezeu la Faţă. 

 
Taina creaţiei este în Icoana Chipului Fiului-Logosului 

Fiinţial Dumnezeiesc, care ca Prinos de Dăruire-Iubire faţă 
de Tatăl, împreună cu Sfântul Duh creează şi Chipul de 
creaţie. 

 
După căderea din Rai Chipul lui Dumnezeu este tot 

mai mult „uitat” şi odată cu acesta însuşi chipul de creaţie.   
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Oamenii au o Istorie de Decăderi şi Civilizaţii, Natura 
are o Istorie de Fărâmiţare-Explozii şi formări Planetare, şi 
aşa Creaţia, după Căderea din Rai, Involuează şi Revine la 
Chipul Primordial, ca o luptă dintre Perfecţiunea Firească 
şi Imperfecţiunea Nefirească care încearcă să Prefacă totul 
în Altă Ordine.  

 
Filosofii, paradoxal, deşi nu vorbesc de „un Chip al 

Fiinţei în Sine ca Fără-chip”, nu admit nici creaţiei un 
„chip al său”. 

 
Fiinţa de Creaţie, deşi Creată, nu este o Fiinţă în Gol, ci 

este pe Traducerea Fiinţei Creatoare. Creaţia este Creată 
din Nimic, dar nu din Inexistenţă, ci din Absoluta Exis-
tenţă Dumnezeiască. 

 
Dumnezeirea este Chip Treime Fiinţială în Sine Însuşi, 

care creează şi un „chip de creaţie” după Chipul şi 
Asemănarea Sa (Facere 1, 26). 

 
Chipul este Permanenta Deplinătate de Sine Însuşi. 

Dumnezeu este Chip Permanent Absolut. Deci şi creaţia, 
ca Chip, deşi creat, are Chip permanent de creaţie. 

 
Taina Chipului este Suprafilosofia misticii teologice 

creştine. Coborârea în creaţie a Chipului lui Dumnezeu 
este „Chipul Cuvântului-Fiului”, care se „face Arhechip” 
al chipurilor de creaţie. „Prin El toate s-au făcut” (Ioan 1, 
1-3). 

 
Fiinţa de creaţie este Chip de Logos Fiinţial transpus în 

Fiinţa de creaţie. Fiinţa de creaţie este astfel Înrudită cu 
Fiinţa de Dumnezeu. Legătura dintre Fiinţa pură de 
Dumnezeu şi Fiinţa pură de creaţie este astfel Logosul-
Cuvântul, Fiul ce se face apoi şi Întrupare Personală 
Hristică. 
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Se vorbeşte de o inaccesibilitate Fiinţială la Fiinţa de 

Dumnezeu, afirmaţie ce nu este decât pe jumătate adevă-
rată. Fără Logosul Fiinţial nu se poate, într-adevăr, de 
unde căderea [care] ne Rupe de Dumnezeu până la înstrăi-
nare şi negare. De aceea Vine Logosul Hristos şi Reface 
Reunirea creaţiei cu Logosul Fiinţial Dumnezeesc, ca 
Fiinţa de creaţie să Reintre în Unirea cu Fiinţa de Dumne-
zeu fără amestecare. 

 
Persoana Hristică este Accesibilitatea reală între Fiinţa 

de Dumnezeu şi Fiinţa de creaţie, fără denaturarea 
vreunei părţi, ci, din contră, prin Păstrarea reciprocă a 
ambelor părţi. Harul este Strălucirea şi prelungirea Unirii 
Hristice, nu cauza primă a Unirii. 

 
Fiul este Asemănarea Fiinţială a Tatălui. Asemănările 

Fiinţiale ale Fiului sunt Cuvintele-Asemănările care se 
coboară ca Scântei Divine, ca Arhechipuri care creează 
chipurile de creaţie. 

 
Un Anume Cuvânt al Tău se face Chip creator 
Ce creează în Asemănare de Sine şi un chip creat 
Şi Cuvântul Tău este Chipul chipului meu 
Şi prin Cuvântul Tău eu ştiu să vorbesc cu Tine, 
Prin Chipul Cuvântului Tău eu sunt „frate şi fiu”, 
Chipul Tău şi al meu, fără amestecare. 
 
Mistica isihastă creştină face „Liturghia Împărtăşirii” 

dintre Chipul Dumnezeiesc şi chipul creat, în Transfi-
gurare neamestecată. 

 
Sufletul nostru este Chip fiinţial creat de Chipul 

Necreat şi Creator al Chipului Cuvântului Logos Dumne-
zeiesc. Acest Cuvânt-Scânteie Logos creează pe Asemă-
narea Sa şi Chipul de suflet al nostru.  
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Chipul sufletului-Fiinţei create are în Sine Suprachipul 
Chipului Logos creator, ca Întipărit şi Supraconştiinţă.  

 
Chipul nostru creat este pe „Suportul” Suprachipului 

Cuvântului-Logos Creator şi Acest Suport Dumnezeiesc 
dă Viaţă vieţii create. 

 
Căderea din Rai „desparte, fără rupere totală însă” 

tocmai chipul creat de Suportul Chipului Creator, ceea ce 
produce o „slăbire a Viului” până la „moartea trupului”, 
cel mai „depărtat” de Chipul Creator.  

 
Fără Suportul Chipului Creator, sufletul nostru „cade 

într-un gol de Sine”, pe care îl „umple cu antichipurile 
păcatelor ce se fac subconştientul căderii”. 

 
Mistica isihastă este astfel de altă factură, dincolo de 

„autodivinizarea” misticilor panteiste. Este mistică 
Dialogală între Chipuri Fiinţiale Permanente, care nu se 
amestecă, dar îşi Împărtăşesc Asemănările de Chip 
Personal Permanent. 

 
Reperul major creştin este Chipul Treimii Dumnezeieşti 

în strălucirea Harică necreată divină. Apoi „Chipul de 
creaţie-creaţie” al creaţiei, ce exclude total orice urmă de 
panteism. De asemenea, menţiunea netă a Tainei Chipului 
de Persoană al lui Dumnezeu, care se „revarsă creativ” şi 
într-un „Chip de persoană creată”, ca Chip de creaţie.  

 
Între Chipul lui Dumnezeu dincolo de toate chipurile şi 

Chipul de creaţie este astfel un „Dialog Viu” între chipuri 
Personale, care nu se „absorb”, ci se „Supraevidenţiază” 
reciproc. 

 
Creaţia are Originea în Chipul Personal al Fiului 

Treimii Dumnezeieşti, în Cuvântul-Logosul (Ioan 1, l-3). 
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Chipul Personal al Fiului-Logosului Fiinţial Dumne-

zeiesc se „coboară” în chipurile create prin Taina Chipului 
Maicii Domnului.  

 
Icoana Chipului lui Dumnezeu este Hristos şi icoana 

coborârii Chipului Dumnezeiesc în creaţie este icoana 
Chipului Maicii Domnului. 

 
Dacă Teologia Creştină este Teologia Hristică, Mistica 

Creştină este Mistica Mariologică a Maicii Domnului. 
Icoana Hristică nu este posibilă fără Icoana Maicii 
Domnului. 

 
Chipul lui Dumnezeu este Marele Preot Hristos şi 

Chipul creaţiei este Biserica Preoţiei Sale, Chipul Maicii 
Domnului. Nu se poate vorbi de Chipul lui Dumnezeu 
fără Chipul lui Hristos („Cine M-a văzut pe Mine a văzut 
pe Tatăl” – Ioan 14, 9) şi nu se poate vorbi de Chipul lui 
Hristos fără Chipul-Biserică al Maicii Domnului. 

 
Hristos fără Chipul Preoţiei Absolute şi creaţia fără 

chipul de Biserică Absolută al Maicii Domnului – nu mai 
este Revelaţie Creştină.  

 
În Chipul Personal al lui Hristos este toată Taina lui 

Dumnezeu şi în chipul personal al Maicii Domnului este 
toată taina Chipului de creaţie.  

 
Hristos Preoţie Absolută este Icoana Directă a lui 

Dumnezeu Descoperită creaţiei şi Maica Domnului-
Biserica Preoţiei Hristice este icoana directă a creaţiei. 
Chipul de Dialog între Icoane este Revelaţia Creştină. 

 
Mărturia Icoanei Hristice este Cuvântul-Crucea şi 

Învierea. Mărturia Maicii Domnului este Fecioara-Biserica 
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şi Naşterea Hristică. Icoana Maicii Domnului cu Pruncul 
Hristic în Braţe întruneşte toate acestea, ca Icoană Arhetipală.  

 
Icoana este Chip Arhetipal. Este Chip-Icoană Arhetipală 

de Suflet ca Chip Fiinţial şi este Icoană-Chip Arhetipală de 
Corp-Energii ca Chip Haric.  

 
Dumnezeu, s-a văzut, este Fiinţă-Persoană şi Strălucire 

energetică Harică, Chip-Icoană Fiinţială ca Chip-Persoană 
şi Chip-Icoană Energetică ca Chip Haric. Aceste Două 
Icoane sunt Nedespărţite, neamestecate şi în Întrepă-
trundere şi niciodată în lipsa vreuneia. La fel, creaţia nu se 
poate concepe fără Ambele Icoane totodată. 

 
Chipul este Supraforma-Deplinătatea şi a Formei şi 

Conţinutului şi Dincolo de ele. Supraforma-Chipul are 
deja în Sine Forma şi Conţinutul, pe Sfântul Duh şi pe Fiul 
şi aşa din Chipul Tatăl deja Trifiinţialitate Potenţă se Naşte 
„Treimea de Persoane Chip”. 

 
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 
Preoţiei-Chip de Dumnezeu şi Limbajul Bisericii-Chip de 
Creaţie. Trăirea isihastă este astfel Dialogul Haric între 
Chipul lui Dumnezeu ca Preoţie-Altar şi Chipul de Creaţie 
ca Biserică-Cântare lui Dumnezeu. 

 
Aşa Chipul lui Dumnezeu se „transpune” în coborâre 

în Creaţie ca Chip-Preoţie-Altar şi Chipul de Creaţie se 
transpune ca Chip Biserică. Cine vrea Isihasm fără aceste 
„Categorii de Limbaj Creştin” nu va putea face niciodată 
Trăire Isihastă Creştină. 
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Cine vrea Isihasm trebuie să înceapă cu redescoperirea 
Misticii Limbajului Creştin. Şi primele Cuvinte ale acestui 
Limbaj sunt: Preoţie-Altar-Chip de Dumnezeu coborât în 
Creaţie, Biserică Templul Preoţiei şi Liturghie-Ritualul 
Mistica-Religia dintre Preoţie-Altar şi Biserică Credincioşi-
Creaţie. 

 
Mistica este „Unirea dintre Chipul lui Dumnezeu şi 

Chipul de Creaţie”, adică practic Liturghia dintre Preoţie-
Altar şi Biserică. Isihasm este Mistica Liturghiei Preoţiei 
Hristice în Biserica Creştină. Fără acest Limbaj al Realităţii 
concrete nu există Isihasm concret, ci doar o „abstracţie de 
mistică ideatică”. 

 
Mistica Isihastă este Unirea în Dialog dintre Chipul lui 

Dumnezeu şi Chipul de Creaţie, Dialog Liturgic dintre 
Altar-Preoţie şi Credincioşi-Biserică. 

 
Fiinţa Misticii Isihaste este în cele Trei Chipuri de bază: 
i.) Chipul de Dumnezeu, Sacrul Absolut în Sine, dincolo 

de toate Chipurile de Creaţie, dar izvorul tuturor 
Chipurilor; 

ii.) Chipul Dumnezeiesc „coborât” în Creaţie, ca Altar-
Preoţie, Sacrul în Dăruirea-împărtăşirea Creaţiei; 

iii.) Dialogul între Chipul-Sacrul Dumnezeiesc şi Chipul 
de Creaţie, Biserica-Templul Sacrului, adică Ritualul 
Haric. 

 
Sacrul este Chipul lui Dumnezeu Tatăl, „Preoţia-

Altarul” este Chipul lui Dumnezeu Fiul şi Ritualul este 
Chipul Sfântului Duh. Fără acestea Trei deodată, neames-
tecate, nedespărţite 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 Preoţiei Euharistice Hristice.  
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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 necreştine constă în „autogesturi”, ca „deschi-
dere” de Creaţie spre „divin”. Ritualul Haric Creştin este 
din contră „coborârea” lui Dumnezeu în Gesturi de 
Dumnezeu şi în Liturghie tot de Dumnezeu. 

 
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. 

 
Şi noi considerăm relatarea noastră tot un Rod, dar al 

redescoperirii Misticii Icoanei. Noi facem Mistica Chipului 
cu precădere. Chipul ca Arhechip al Icoanei. 

 
Sfinţii Părinţi ai primelor veacuri creştine au răspuns 

„nevoii vremii de a da Raţiunii Taina Chipului-Icoanei”, 
de unde transpunerea teologică în forma culturii greceşti. 
Mintea este adoptată chiar ca Chip al Sufletului. Sufletul 
este considerat Minte pură. Pentru noi, cei de astăzi, 
Mintea atât de mult s-a desacralizat, încât nu mai poate 
reprezenta Chipul Fiinţial. De aceea noi ne reîntoarcem la 
reprezentarea primară, de Chip-Ipostas, de Fiinţă şi Har. 

 
Este un Chip de om, ca deofiinţa tuturor oamenilor, este 

o Faţă de om ca individualitate, şi este o Asemănare de om 
ca fire tot individuală. 

 
Taina apofatică a Treimii în sine ne este descoperită, 

totuşi, ca reflectare Harică a corespondenţei Treimice a 
Fiinţialităţii noastre de creaţie, cea „după Chipul şi Ase-
mănarea Sa” (Facere, 1, 26). Fondul Fiinţialităţii noastre 
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este Chipul Treimic, care este transpunerea prin Har a 
Supratreimii Dumnezeieşti Creatoare. 

 
Venirea Ipostasului Fiinţial Hristic restabileşte 

Libertatea Firii de Creaţie şi prin aceasta recâştigarea 
Harului Libertăţii. Este aici adâncul vieţii de creaţie în 
raport cu firea sa, şi Suprafirea Chipului Divin pecetluit pe 
chipul de creaţie. 

 
Doamne, Chipul Tău Fiinţial 
Noi Îl vedem la Faţă 
Prin Taina Ipostasului, 
Ce se Arată în strălucire de Har, 
Prin care ne Împărtăşim 
De cele de Dincolo ale Firii. 
 
Chipul creat este Asemănare de Cuvânt Creator. De 

aceea şi chipul creat este Asemănare, dar nedesăvârşit că, 
fiind chip creat, trebuie să desfăşoare Propria fire creată în 
Suprafirea Cuvântului Creator, ca Urcuş de Desăvârşire. 

 
Dumnezeu este Chipul Sănătăţii Absolute. Boala este 

împotriva Chipului lui Dumnezeu. Diavolul se face 
primul Bolnav împotrivindu-se Ordinii Dumnezeieşti. 
Boala începe odată cu această Cădere a Creaţiei din Firea 
Cerească de Rai.  

 
Aşa noi trebuie să ne Re-Identificăm, să ne Rememorăm 

ca să putem Reveni la Chipul adevărat.  
 
Mistic Creştin se zice că Îngerii sunt Corespondenţa de 

Creaţie a Logosului-Spiritului-Fiului Dumnezeu, Natura 
este corespondenţa Sf. Duh-Viaţa în Sine şi Omul este 
Corespondenţa lui Dumnezeu Tatăl Conştiinţa Integrală. 
De aici fiecare Creaţie dintre aceste Trei Moduri de Creaţie 
are Chip în Analogie cu Chipul Persoanelor Treimice 
Dumnezeieşti.  
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Ca început pornim pe calea Vindecării Sacre, prin 
Conştientizarea că suntem o Creaţie a lui Dumnezeu, 
după Chipul Său. Noi suntem o Unică Realitate Creată, 
dar în Dublă Deschidere, ca Suflet şi Corp energii. Suntem 
într-un Complex de Triplă Creaţie, Îngeri-Natură-Om. 

 
Sfinţii ne spun că şi Sufletul are o înfăţişare clară şi 

Personală de o Anumită Formă Spirituală. Misticii zic că 
este o „Mini-Treime Proprie”, după Chipul Treimii Dum-
nezeieşti.  

 
Aşa Corpul nostru nu este o Întâmplare, ci pe baza 

Sufletului nostru şi după Chipul Sufletului. Dacă Sufletul 
este Chip de Treime în sine, atunci şi Corpul are Chip 
Treimic. De aici Corespondenţa-Analogică dintre Corp şi 
Suflet, ca Înrudire de Chip.  

 
De aici Taina Sufletului este Taina Chipului Treimic 

Dumnezeiesc. Şi Taina Corpului este Taina Treimii de 
Suflet. Doar în această Viziune putem înţelege Medicina 
Integrală Isihastă cu Sacro-Terapia ei. 

 
Aşa Dumnezeu este Deosebit de Creaţie, dar nu Străin, 

Creaţia fiind după Chipul Vieţii Lui, Pur Dumnezeieşti. 
Cele Două Vieţi nu se Confundă, sunt Coexistente  
şi în Corespondenţă-Analogie până la Întrepătrundere-
Comuniune Transcendentală. 

 
Sufletul nostru este în analogie cu Chipul lui Dum-

nezeu, este Perfect ca şi Dumnezeu, deşi nu este Însuşi 
Dumnezeu, ci traducere în Substanţă Creată a Chipului 
Dumnezeiesc.  

 
Îngerii ca să devină Demoni îşi Omoară Chipul lui 

Dumnezeu din Fiinţa lor. Creaţia Omului la fel ca să Cadă 
trebuie mai întâi să se Despartă de Dumnezeu, să iasă din 
Rezonanţa cu El prin Neascultare, prin Opoziţie-Contrariu.  
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Noi nu-l mai Vedem pe Dumnezeu ca Exterior cum ar fi 
normal, ci am rămas doar cu o Memorie vagă despre 
Chipul Dumnezeiesc din Esenţa Fiinţei noastre. 

  
În viziunea creştină, Despărţirea de Dumnezeu este 

Păcat, că este Uciderea Conştiinţei de Dumnezeu din noi 
înşine, şi este, totodată, Chinuirea-Maltratarea Chipului 
Perfect cu Adăugarea anormală a Anti-Chipului Imperfec-
ţiunii. Noi Păcătuim şi faţă de Perfecţiunea noastră 
proprie, călcându-ne în picioare tocmai esenţa-Sacralitatea 
noastră. 

 
Chipul Arhetipal Permanent este Limbajul din Suflet, 

care nu se poate Şterge, chiar dacă i se adaugă şi un 
Limbaj Anormal negativ. Aşa Boala este reversibilă, având 
Sănătatea în Sine.  

 
Ca Medicină Isihastă luăm Arhetipul Scripturii şi 

Descoperirilor Sfinţilor, şi aşa încercăm o Refacere a 
Chipului Conştiinţei noastre, fără de care nu sunt posibile 
o Alinare şi o Vindecare a Bolilor noastre. 

 
Noi suntem Chip după Chipul lui Dumnezeu, suntem 

Fiinţă Personală ca Suflet şi suntem Corp după Chipul 
Harului-Energiilor Divine.  

 
Să ne Re-Identificăm propria noastră Realitate. Noi 

suntem Unitate în dublă deschidere, ca Suflet şi Corp 
Energii. Suntem Înrudiţi ca Suflet cu Chipul Fiinţial al lui 
Dumnezeu şi suntem Înrudiţi cu Energiile Necreate 
Harice ca Energii Corp. 

 
Corpul-energiile noastre sunt, o dată, ieşire-emanaţie 

prelungire din mişcările Sufletului şi, totodată, sunt în 
Împletire cu Harul-Energiile Necreate Divine. După cum 
Sufletul nostru este Taina Împletirii de Logos Personal cu 
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Chip Spiritual creat, de asemenea Corpul-energiile noastre 
este Împletire de Raţiuni-Energii-Har cu Energii-Raţiuni 
de Creaţie. 

 
Misticile necreştine panteiste consideră că prin Corp-

energii, prin Şcoala Corpului, noi Cunoaştem pe Dumne-
zeu, de unde concepţia Reîncarnărilor în Corpuri succe-
sive până la terminarea Facultăţii-Eliberării. În viziunea 
pur creştină, nu Corpul este Şcoala Cunoaşterii de 
Dumnezeu, ci Sufletul Creat ce Întrupează real Limbajul 
de Dumnezeu. 

 
Nu Corpul nostru este Chip şi Asemănare de 

Dumnezeu, ci Sufletul. Corpul nostru este Asemănare-
Chip de Suflet, care el este realul Chip şi Asemănare de 
Dumnezeu. Corpul nostru nu Seamănă cu Dumnezeu, ci 
cu Sufletul nostru, care este Creat după Chipul şi 
Asemănarea lui Dumnezeu. De aceea nu prin Corp noi 
Cunoaştem pe Dumnezeu, ci prin Suflet direct. 

 
Supracauza Tatăl se Deschide Deodată şi Egal în Cauză 

şi Efect care nu se Amestecă, care se Întorc în Supracauză 
şi Ies Întotdeauna din Supracauză. De aici Supraforma ca 
Chipul în Sine, Forma ca Faţă a Supraformei şi Conţinutul 
ca Asemănare tot a Supraformei.  

 
Aşa Dumnezeu Tatăl este în acelaşi timp în Esenţă, nu 

în Calităţi-Însuşiri, este Viul Absolut, este Iubire-
Conştiinţă-Persoana în Sine, Esenţa-Eul în Sine, Entitatea-
Totalitatea-Identitatea-Deofiinţa-Sublimul-Chipul-Voia 
absolută etc.  

 
Deci Realitatea ca Fiinţă este Triada: Chipul-Supra-

cauza-Supraforma, Faţa-Cauza-Forma, Asemănarea-Efectul-
Conţinutul. Chipul este Esenţa-Conştiinţa realităţii, ca 
Chip-Esenţă de Om spre exemplu. Faţa este Chipul de Om 
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particular, Faţa mea deosebită de a celorlalţi. Asemănarea 
este Firea-conţinutul de Om, atât ca Faţă-Om particular, 
cât şi ca Om în general. Aceasta este Definirea ca Fiinţă-
Suflet, aceasta fiind mai mult decât Calităţile şi Însuşirile.  

 
Creştinismul vine cu Revelaţia completă a Filosofiei de 

Creaţie. Dumnezeu este Realitatea Fiinţă şi Har Dincolo de 
Creaţie. El face Creaţia pe Chipul Său de Fiinţă şi Har-
Energii, de unde Configuraţia Creaţiei ca Suflet şi Corp. 
Sufletul este Corespondenţa de Creaţie a Chipului Fiinţei 
lui Dumnezeu şi Corpul este Corespondenţa de Creaţie a 
Chipului de Har Necreat. 

 
În sens creştin, Arhetipul Chipului Dumnezeiesc de 

Fiinţă şi Har se Traduce prin Creaţie-Traducere de Însuşi 
Dumnezeu ca Formă de Creaţie de Suflet şi Corp. 

 
În viziunea creştină, Sufletul nostru nu este însuşi 

Spiritul lui Dumnezeu, cum afirmă unele mistici necreş-
tine, sau Scântei de Spirit de Dumnezeu, ci Creaţia are 
Suflet Creat, dar pe Chipul Arhetipal de Spirit-Fiinţă 
Dumnezeiască. Sufletul nostru Seamănă cu Chipul 
Spiritual al lui Dumnezeu, dar ele nu se confundă, Dum-
nezeu fiind Necreat, iar Sufletul nostru fiind Creat de către 
Spiritul lui Dumnezeu.  

 
Icoana este Restabilirea Chipului de Rai. Icoana este 

Perfecţiunea-Sănătatea Creaţiei. În Icoană Creaţia nu se 
Pierde, îşi Regăseşte Perfecţiunea şi Sănătatea Pierdută 
prin Păcat-Boală.  

 
Chipul de Dumnezeu din Creaţie este Chipul de Limbaj 

de Dumnezeu, Limbajul Chip fiind Înrudirea Noastră 
adevărată cu Dumnezeu, prin care putem Dialoga-Vorbi, 
Real şi Personal, cu Dumnezeu Creatorul.  
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Inconştientul a Apărut în Golul Supra-Conştientului 
nostru. Acest Supra-Conştient de fapt nu este Distrus, căci 
nu se poate Distruge, fiind Dumnezeiesc în Sine, dar este 
Acoperit. Acest Supra-Conştient este Chipul de Dumne-
zeu din Sufletul nostru. Acest Supra-Conştient, aparent 
Anihilat, se Evidenţiază deseori, Străpunge Masca 
Inconştientului, şi aşa noi avem posibilitatea depăşirii 
Inconştientului. 

 
Noi încercăm o „Identificare a Ştiinţei” în Religie, a 

Corpului în Suflet, a Creaţiei în Dumnezeu. Creaţia are în 
Sine Chipul lui Dumnezeu şi aşa, din Creaţie, noi putem 
real să Descoperim pe Dumnezeu. Aşa din Descoperirile 
Ştiinţei putem Descoperi „Urmele lui Dumnezeu”, „Taina 
dincolo de Ştiinţă”. 

 
Corpul este Chipul Mişcării Sufletului, de aceea nu 

Seamănă cu Sufletul, ci cu Mişcările Spirituale ale 
Sufletului. Aşa Corpul este Substanţă Energetică de 
Informaţii de Mişcări Spirituale, de Raţiuni de Suflet.  

 
Această Fiinţă Suflet este Chip de Creaţie după 

Arhetipul Necreat al Chipului lui Dumnezeu. În viziunea 
creştină, Sufletul nostru nu este însăşi Fiinţa Dumne-
zeiască, Sufletul Divin, ci este o Fiinţă Suflet Creată de 
Dumnezeu, după Chipul Său, dar în Substanţă Fiinţială de 
Creaţie. 

 
Corpul nostru este un Corp Născut şi Moştenit de la 

Părinţii din care ne Naştem Trupeşte, dar care se Confi-
gurează totodată după Chipul Sufletului nostru. Corpul 
nostru Seamănă cu cel al Părinţilor şi totodată are 
Specificul personal al Chipului Sufletului nostru. 

 
Noi Moştenim de la Părinţi Modelul-Arhetipul Cor-

poral ca Înrudire cu Părinţii, dar totodată Corpul este 
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înrudit direct cu Chipul Personal al Sufletului nostru. Ca 
Viaţă Proprie, Sufletul Nostru Personal se Impune apoi 
peste Moştenirea Părinţilor noştri.  

 
Supra-Personalizarea Femeii este Hristos-Copilul, de 

unde Supra-personalizarea Femeii ca Mamă e Arhetipul 
Fiului, Chipului Tatălui-Creatorului în Sine.  

 
Creaţia este Traducerea-Transpunerea şi totodată 

Opera Creativă a Chipului Dumnezeiesc de Tată, de unde 
Chipul de Mamă, care nu înseamnă Reversul Tatălui, cum 
zic Unii, ci Traducerea Chipului de Tatăl de către Substanţa 
Creată, ce este Altă Substanţă decât Cea Dumnezeiască.  

 
Opera în Sine a lui Dumnezeu Creatorul este Chipul 

Mamei, este Însăşi Mama ca Arhetip Deplin.  
 
Lumina Creată este Chipul Bisericii Primordiale, ca Per-

sonalizare Chipul de Maica Domnului, prin care Logosul-
Lumina Dumnezeiască se „coboară” în Lume.  

 
Icoanele-Chipurile Logosului şi al Maicii Domnului 

sunt „Uşile” Tainei Trăirii Isihaste, ca Altar-Preoţie şi 
Biserică-Cântare Liturgică.  

 
În Creaţie este şi Chip de Tată şi de Mamă. Mama are în 

Sine deja Fii-Copii de Creaţie, dar are nevoie de Chipul 
Tatălui-Bărbatului ca să pună în Mişcare-Evidenţiere 
Fondul de Mamă. Creaţia fără Dumnezeu nu se poate Mul-
tiplica pe Sine, doar Dumnezeu Creând Sufletele de Creaţie.  

 
Când te Căsătoreşti, Asociază Naşterea Transcen-

dentală şi cu Naşterea de Copii Pământeşti care au Chipul 
Fiului lui Dumnezeu. Dacă nu te Căsătoreşti, nu fă Psiho-
patia Sexului, ştiind că Iubirea Adevărată este naşterea de 
Dumnezeu, Arhetipul Naşterii de Copii Pământeşti.  
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Originea Existenţei este Viaţa. Întâi este Viaţa şi apoi 

„materia moartă”. Gogomănia că este o materie moartă 
înaintea Vieţii este invenţia diabolică a sinucigaşilor şi a 
ucigaşilor. Bietul diavol este primul sinucigaş şi ucigaş şi 
de aceea este chipul iadului veşnic.  

 
Aici este Taina Vieţii, între Viuri ce Participă ca Viuri în 

veşnica Deschidere de Viu, ca Noi Viuri de Participare. În 
Viu Legea nu este „fixul”, ci Chipul-Permanentul care are 
Capacitatea să se Deschidă în Chipuri de Chip, Păstrându-se 
Chipul Neatins, în Deochipul Chipului în Sine. 

 
Ştiinţa aici se cam încurcă, reducând Legile la simple 

Principii „fixe”, până la un „mecanism orb”. Legile nu 
sunt „fixe”, dar au Un Chip Unic, Soare din care ies Raze 
de alte Legi nedespărţite de Unica Lege Harică.  

 
Aici este, de fapt, şi Complexul Capacităţii noastre de 

Raţiune-Gândire, în care o Raţiune Concept-Categorie se 
Deschide într-un Câmp de Raţionamente ce îşi păstrează 
Unitatea şi Raţionalitatea în Chipul Unicei Raţiuni izvorâ-
toare de Raţiuni.  

 
Cei care debitează diferite teorii fizico-chimice să fie 

atenţi tocmai la acest Proces al Chipului Raţiunii, ce se 
Deschide apoi în Raţionamentele ce purced şi se menţin în 
Unicul Chip.  

 
Noi nu contrazicem, nu primim orice, căutăm Găsirea 

Chipului Dincolo de toate, în care îşi au Originea toate şi 
în care de fapt se Unesc toate.  

  
Noi încercăm o Iconografie a Realităţii. Icoana în 

viziunea creştină este Purtătoarea de Prezenţă Divină şi 
totodată de Semnele Înţelepciunii Divine. Aşa, Icono-
grafic: Treimea Dumnezeiască de Persoane, Tatăl, Fiul şi 
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Sfântul Duh, Harul Energiile Necreate. Dumnezeu ca 
Treime Creează prin Har Fiinţa Creată după Chipul şi 
Asemănarea Sa (Facere 1, 26).  

 
Însuşi Chipul de Persoană este Trifiinţialitatea de Sine. 

Viul nu este niciodată singularitate, ci doar Trinitate. Viul 
este Trinitatea de Sine. Ruperea Trinităţii, separarea unei 
părţi este afectarea până la distrugere a Viului.  

 
Noi, în Medicina Isihastă, consemnăm că după căderea 

din Rai apare dualitatea contrară, Bine şi Rău, pozitiv şi 
negativ, ca rupere a Chipului. Aceasta se traduce în 
Alimentaţie ca ruperea în dualitate a ziselor principii ale 
Vieţii. Orientalii numesc aceasta ca Yin şi Yang, un fel de 
pozitiv şi negativ ce se nasc unul din altul, proces ce ar da 
mişcarea Viului. 

 
Noi, ca Medicină Isihastă Creştină, Redescoperim 

Chipul Trinitar al Revelaţiei Creştine, fără de care nu mai 
este Creştinism. După căderea din Rai, într-adevăr este 
această dualitate contrară, indiferent de numire ca Yin-
acid şi Yang-alcalin. Dar ca Realitate în Sine este Chipul 
Trinitar. 

 
În relatările noastre anterioare am arătat că Chipul de 

Femeie este datorită Arhechipului de Creaţie-Mamă. 
Omul este Dublu Chip, Chip al lui Dumnezeu şi Chip 
Creat ce traduce pe Cel al lui Dumnezeu în Chip de 
Creaţie. Omul într-un fel este o Prefigurare a Întrupării 
Hristice, Dumnezeu ce se face şi Om ca Dublă Fire, de 
Dumnezeu şi de Creaţie fără amestecare.  

 
Un Anume Cuvânt al Tău Scânteie de Chip 
Creează un Anume Suflet al meu. 
Şi eu sunt Chip Creat într-un Chip Creator 
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Şi în Amândouă Chipurile eu sunt Unul Creat. 
În Chipul meu Creat Te am pe Tine Dumnezeu 
Şi fără Tine îmi pierd propriul Chip. 
 
Nu sexul este Originea Femeii şi Bărbatului, ci Arhe-

chipurile de Origine. Apoi Arhechipurile se traduc în 
energii Corp şi ca zise Chipuri erotice energetice. Aşa 
Femeia să-şi Conştientizeze Chipul de Origine ca Chip 
Creaţie Biserică-Templu al Chipului lui Dumnezeu. 

 
Femeia este Chip de Maica Domnului ce Întrupează pe 

Fiul Dumnezeiesc. Firea Femeii este de Mama Fiului, nu 
de Soţia Bărbatului. 

 
Femeia Visează Copilul Dumnezeiesc ce este deja în 

Prefigurare în Sine, de unde Taina că Femeia are deja pe 
Copil în Fiinţa sa, are deja Chipul de Mamă şi Mama este 
însăşi Fecioria. 

 
Femeia trebuie să-şi depăşească acest complex al 

„urâţeniei”, ştiindu-se Chip al Frumosului Etern de 
Creaţie, ca Feciorie Veşnică, ce nu este atinsă de nimic, 
doar murdărită şi învăluită de adaosurile căderii din Rai. 
Dar Frumosul nu poate fi Recâştigat prin Organele exte-
rioare, ci prin Chipul de Suflet, prin Dragostea Feminină.  

 
Atenţie la Chipul Feminin al Dragostei faţă de Chipul 

Masculin al Dragostei. Nu caracterul sexual este 
deosebirea, ci Caracterul Chipului în Sine de Femeie şi 
Bărbat.  

 
Chipul de Feciorie-Frumuseţe de Creaţie este prin 

Dragostea Feminină de Mamă-Maica Domnului, de 
Iubirea Totală pentru Fiul Dumnezeiesc. Toată Inima 
Femeii trebuie să fie Fiul. 
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Maiestatea Femeii este Chipul Feciorelnic de Mamă şi 
ca Chip de Mamă este apoi Chip de Femeie. Mama nu este 
întâi Soţie şi apoi Mamă, ci este întâi Mamă şi apoi Soţie. 
Fiţi atenţi la această Ordine Transcendentală, ce pentru noi 
pare „suprafirească”, datorită căderii din Rai.  

 
Orice Femeie prin Naştere este un Chip de Maica 

Domnului, este o Soră a Mamei Unice, Născătoarea Fiului 
Dumnezeiesc. 

 
Orice Femeie este Transpunerea Personală de Chip al 

Maicii Domnului. Maica Domnului Naşte pe Fiul Hristos 
fără Bărbat. Orice Femeie are Copii pe care îi poate Naşte 
deja în Fiinţa ei. 

 
Chipul de Femeie este Chip Deplin şi Total ce are în 

Sine pe Copil. Destinul Femeii este Copilul-Fiul. Nu 
plăcerea sex o atrage spre Bărbat, ci Chemarea Tainică a 
Copilului din ea, ce tinde spre Naştere. Oprirea Copilului 
de a se Naşte generează „plăcerea sex”.  

 
De aceea tu, Femeie, ieşi din psihismul sex obsesiv, 

caută trezirea Conştiinţei Chipului de Femeie în Sine, dacă 
vrei să fii Sănătoasă şi Frumoasă. Frumuseţea nu este în 
vederea Sexului, ci ca Chip de Suflet dincolo de sexul 
energetic. 

 
Chipul de Femeie este Chip de Frumuseţe – Biserică – 

Feciorie în vederea Liturghiei Preoţiei Fiului lui Dumnezeu. 
 
Destinul Femeii este să fie Templu Sfânt al Iubirii lui 

Dumnezeu ce se coboară în Creaţie. 
 
Femeia este Mamă prin esenţa Fiinţei de Femeie ca 

Chip în Sine. De aceea, Fetiţele încă de la primii Ani au 
Simţul „păpuşii”-Copilului.  



96 

Psihicul Femeii este Copilul înaintea Sexului, care apoi 
se prelungeşte şi ca atare. Freud aici se încurcă, 
confundând Chipul Fiinţial al Copilului din Femeie cu 
„falusul sexului”. Într-adevăr, păcatul căderii din Rai 
omoară Copilul şi îl înlocuieşte cu desfrâul, dar aceasta 
este o anormalitate şi o boală. 

 
Sexualizarea Psihicului Femeii este „căderea” Chipului 

Femeii în omorârea Copilului şi desfrâul Organic. Psihic 
tu, Femeie, trebuie să te Simţi Mamă pentru toţi, Mamă 
Suverană dincolo de sex. Doar ca Mamă eşti cu Adevărat 
Chip de Femeie. 

 
Mamă în sens Mistic înseamnă Împărăteasă. Frumu-

seţea şi Maiestatea de Femeie este Chipul Mistic de Mamă. 
 
Noi Toţi suntem Fraţi şi Surori ca individualităţi. Până 

la Căsătorie, Fiecare din noi să ne Simţim ca Tată în Sine şi 
ca Mamă în Sine, care sunt dincolo de sex, ca Chipuri 
Transcendentale Sacre. 

 
Sexul este o prelungire în energii-Corp a Chipurilor în 

Sine de Tată şi Mamă. Chipul de Tată şi Mamă produce, 
apoi, Chipul de Femeie şi Bărbat. 

 
Nu vă jucaţi cu Alimentaţia anormală, că vă întoarce pe 

dos Chipurile Vieţii. Pâinea Harică şi Alimentele Vegetale 
sunt Neutre, sunt pentru toţi, nu masculinizează, nu 
feminizează, ci, din contră, păstrează în echilibru chipul 
energetic specific fiecărei părţi. Dar Pâinea coaptă şi vege-
talele fierte şi preparate culinar cu tot felul de condimente 
şi adaosuri, produc dereglări frecvente. Cine are urechi de 
auzit să audă. 

 
Chipul de Bărbat trebuie să fie considerat ca şi cel de 

Femeie, dincolo de sex, ca Chip al lui Dumnezeu tradus-
transpus în Chip de Creaţie.  
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Chipul Dumnezeiesc este Chip de Tată şi Fiu şi Sfântul 
Duh, Treimea mai presus de orice înfăţişare. De aici, Taina 
Chipurilor şi la noi în Creaţie. 

 
Noi nu ştim Chipul lui Dumnezeu, dar ştim Coborârea 

Chipului Dumnezeiesc în Creaţie, atât cât El ne Arată. El 
ne Pecetluieşte Chipul Său pe Chipul nostru Creat şi 
Această Pecete este Taina noastră. Noi suntem Purtători 
de Chipul lui Dumnezeu, nu însuşi Chipul Său. Acesta 
este Mărgăritarul Dumnezeiesc din noi. 

 
Aşa ca Sănătate, tu Bărbatul, fii la demnitatea pe care  

ţi-a dat-o Dumnezeu. Pe Faţa ta trebuie să strălucească 
direct Chipul lui Dumnezeu. 

 
Femeia este Mama-Chip de Creaţie ce are în Sine 

Întrupat Chipul lui Dumnezeu, ca Maica Domnului ce 
Poartă în Pântecele Pururea Feciorelnic pe Fiul Dumne-
zeiesc, Coborârea Chipului lui Dumnezeu în Creaţie. 
Femeia are Chipul lui Dumnezeu în Lăuntrul ei.  

 
Tu, Bărbatule, trebuie să ai Chipul lui Dumnezeu în 

Afară, la Vedere, direct. Femeia trebuie să Nască din Sine 
Chipul lui Dumnezeu. Bărbatul nu-L Naşte, ci Îl Arată, Îl 
Mărturiseşte, Îi Poartă Chipul cu Braţele Ridicate. Femeia 
Poartă Chipul lui Dumnezeu la Piept. Bărbatul îl are în 
Mâini ca pe o Împărtăşanie-Potir, ca pe un Steag dincolo 
de Creaţie. 

 
De aici, noi, ca Isihasm, vorbim de o Mistică specifică 

Bărbatului ca Preoţie şi specifică Femeii ca Biserică, Sânul 
Preacurat al Preoţiei-Fiului Dumnezeiesc. Aşa tu, Bărba-
tule, trebuie să ai grija Păstrării Chipului lui Dumnezeu de 
Afară, ca Preoţie Lucrătoare în Afară. Femeia este Biserica 
în care Preoţia Lucrează în Lăuntru. Preoţia şi Biserica 
sunt în Egalitate, dar Chipurile lor sunt Evidenţe deose-
bite, ce nu pot fi inversate sau înlocuite.  
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Alimentaţia anormală inversează Chipurile Corporale de 

Bărbat şi Femeie. Noi suntem Chip de Suflet în primul 
rând, dar în traducere şi de Corp. Alimentaţia greşită ne 
„maschează” până la caricaturizare Chipul nostru Fiinţial. 

 
Bărbatul neputincios în afară îşi pierde Bărbăţia. Femeia 

neputincioasă în Lăuntru îşi pierde Feminitatea. De aici, 
schimonosirile de Chipuri până la caricaturizări şi 
perversiuni oribile. Bolile păcatului fac tocmai astfel de 
schimonosiri. 

 
Chipul de Suflet, însă, nu se poate Atinge, de unde 

„norocul” nostru de a Reveni la Starea normală. Sufletul 
nostru este Etern Chip de Bărbat sau Femeie, după cum a 
Voit Dumnezeu să ne Creeze. De aici, Veşnicul Feminin şi 
Veşnicul Chip de Bărbat. Sfântul Pavel vorbeşte că în Cer 
nu este deosebire între Chip de Bărbat şi de Femeie, în 
sensul că nu se „însoară şi nu se mărită”, Viaţa Eternă 
fiind Dincolo de Reproducerea sex.  

 
Chipurile de Bărbat şi Femeie, s-a văzut, sunt dincolo 

de sex, dar sunt apoi traduse în Corp şi ca sex-Reprodu-
cere Corporală. Aşa tu, Bărbatule, să nu ai obsesia sexului, 
ci Conştiinţei Chipului în Sine de Bărbat. Doar Sănătos 
Sufleteşte şi Corporal eşti cel adevărat.  

 
Specificul Femeii este, în Mistica sa, de a da Trup de 

Biserică Divinului din Interior. Creaţia este Chipul Divin 
făcut şi Chip de Creaţie. Acest Trup de Creaţie al Divi-
nului este însăşi Taina Creaţiei, de unde Femininul este 
„Dublă Taină”, ca Întrupare a Divinului şi ca Răspuns al 
Creaţiei faţă de Divin. 

 
La Bărbat este o Coborâre Directă a Divinului peste 

Forma de Creaţie, care dă o Supraformă Divină. Mistica 
Bărbatului este într-un Unic Sens, pe când a Femeii este în 
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„Dublu Sens”. Mistica Femeii este mai complexă decât a 
Bărbatului. Misticii s-au preocupat prea puţin de aceste 
discerneri (iar aceasta o vedem ca o deficienţă), de unde 
multe confuzii şi anormalităţi la cei mai mulţi. 

 
Amestecul Specificului Feminin cu cel al Bărbatului dă 

tocmai „patologicul” de „inversări şi perversiuni” de 
Personalitate. Aşa, Femeia nu trebuie să facă Mistica 
Directă a Minţii, cum o face Bărbatul, ci să facă Mistica 
Directă a Inimii. Bărbatul „sentimentalist” este patologic, 
iar Femeia „mentală” este de asemenea patologică. 

 
Sentimentul Bărbatului trebuie să fie Direct de Divin, 

nu al Inimii de Pământ, ca Suprasentiment. Sentimentul 
Femeii trebuie să fie Direct de Pământ, care dă Trup 
Suprasentimentului Divin. Femeia trebuie să fie Senti-
mentală în Exterior, ca Trup al Divinului-Minţii. Sublimul 
Femeii este „Sublim de Creaţie în concurenţă cu Suprasu-
blimul Divin”. Sublimul Bărbatului este fără „concurenţă”, 
este doar de Formă Divină. 

 
Viaţa este Chipul Treimii Dumnezeieşti, deodată şi fără 

despărţire. Apa este Fiul-Cuvântul în Revărsare Harică. 
Lumină este Chipul Sfântului Duh în Revărsare Harică. 
Pâinea este Chipul Tatălui în Revărsare Harică. 

 
Noi, Creaţia, Pâinea o Primim prin Fiul-Apa şi prin 

Lumina-Duhul. Dumnezeu Tatăl ne Dă ca Pâine Cerească 
pe Fiul în Lumina Sfântului Duh. De aceea fără Apă şi 
Lumină noi nu avem acces la Hrana Pâinii. 

 
Masculin şi Feminin nu sunt „contrarii şi nici distruc-

tivităţi reciproce”, cum se consideră de obicei. Ca Isihasm, 
noi am căutat Evidenţierea Arhechipurilor, Originea 
tuturor Chipurilor. S-a văzut că Chipul de Bărbat este 
corespondenţa în transpunere de Creaţie a Chipului lui 
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Dumnezeu şi cel de Femeie este corespondenţa directă a 
Chipului de Creaţie.  

 
Chipul Masculin şi Chipul Feminin sunt corespondenţa 

clară şi netă a Chipului lui Dumnezeu, Pecetluit pe Chipul 
Creat de Chipul Dumnezeiesc. Dumnezeu Creatorul 
Pecetluieşte Chipul Său în Creaţie şi aşa, noi, Creaţia, 
suntem Uniţi cu Dumnezeu, trebuind şi noi să Răspun-
dem, în mod Propriu, Acestei Uniri în Sine. Participarea 
noastră la Unirea lui Dumnezeu cu o Participare Proprie 
de Creaţie este Viaţa noastră de Creaţie. 

 
Noi, ca Isihasm, consemnăm Chipul Treimic al ener-

giilor Create. Este doar o Unică Energie, dar în Trei Des-
chideri Energetice deodată, ca analogie cu Trifiinţialitatea 
Chipului de Suflet din care se Emană energiile proprii.  

 
De aici, grija noastră este Hrană Trinitară, deodată cu 

cele Trei Energii nedespărţite şi în egalitate. Această 
Realitate a Revelaţiei Creştine a Chipului Trinitar ar trebui 
luată în consideraţie de Ştiinţă, care încă se complace în 
concepţia duală şi contrară a unui energism de „pozitiv şi 
negativ” în transformare reciprocă. Aceasta este în fizica şi 
chimia materiei moarte, nu a Materiei Vii. 

 
Materia Vie este acest Trienergism. Chipul Revelaţiei 

Creştine ne Readuce nouă Chipul Adevăratei Realităţi. 
Este păcat că nu luăm aminte, ca să putem remedia anor-
malităţile bolilor noastre.  

 
Fiţi atenţi la revelaţia pur creştină, a Fiinţei Dumne-

zeieşti cu Energiile Sale Necreate Harice. În Creaţie, Acest 
Chip al lui Dumnezeu se Transpune creativ în Suflet-
Fiinţă Creată şi energiile create. Sufletul creat este Chip 
Triadic în Sine, adică Viu Spiritual, Trifiinţialitatea creată, 
ce are Pecetea Chipului Treimic al lui Dumnezeu 
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Creatorul. Sufletul-Fiinţă Creată ca Viu are, de asemenea, 
Taina emanării unor energii de creaţie, ce reflectă în 
energii Chipul Triadic de Suflet. De aici, Trienergismul 
energiilor create, ca reflectare a Chipului de Suflet, cel 
Creat după Chipul lui Dumnezeu cel Treime.  

 
Revelaţia creştină vine cu Rememorarea Chipului 

Corpului Integral, ce prin păcat se dezintegrază. Ca medi-
cină, de asemenea, noi trebuie să avem Chipul Integral al 
Corpului, ca să Vindecăm bolile Corpului. Bolile energiilor 
Acumulative-fizice sunt identificate doar în contextul 
Integral al Corpului. 

 
Sănătatea Omului este în Taina Chipului său, ca 

Menirea Umanizării Naturii, pentru Întruparea Divinului. 
 
Viaţa este în Originea Pomului Vieţii, Chipul Tainei lui 

Dumnezeu. 
 
Omul, din Chipul său de Supra-Creaţie, devine „Omul 

naturii” şi, mai mult, al unei „naturi ucise”. Omul îşi 
pierde tot mai mult „Chipul Uman” şi se confundă cu 
Natura. Chipul Omului este după Chipul lui Dumnezeu, 
dincolo de Natură. Aşa, Omul se înstrăinează şi de 
Dumnezeu şi se „profanează” până la „omul semianimal-
semivegetal”. 

 
Omul nu este Natură, ci Supracreaţie-supranatură. 

Biblic, Omul este creat la sfârşitul celor „Şase Zile ale 
Creaţiei”. Dumnezeu ia din „ţărâna pământului” 
(memoria şi substanţa Naturii) şi Suflă Chipul Omului, 
după Chipul şi Asemănarea Sa (Facere 1, 26). 

 
Omul este o „Unire a Naturii cu Chipul Divin”, într-o 

transpunere creativă. Omul este „Divinizarea Umanizată a 
Naturii”.  
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În Natură este doar o structură creată pe principiile 

Divine. În Chipul Omului, această „structură de Natură” 
mai are şi capacitatea de a Suprastructura Natura cu un 
Răspuns direct de Creaţie. Natura nu are „proprie 
gândire”, ci Însăşi Supragândirea Divină. Prin (şi în) Om, 
Natura se dublează şi cu o Gândire directă de Creaţie, care 
este un Răspuns Personalizat al Unirii Creaţiei cu Divinul. 

 
În Natură nu este Unirea Creaţiei cu Divinul, ci doar 

transpunerea Actelor Divine în Creativitate. Prin Om, 
Natura se poate „Întoarce” şi ea cu propriile Acte spre Divi-
nitate. Natura este impersonală şi prin Om se Personali-
zează. De aici, Chipul Omului ca „Personalizarea Naturii”. 

 
Dar Omul în sine nu are Personalizare, ci doar prin 

Chipul Divin, care este Personalizarea în Sine. Chipul 
Personal al Omului este doar ca transpunerea Chipului 
Divin şi într-un Chip de Creaţie. Fără Divinitate, Chipul 
Personal al Omului dispare şi Omul rămâne tot o struc-
tură de Natură. Omul este, astfel, Supracreaţie, Supra-
structură, Personalizare de Creaţie. 

 
Iată viziunea biblic-creştină a Antropologiei. Omul este 

„Natură şi Divin în Unire prin Chipul Personal de Om”. 
Prin Om, Dumnezeu Participă la Răspunsul Naturii şi 
totodată la Răspunsul Omului. Atenţie la această dublă 
Participare-Răspuns. 

 
Omul face Umanizarea Naturii şi mai face şi un Supra-

răspuns al acestei Umanizări. Omul împropriază Natura în 
Chipul Omului (Umanizarea) şi apoi, prin această 
împropriere, face Supra-răspunsul faţă de Divinitate. 

 
Omul prin Umanizare Răspunde Naturii, totodată 

„întoarce” Natura spre Divinitate şi în aceste Uniri se face 
Integralizarea Omului, ca „Divino-creaţie şi creaţio-Divin”.  
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Omul, dacă nu este Personalizare de Natură (Umani-
zarea Naturii) şi dacă nu este Răspuns de Personalizare de 
Om, nu mai este Chipul Integral de Om.  

 
Omul este Supraformă a Chipului Divin, este Formă-

Persoană-Om şi structură de Umanizarea Naturii. Păcatul 
îl rupe de Supraformă, îl desparte de Personalizare-Chip 
de Om şi-l îngroapă în structurile Naturii, care în Om, la 
rândul lor, se anormalizează-negativizează.  

 
Omul din Supranatură şi din Personalizare se 

„naturizează” şi se face anti-divin, anti-personalizare, anti-
natură. De aici, viziunea creştin-filocalică, Omul ca Suflet-
Persoană, trup-natură şi Duh-Pecetea Divină. Omul este 
dihotomie Suflet şi trup, cu Pecetea Duhului-Chipului 
Dumnezeiesc. Duhul Dumnezeiesc este şi în afară şi în 
lăuntru deodată. Sufletul nostru fără Lumina Duhului este 
orb şi trupul este doar natură moartă.  

 
Fără Pecetea Divină, noi ne pierdem Personalizarea-

Chipul Uman, şi aşa nu mai facem Umanizarea-Persona-
lizarea Naturii trupului, de unde degradarea psihică şi 
fizică, boala şi moartea. 

 
Facem această lungă introducere în Medicina noastră 

Isihastă, ca să-i dăm Chipul de Medicină Creştină. Şi ca să 
ne întoarcem la subiectul nostru, Rememorarea Chipului 
Omului este şi „Salvarea” sa. De aici, terapeutica noastră, 
ca Sacroterapie (re-îndivinizarea), Psihoterapie (re-perso-
nalizarea) şi Dietoterapie (re-naturizarea). Fără această 
integralizare, orice tratament este insuficient şi fără rezul-
tatele aşteptate. 

 
Omul nu poate transforma Natura prin Spiritul pur 

direct, că aceasta este doar Act Divin. Omul prin Chipul 
de Om-Persoană poate Acţiona normal pe Natură, altfel o 
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distruge şi o strică. De aceea, nici Îngerii-Spiritele nu pot 
acţiona pe Natură, ci doar ca distrugere-negativizare. De 
aceea, biblic-creştin, Acţiunea pe Natură nu o pot face 
decât Divinul şi Omul. Spiritele pot doar Participa la 
Acţiunea Divină şi a Omului pe Natură. 

 
Anticii văd Personalizarea ca un efect al întrupării 

despiritualizării, pe când, în viziunea creştină, Personali-
zarea este Supraforma şi a Spiritului şi a Naturii, în 
Unitate. Dumnezeul biblic nu este Spirit, ci este Persoană-
Duh, care Acţionează egal şi necontrar, atât ca Spirit, cât şi 
ca materialitate. Iată de ce noi, ca Medicină Isihastă, insis-
tăm cu atâta perseverenţă pe Umanizarea Naturii, adică 
Rememorarea Chipului Omului, ca baza Sănătăţii. 

 
 Omul nu este Om prin „mâncarea naturii”, ci prin 

„Mâncarea Divină”. Mâncarea Chipului Omului este Taina 
Chipului Pâinii, iar mâncarea pământului este a Naturii.  
De aici, Cerealele nu sunt „rodul pământului”, ci Chipul 
Pomului Vieţii Divine ce se însămânţează în Pământ. 

 
Omul este „moştenire de memorial de Natură”, prin 

Naşterea sa trupească; este „moştenire de Umanizare”, 
prin Naşterea sa din Părinţi; este „Supramemorie de 
Persoană-Suflet Creat de Dumnezeu” la zămislirea sa, ca 
Persoană proprie. Aceste Trei Memorialuri se Unesc în 
Integralitatea propriei Fiinţialităţi.  

 
Datorită păcatului, omul are şi „memorii negative de 

natură stricată”; are şi „memorii psihice negative de la 
rudeniile Părinţilor”; are şi „Supramemoriile Darurilor 
Divine”, prin care Dumnezeu ajută pe Om să-şi refacă 
Chipul, ce înseamnă „Mântuirea”.  

 
Omul, repetăm, este „dublă orientare”, ca „Natură şi ca 

Chip de Divinitate”. Cerealele au urmele „Memorialul 
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Chipului de Divinitate” al Omului; celelalte, încarcă pe 
Om cu „memoriile Naturii”. Cei ce neglijează Cerealele, se 
vor „naturiza” tot mai mult şi aşa vor avea boli „psihice” 
ca Personalitate şi boli organice ca trup. „Înstrăinarea” de 
Divinitate produce „bolile psihice” şi „naturizarea exce-
sivă” produce bolile organice.  

 
A Creşte, a te Dezvolta şi a te Maturiza sunt „Calea 

Vieţii”. A creşte fără a te Dezvolta şi a te Dezvolta fără 
Creştere sunt anomalii ce împiedică Maturizarea şi o 
modifică negativ. O Creştere rapidă „rupe” Dezvoltarea şi 
„dezvoltarea ruptă” ori nu se mai maturizează, ori nu mai 
dă rod deloc. Cine nu „Creşte cu Rugăciunea, cu Pâinea şi 
cu Familia”, acela nu mai este „omul după Chipul lui 
Dumnezeu”.  

 
„Taina Mâncării” este în „Chipul Pâinii”. Făpturile 

Naturii mănâncă direct şi ne-preparat. Omul trebuie să 
„Umanizeze” atât Natura, cât şi tot comportamentul său. 
Umanizarea este „Taina Prefacerii”, dar, atenţie, nu a 
distrugerii. A Preface înseamnă a „Păstra” atât „Forma, cât 
şi structura”, dar totodată a-i da o „Deschidere şi o 
Primire a Ceva peste acestea”, a-i adăuga o „Participare la 
toate Asocierile”, prin care capătă multiple aspecte 
„Transfigurative”, fără să se modifice propriu-zis în sine. 

 
În organismul nostru, alimentele trebuie să se 

„asocieze”, fiecare la locul lor, glucide la glucide, proteine 
la proteine, grăsimi la grăsimi, etc. şi să se „îmbrace” 
reciproc unele cu altele, acţionând pozitiv unele prin 
altele. Incompatibilităţile şi alergiile sunt din cauza lipsei 
de „asociere”, datorită negativităţii reciproce. De aici, 
„Prepararea” zisă culinară, ca prin „asocierile alimentare” 
să se obţină o „accesibilitate” cât mai mare. Nenorocirea 
este că se fac „asocieri contrare”, ce devin şi mai contrare 
în organismul nostru. Se caută un „ceva neutralizant” al 
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tuturor contrariilor... „alimentul Minune”... „Chipul Pâinii” 
este acesta.  

 
„Unirea” este Chipul Divinităţii şi orice Unire, şi în 

Natură ca şi în Om, este tocmai „Taina Prefacerii”. Cerea-
lele au o capacitate maximă de „Asociere şi Unire”, de 
aceea majoritatea preparatelor alimentare se fac pe baza 
„făinurilor cerealiere”. Aici trebuie o înţelegere: „Cerealele 
Vii” tot cu „alimentele Vii” se Unesc, altfel devin contrare. 
Pentru cine nu suportă Cerealele, aici este cauza. Cerealele 
modificate prin coacere şi fierbere îşi pierd „asocierea”. 

 
Noi avem mai multe categorii de Memorii: ale Divi-

nului Origine; ale propriei Persoane Fiinţial-existenţiale; 
ale „structurii noastre” ca „Suflet şi manifestări” şi ale 
„Naturii Personalizate”, pe care o asumăm ca „moştenire” 
de la Părinţi. Noi facem, ca proprie Viaţă, o Supraper-
sonalizare a acestora. De aici, Memorialul de Personalitate, 
ca însuşi Chipul Omului. 

 
Nu ai voie să mori „gol”... trebuie să iei cu tine 

„Pământul” la Cer, cum zice parabola... Dumnezeu ne-a 
Creat să „ridicăm” Fiecare, în mod propriu, Chipul 
Pământului spre Unirea cu Chipul Cerului şi prin aceasta 
să se realizeze „Coborârea Împărăţiei lui Dumnezeu”, care 
este „Cer şi Pământ” în Unire şi „peste” acestea. 

 
Eu nu mor „gol” de lume şi nici „legat de cele lumeşti”, 

ci vreau să mor „Îmbrăcat cu Personalitatea Unirii Lumii 
cu Dumnezeu”, tocmai Chipul Omului. De aceea, Sfinţii, 
chiar dacă au trecut „pe lumea cealaltă”, ei sunt Veşnic 
Uniţi cu Lumea, pe care o „Personalizează permanent şi 
Lumea se Personalizează prin Sfinţii săi”.  

 
Eu vreau să mor cu „Darul” Vieţii mele, „Comoara”  

pe care o duc şi eu în Veşnicie şi care este Chipul 
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Personalităţii mele. Şi acest „Dar” se va „Preface” în 
Euharistia Liturgicului Veşniciei, în care „stricăciunea şi 
suferinţa” lumii se „depăşesc” în Reintrarea în Veşnicia 
Vieţii.  

 
Esenţa Omului este Chipul său de Persoană. Omul este 

transpunere creativă a Chipului lui Dumnezeu şi  
într-un Chip de Creaţie şi această „Pecete Divină”, cum 
zice Scriptura, „Suflarea Divină” pe care Dumnezeu o dă 
lui Adam, este „Permanenţa Veşniciei noastre”. Acest 
„Model Divin” nu poate „muri”, de aceea el ne Oglindeşte 
şi noi ne Rememorăm în el.  

 
Mare Taină este aceasta, că noi ne „Vedem Chipul în 

Dumnezeu”, fără să se confunde sau să se amestece cu 
Dumnezeu Însuşi. Şi în Chipul nostru, care este Persoana 
proprie, se Vede, de asemenea, Divinul. Omul, ca o 
configuraţie, este, astfel, Suprachipul Pecetei Divine şi 
Persoana-Fiinţa proprie. Şi în cadrul Persoanei este 
„complexul structurilor” Sufleteşti şi energetice trupeşti. 
Persoana îmbracă şi totodată pătrunde această structură 
de fiinţialitate. Omul are o manifestare direct Personală, 
cu Integralitatea sa şi o manifestare de structuri-fenomene 
sufleteşti şi trupeşti. 

 
În mod normal, toate mişcările structurilor ies din 

Chipul de Persoană şi se traduc în respectivele fenomene. 
Structurile noastre Sufleteşti şi trupeşti ar trebui să fie 
după „Chipul şi asemănarea” Chipului nostru de Per-
soană. Fenomenele structurilor nu se fac „Persoană”, ci se 
întorc în Actele de Persoană, ce sunt de altă factură, direct 
Fiinţială.  

 
„Realitatea noastră” este Persoana şi în Persoană, cu 

Baza în Pecetea Divină, în care Chipul nostru de Persoană 
este „Asemănarea Creativă a Divinului”. „Eu sunt Persoana 
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mea” şi „din şi prin” aceasta mă manifest şi ca Suflet şi 
trup. Sufletul este Asemănarea directă a Chipului de 
Persoană şi trupul este „asemănarea” directă a Sufletului. 
Păcatul a „umbrit” Pecetea Divină, Persoana, de aseme-
nea, şi astfel, Sufletul a „orbit” şi el şi trupul este lăsat fără 
control.  

 
Noi ar trebui să avem o Conştiinţă Integrală de Per-

soană, care să se reflecte în Conştiinţa Sufletului cu rezo-
nanţe în memoriile trupului. Şi, mai mult, „orientarea” 
este de la Persoană la Suflet şi trup şi apoi de la Suflet şi 
trup la Persoană. 

 
Moartea ne „trezeşte forţat” la Conştiinţa de Persoană, 

care, de este „goală”, este rău... Persoana are Taina de a se 
Suprapersonaliza cu „Îmbrăcămintea” Memoriilor de 
Persoană directă. Toată Viaţa Omului se întipăreşte pe 
Chipul de Persoană şi aceasta este „Podoaba şi Rodul” 
său. 

 
Omul este „împlinit-crescut” după acest Chip de Supra-

personalizare. Cu acest Chip ne prezentăm noi în Faţa lui 
Dumnezeu. Moartea este „oprirea” Memoriilor trupeşti în 
Memoriile Sufleteşti şi a acestora, apoi, în Memoriile 
Persoanei proprii. Persoana cu Memorii Sufleteşti şi 
trupeşti negative va avea chipul acestora... 

 
Moartea este Dură şi grea, că Rupe ce nu se poate Rupe. 

Cum să Rupi Corpul din Suflet şi Sufletul din Corp?... 
Când Unul îl are pe Celălalt propriu Conţinut?... De aceea 
la Moarte Sufletul Rămâne cu Memoria totală a Corpului 
şi Corpul cu Memoria Sufletului. Aici este şi Taina 
Materiei zise moarte. 

 
Zbaterea mea acum, la ceasul morţii, este să-mi 

Conştientizez cât mai mult Chipul meu Integral de 
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Persoană, să-l Îmbrac cu Memorialul Divin, să-l Îmbrac cu 
un Memorial Bun şi Sufleteşte şi trupeşte, ca să nu „ies în 
Veşnicie” „gol şi hidos”... 

 
Medicina noastră Isihastă este Medicina „Chipului 

Omului”. Omul este Chip al Divinităţii şi Chip de Creaţie 
în Unire şi Răspuns. Omul „Creşte şi se Hrăneşte” în 
Divinitate şi totodată creşte şi se hrăneşte din Natura 
Creată şi aşa se face Rodul Unirii. Chipul Pâinii Euha-
ristice este Taina Împlinirii Omului. Şi această Împlinire 
este Hristos.  

 
Rugăciunea Isihastă nu este Ideaţie şi meditaţie 

mentală, nici simplu pietism, nici metafizică filosofică, nici 
„tehnică energetică”, ci Taina Numirii, Chemării şi Întâl-
nirii cu Chipul-Persoana Hristică.  

 
Creaţia 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 şi 
Pământul” (Fac. 1, 1). Cerul şi Pământul sunt „corespon-
denţă” în Creaţie a Chipul 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 şi Chip de Creaţie, Triunghiul cu Vârful în 
sus, ca Cer şi Pământ. Pământul este „Fratele de Creaţie” 
al Cerului Necreat, Cerul de jos.  

 
„Şi Pământul era netocmit şi gol” (Fac. 1, 2) adică era în 

Conştiinţa Logosului. „Întuneric era deasupra Adâncului 
şi Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra Apelor” 
(Fac. 1, 2). Aici sunt Arhechipurile Mistice de Creaţie. 
Pământul era sub „formă de Ape”, Substanţa Primordială 
a Creaţiei. Dar Apele sunt Chipul Cuvântului-Fiului. 

 
Apele Primordiale sunt Logosul ce Creează pe Chipul 

Său Apele de Creaţie. Chipul Pământului este Chip de 
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Chip Logos-Cuvântul. Filosofii aici se încurcă. Apele Pri-
mordiale nu sunt Haos, ci sunt Deplinul Logosul ce are în 
Cuvintele Apele Dumnezeieşti Seminţele Apelor Create-
Pământul-Substanţa Primă de Creaţie. Apele-Pământ sunt 
în „întuneric”, nefiind „scoase-Create”, ci în Adâncul 
Apelor Cuvintelor Logos Necreate. 

 
Se vorbeşte de Trei Mistici: i.) Mistica-Mistică, ii.) 

Metafizica Mistică şi iii.) Teologia Mistică. În fond toate 
acestea se cuprind una în alta, sunt în Deofiinţa Unicului 
Chip al Misticii. 

 
Lumea noastră de astăzi, confuză şi destructurată, nu-şi 

va găsi „salvarea” decât în „Dialogul Întâlnirilor” Sincere 
şi Deschise, prin care să se Recunoască Reciproc, să se 
„completeze” cu ce le lipseşte, să se Reîmprietenească, 
până la Unirea în Chipul Unic, ce nu este „amestecarea”, 
ci „Comuniunea, Comunicarea şi Împărtăşirea”. 

 
Mulţi fac din „Întâlniri” pricini de învrăjbire şi războire, 

până la „oribila ucidere”... Nu admiteţi „contrarierile 
inferioare”, nici „bănuielile gratuite şi feministe”, ca 
închipuiri false şi iluzive. 

 
Astăzi mai mult ca oricând este „pericolul minciunii, 

dar şi vicleşugului-uciderii Adevărului sub masca ade-
vărului mincinos”... Paradoxal este „un adevăr mincinos”, 
cel mai viclean ucigător al Adevărului.  

 
Bănuielile uşuratice, bârfele muiereşti, închipuirile 

psihopaţilor, vicleniile demonizaţilor sunt moduri de 
„batjocorire” a Adevărului. Dar şi „naivitatea şi prostia” 
multora ce primesc fără nici o probă minciunile în „haine 
de Adevăr” sunt la fel de vătămătoare. Faceţi Dialog între 
Limbaje, Dialogul este Lumina. Dar Dialogul Înţelept 
constructiv, nu „ucigător”.  
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Mulţi fac „filosofia” căutării lui Dumnezeu. Întoarceţi-vă 
„faţa” către El şi L-aţi şi găsit. Chipul Sacralităţii lui 
Dumnezeu este „concretizat” în Chipul Bisericii. Biserica 
este Prezenţa Sacrului îu lume. Unde nu mai este Chip de 
Biserică, acolo se şterg „urmele” lui Dumnezeu. 

 
Mulţi „invocă” o Biserică „interioară”. Fiţi atenţi! 

Dumnezeu „Vine de Dincolo” de noi. Mulţi fac filosofia că 
„adâncul Sufletului” nostru este „Însuşi Divinul”. Mare 
atenţie! Dumnezeu este „dincolo” de noi, dar „trece şi 
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” Dum-
nezeu prin el. 

 
Unii poate ar vrea „un isihasm 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 nu poate fi niciodată „tehnică de spiri-

tualizare”, isihasmul fiind „Liturghie Hristică în Trăire 
proprie”, adică Taină Hristică Divină. Tehnica este „lucrare 
laică-profană”, pe când „Taina Harică” este „Ritualul 
Chipului Sfântului Duh”. 

 
Isihasmul are Mistica Unirii cu Dumnezeu mai întâi de 

toate şi doar ca „efect” şi „automistica”. Sunt şi „filosofii” de 
„automistică fără Dumnezeu”. 

 
Unii consideră Însuşi „interiorul” nostru Dumnezeu. 

Deosebiţi. În viziunea creştină Sufletul nostru este Creaţie, 
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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”. 

 
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”. 
 
Taina ieşirii 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 Per-
soană Iubire, Isihasmul nu mai este Isihasm. Misticile 
„impersonale” sunt „goale de religiozitate”, deşi invocă o 
„alură de religiozitate”. Iubire-Religie-Persoană este 
Treimea Nedespărţită şi neamestecată a Isihasmului. 

 
Isihasmul este Mistica Cuvântului Hristic şi fără Trăirea 

Misticii-Tainei Cuvântului nu se poate face Isihasm. 
 
Taina creaţiei este tocmai Taina Logosului-Cuvântului-

Fiului. Fiul Logosul este Persoana Limbajului Deplin al 
Tatălui Dumnezeu.  

 

În Persoană, Cuvântul nu este abstracţie, ci Reprodu-
cere de Persoană. Cuvântul este Total şi Egal cu Persoana, 
ca Fiul cu Tatăl. O Raţiune nu este egală cu Conştiinţa, de 
unde Raţiunea este Limbaj de ordinul doi, nu direct 
Fiinţial. 
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Cuvântul nu este produsul Raţiunii, ci al Conştiinţei 
Fiinţei în sine. În Persoana Fiinţială, Mişcarea se face prin 
Duh şi Cuvânt, după cum Mişcarea Treimii Dumnezeieşti 
se face prin Sfântul Duh şi Logosul-Cuvântul-Fiul. Duhul 
şi Cuvântul sunt Fiinţiali, nu abstracţii, de unde Treimea 
reală de Persoane. 

 
„Ideile Gândirii” nu sunt niciodată Cuvânt Hristic, ci 

simple „umbre energetice de Cuvânt”. Isihasmul este 
Mistica „Dincolo de Ideaţie”, este Mistica Cuvântului Chip 
Persoană.  

 
Chipul lui Dumnezeu este Chipul Treimii Dumneze-

ieşti. 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 filosofii 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 „semilimba-
jul” filosofic al Ideii. Isihasmul începe cu „Redescoperirea” 
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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 în 

Limbajul Cuvântului Chip”. Taina Trăirii Isihaste este 
Taina lui Hristos Cuvântul, Chip Persoană. 

 
Isihasmul este Taina Comunicării Chip Persoană, ca 

Persoană faţă de Persoană, nu prin „Idei” de Persoană.  
 
Limbajul de Rai era LimbajuI Chip. Căderea din Rai 

„Întunecă” până la uitare acest Limbaj Fiinţial. Mistica 
filosofilor este „mistica limbajului Ideilor”, a „umbrelor de 
Limbaj Chip”. 

  
Gramatica Limbajului Ideilor este logica „dualităţii 

contrare”, bine şi rău, pozitiv şi negativ. Gramatica 
Limbajului Chip este Logica Trinitară, a Triplei Afirmaţii, 
ce nu are niciodată „negaţie”.  

 
Raiul este „fără negaţie”. Căderea din Rai aduce 

„negaţia”. Fiinţa Limbajul Chip este Treimea Chip Dum-
nezeiesc, Chipul Tatălui-Iubirii, Chipul Sfântului Duh-
Dragostei, Chipul Fiului-Cuvântului. Iubirea este Supra-
afirmaţia, Dragostea este Afirmaţia 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 „Restructu-
rarea” Limbajului.  
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Dacă se poate vorbi de o „Filosofie Creştină”, aceasta ar 

fi Filosofia Restructurării destructurării Limbajului. 
Cuvântul Chip este Taina Restructurării. 

 
Creştinismul nu admite ca Dumnezeu să se „piardă pe 

Sine, să se uite pe Sine, să aibă iluzii”... Dumnezeul Creştin 
este Viu în Sine, Deplin Chip, capabil să Creeze şi „o creaţie 
tot vie şi concretă”, Chip de Chip al Său (Fac. 1, 26). 

 
Dumnezeul necunoscut „neant divin”, necuprinsul, în 

Creştinism Se Arată la Faţă. Aici este „depăşirea 
filosofiei”. „Cine M-a Văzut pe Mine a Văzut pe Tatăl” 
(Ioan 14, 9), şi „Singurul lui Fiu care este în Sânul Tatălui, 
Acela L-a făcut Cunoscut” (Ioan 1, 18). Şi „Cuvântul-Fiul 
Trup S-a făcut” (Ioan 1, 14) adică Creaţie. Aşa Hristos este 
Arătarea la Chip a lui Dumnezeu, adică Icoană. 

 
Icoana este Chip de Dumnezeu la Vedere.  
 
Este Icoană Suflet şi Icoană Trup. Noi, păcătoşii, nu mai 

vedem Icoana-Chipul Sufletului, ci doar Icoana-Chipul 
Trupului. Trebuie să ştiţi că este o „Icoană-Chip” tot aşa 
de concretă şi vizibilă a Sufletului, ca şi cea a Trupului. 
Noi, nemaivăzându-o, o facem „Idee-esenţă mentală şi 
spirituală”. 

 
Să ştiţi că Sufletul este Adevăratul Chip, iar Corpul este 

„umbră” de Chip de Suflet. Noi inversăm realităţile şi 
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 Sufleteşti”, 

nu cu cei Trupeşti. Sufletul în Corp este „orb”, atât faţă de 
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„Sine” cât şi faţă de Trup. Nu datorită Trupului este „orb”, 
cum zic filosofii, ci datorită „păcatului”.  

 
În Rai era „Vederea dublă totodată”, atât cu Sufletul, 

cât şi cu Trupul, fără contrazicere şi umbrire. 
 
Sufletul este Chip de Chip de Dumnezeu (Fac. 1, 26). 

Cum este Chipul lui Dumnezeu?... Vine Hristos şi 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 şi Chipul de Corp Hristos. Aici se încurcă 
mulţi. Sunt Două Icoane în Hristos, Icoana de Suflet şi 
Icoana de Trup. Mare atenţie să nu le „amestecaţi”, dar 
nici să le „despărţiţi”. 

 
Filosofii fac din „Icoana-Chipul” de Suflet o „Idee”, un 

ceva mental. Trebuie ştiut că Icoana de Suflet este Chipul 
Persoana Adevărată. 

 
Dumnezeu este Persoană Pură, Duh şi Spirit Pur. Şi 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 Fiinţa 

mea. 
Şi Acest Cuvânt este Scânteia ce Creează „născând” 

Sufletul meu, 
Chip de Dumnezeu Cuvânt întrupat în Chip de Suflet 

Creat fără amestecare. 
 
Un Anume Cuvânt al Tău m-a Creat, 
Şi Sufletul meu este Chip al acestui Cuvânt al Tău 
Şi în Acest Cuvânt al Tău ne Regăsim Vorbind reciproc.  
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Acest Cuvânt Icoană Chip este Mistica Isihastă. 
 
Ieşiţi din „filosofia Ideilor” şi intraţi „descălţaţi de toate 

Ideile minţii” 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 „Trăieşti Isihast”. 
 
Filosofii spun că „Sufletul” este „fără Chip”, că doar 

Trupul are Chip. Să ştiţi că Sufletul are „Chip”, iar Corpul 
are „umbră de chip”. 

 
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 şi totodată Întrupat-Unit cu 
Chipul de Creaţie. El este Icoana Misticii, Unica Icoană. 

 
Orice Sfânt dacă are în el Icoana-Chipul lui Hristos se 

face şi el Icoană de Creaţie.  
 
Sfinţii nu pot deveni prin ei înşişi Icoane, ci doar prin 

Iconizarea Icoanei lui Hristos. Sfinţii sunt Iconizări prin 
Icoana Hristică, nu Icoane în Sine. 

 
Icoana este Liturghia Întrupării Chipului lui Hristos în 

Chip de Creaţie. Icoana este Liturghie Hristică.  
 
Cuvântul este Euharistia Liturghiei Hristice, dar nu 

Cuvântul informaţie, ci Cuvântul Persoană Însăşi ce se 
poate Împărtăşi. Taina Liturghiei este Cuvântul ce face 
Persoana Euharistie. 

 
Cine vrea Isihasm să-şi însuşească „Logica Cuvântului” 

dincolo de „logica Ideilor” şi doar aşa va face „adevăratul” 
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Isihasm. Logica Cuvântului este Chipul Treimic în Viaţă-
Liturghie de Sine, ca Iubire-Supraafirmaţie, ca Dragoste-
Afirmaţie, Cuvânt-Dăruire ca recunoaştere, ce sunt ale 
Înseşi Persoanelor Tatăl, Sfântul Duh şi Fiul. 

 
Aici este Mistica Metafizicii Creştine, în Arhechipurile 

Treimii Dumnezeieşti. Dumnezeu Tatăl este Iubirea-Darul 
ce Purcede Mişcarea-Dragostea-Ritualul Iubirii şi Naşte 
Răspunsul-Dăruirea-Liturghia Iubirii. Acest Limbaj 
Chipuri Vii este Isihasmul. 

 
Şi noi, Creaţia, suntem Chip de Aceste Chipuri Dumne-

zeieşti traduse-transpuse în „Substanţă Fiinţială Creată”. 
 
Fiinţa noastră Creată „Întrupează în Creaţie Arhechi-

purile Dumnezeieşti” şi le „traduce” în Chipuri Create. 
Mare atenţie, să nu se confunde „Chipurile Create” cu Cele 
Creatoare. Arhechipurile Dumnezeieşti sunt „dincolo” de 
cele Create, dar Izvorul celor Create. 

 
Apofatismul mistic creştin este altul decât cel filosofic. 

Filosofii Îl fac pe Dumnezeu „Necunoscutul-fără Chipul-
Neantul Divin, până la un principiu în Sine”, care apoi se 
„desfăşoară în devenire” de Sine în „forme create”. Aşa 
apofatismul filosofic este „panteist”, Creaţia fiind consi-
derată „iluzia-visul Divinului în afara Sa”. 

 
Apofatismul mistic creştin este de altă factură, pornind 

de la Un Dumnezeu Chip, Viu deja în sine. Filosofii con-
sideră Creaţia „însăşi manifestarea vie” a lui Dumnezeu, 
fără Creaţie Dumnezeu fiind „nemanifestat”... 

 
În viziunea creştină, Dumnezeul Treime este cu 

Manifestarea Sa în Sine, ca Treime, iar Creaţia este Mani-
festarea Manifestării lui Dumnezeu. Chipurile de Viaţă 
Dumnezeiască deja Manifestate în Sine se fac apoi 
Chipuri-Modele de Creaţie.  
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Chipurile de Viaţă Dumnezeiască sunt „apofatice, 
dincolo” de Chipurile de Creaţie. Dar Chipurile de Viaţă 
Dumnezeiască „dincolo de toate Chipurile” de Creaţie Se 
„coboară” Creativ, fără „amestecare sau confundare”. Deci 
„Acest Apofatism” nu este complet „străin”, ci „Înrudit” 
ca Chip, ca „Arătare-Învecinare”. Şi Arătarea o face „Fiul”. 
„Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl” (Ioan 14, 9). 
Prin „Întruparea Fiului în Creaţie”, Dumnezeu nu mai 
este „străin” Creaţiei, ci „Împărtăşibil chiar”. 

 
În Întruparea Logosului în Creaţie, Dumnezeu se 

Revarsă în creaţie şi creaţia se face Vasul lui Dumnezeu. În 
Întruparea creaţiei în Dumnezeu ca Îndumnezeire creaţia 
se Revarsă în Dumnezeu şi Dumnezeu se face Vasul creaţiei. 

 
De aici prin Creaţie Dumnezeu ca Chip Dumnezeiesc se 

Îmbracă în Chip de creaţie şi Lasă creaţia să fie în Faţă ca 
Chip, deşi Chipul de Dumnezeu este în Egalitate Prezent. 
În Îndumnezeirea creaţiei, creaţia ca Chip pur de creaţie se 
Îmbracă în Chip de Dumnezeu şi lasă Chipul de 
Dumnezeu în Faţă, deşi Chipul de creaţie este în Egalitate 
Prezent. De aici Taina Misticii este Icoana. 

 
Creaţia este Icoană de Chip de Dumnezeu, în care 

Dumnezeu este Întrupat în creaţie, în care creaţia este pe 
prim plan şi faţă de care Dumnezeu Însuşi Participă, 
Creaţia fiind Cea Activă şi Acumulatoare de Dumnezeu. 
Ca stare de Rai, Creaţia este o astfel de Icoană. Căderea dă 
la o parte pe Dumnezeu din Icoană şi creaţia se face 
Supra-Activă, Înlocuind pe Dumnezeu cu o Dublă Acti-
vitate de creaţie, Adausul căderii, Idolatrizarea. 

 
Domnul Hristos Reface Icoana de creaţie, Dă la o parte 

Adausul Idolatru prin Îndumnezeirea Chipului de 
Creaţie, prin Supra-Activarea Dumnezeirii în creaţie. De 
aici mistica şi teologia Icoanei. 
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În Icoană este Miracolul Îngemănării Chipului de 

Dumnezeu şi de Creaţie în mod Egal, dar în poziţii 
diferite. Icoana de Creaţie ca Chip de creaţie de Rai are în 
Faţă Chipul de creaţie ce Cuprinde pe Cel de Dumnezeu, 
în care Chipul de creaţie are ca Interior şi Arhetip Chipul 
de Dumnezeu, ce se Lasă Acumulat şi Împărtăşit de 
Chipul de creaţie fără să se Piardă, fiind Cod Genetic 
Transcendental al însuşi Codului Genetic de creaţie, 
Împletirea Celor Două Coduri Genetice fiind Unicul Cod 
Genetic ce dă configuraţia Chipului de Creaţie. 

 
Apofatismul creştin nu este „distrugător total” al 

Chipurilor de Creaţie, „negare absolută”, ci „Supra-Afir-
mare în Dialog de Afirmare reciprocă”. Chipurile de 
Creaţie nu trebuie „negate total”, ca să se deosebească de 
Cele Dumnezeieşti, ci prin „Chipurile de Creaţie se trece 
dincolo de cele de Creaţie”.  

 
Chipurile de Creaţie Supraevidenţiază pe Cele Dumne-

zeieşti, nu „le neagă”... „Chipurile de Creaţie Vorbesc de 
Chipurile Dumnezeieşti şi le Afirmă”, Rămân Mărturii ale 
Celor Dincolo de Creaţie. Acest „Catafatic” de asemeni nu 
este cel „filosofic”, care de asemeni sunt „afirmaţii ale 
negaţiei”... Catafaticul afirmativul creştin este tot al 
„Supra-Afirmativului Apofatic”.  

 
Să nu se „amestece” Chipul Perfect cu cel „imperfect al 

păcatului Creaţiei”. Perfecţiunea însă „Depăşeşte” imper-
fecţiunea „Adausului căderii în păcat” prin „Chipul 
Jertfei”. De aceea, odată cu Creaţia, Jertfa este Chipul 
Iubirii Perfecte ce Depăşeşte orice „imperfecţiune”. 

 
Filosofii „desfiinţează” Ritualul Integral şi-l „reduc” la 

nişte „esenţe simbolice de principii goale de Chipuri”... 
Ritualul Liturgic este Cel în Chipuri Depline şi „peste 
esenţe şi peste forme”, ca Taină a Deschiderii Nesfârşite.   
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Ritualul nu este „repetare mecanică”, ci Actualizare în 
Permanente Deschideri ce nu „se repetă niciodată”, dar 
Rămân în Aceleaşi Chipuri Permanente. 

 
Chipul este Integralitatea-Totalitatea, dar „nu închis în 

sine”, ci în Deschidere Permanentă ce este „Însuşi 
Ritualul”. 

 
Nume, Memorie, Pronunţare este Treimea Identităţii de 

Sine. Pronunţarea este Liturghia Numelui în Ritualul 
Memoriei. Acestea sunt Arhechipurile în Sine, ca Origini. 

 
Viaţa este Liturghia Hristică în Ritualul Sfântului Duh şi 

Acestea sunt Chipurile Vieţii Generale şi particulare. 
 
Sufletul Creat nu moare, fiind Chip de Chip de Veşnicie 

Dumnezeiască. 
 
Cuvântul este„Personal”, Cuvântul este Chip, este 

Fiinţă, pe când Gândul este „energie şi Har”, Strălucire de 
Persoană Cuvânt. 

 
Fiilor, „descoperiţi” Taina Limbajului Cuvântului Per-

soană, 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 Fiinţă. 
 
Ieşiţi din „limbajul minţii” şi Intraţi în Taina Limbajului 

Cuvântului Chip-Persoană. 
 
Sufletul este Chip de Duh şi Spirit „dincolo de energiile 

Corpului”, iar Corpul este „îmbrăcămintea” Sufletului.   
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Evoluţia-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 şi separarea Pământ-Apă ca 
cele Trei Zile ale Facerii Lumii (vezi Fac. 1-13). 

 
Mintea prelungeşte în „străluciri de afară” Chipurile-

Vorbirea de Suflet. 
 
Mintea să se „smerească”, să se „depersonalizeze”, ca 

să Participe la Adevărata Personalizare a Sufletului Chip 
de Chip Dumnezeiesc.  

 
Mintea în ea însăşi nu este „Persoană”, ci purtătoare de 

Mişcări de Persoană. 
 
Mintea şi-a „uitat” Originea sa, Numirea-Cuvântul, 

crezându-se o „curgere” de Gânduri şi Idei, dar Numirea 
Cuvântului îi descoperă Chipul adevărat. 

 
Ritualul este Chip de Sf. Duh direct. Cine exclude 

Ritualul se „lipseşte” de Însuşi Sf. Duh.  
 
Sunt multe „secte” care fac paradă de Sf. Duh, dar sunt 

„duşmănoase” faţă de Ritualul Sacru. Unde nu mai este 
Ritual nici Lucrarea Harică a Sfântului Duh nu mai este. 

 
Hristos este Marele Preot-Arhiereul, Cel ce „naşte” în 

Creaţie Preoţia-Duhovnicia. De aceea Preoţia şi Duhov-
nicia nu pot fi decât prin Hirotonia de la Arhiereu, Chipul 
direct al lui Hristos. 

 
Fiecare Suntem Biserici-Temple ale Chipului lui Dumne-

zeu, Preoţie Personală, ce nu poate „ieşi” din propria 
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Persoană. Preoţia Suprapersonală Liturgică Sacerdotală 
este „Primire” prin Arhiereu-Hirotonie. 

 
Se vorbeşte de o „Scară” a Chipurilor Duhovniceşti. 
– Paternitatea, Sacralitatea Preoţiei în Sine. 
– Înfierea, împărtăşirea Paternităţii-Sacralităţii. 
– Înfrăţirea, înrudirea cu „înfierea”. 
– Împrietenirea, comuniunea între „Înfieri”. 
– Învăţătorul, comuniune între „împrieteniri”. 
– 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 

Preoţia Sacerdotală se Actualizează şi se pun în Lucrare 
Chipurile Sacre. 

 
Duhovnicul este Suprachipul Hristic în Putere 

Lucrătoare. Puterea Lucrătoare a Chipului Hristic este Sf. 
Duh. Duhovnic este Chip Hristic în Lucrarea Sf. Duh. 

 
Te „duci” în faţa Duhovnicului ca în Faţa Chipului lui 

Dumnezeu ce se „face Lucrare Duhovnicească”, începând 
de la „Înfiere şi toată Scara, până la Renaşterea-Unirea cu 
Dumnezeu”. 

 
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 
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Euharistiei Hristice. Vor un „isihasm ideatic”, de „esenţe 
spirituale” fără Chipuri. Isihasmul 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 Ritualul Haric Liturgic. 
 
Un fel de „Scară Isihastă”: 
– Chip de Dumnezeu, dincolo de toate Chipurile, dar 

Izvorul tuturor Chipurilor; 
– Chip Hristic, Chip de Dumnezeu „coborât” în Creaţie. 

„Cine M-a Văzut pe Mine a Văzut pe Tatăl” (Ioan 14, 9); 
– Chip de Fiinţă Creată Personal; 
– Ritualul-Comuniunea între Chipuri; 
– Împărtăşirea între Chipuri; 
– Odihna Chipului de Creaţie în Chipul lui Dumnezeu, 

Isihasmul propriu zis. 
 
Ritualul între Chipuri-Persoane este Ritualul Haric. 
 
Dorul este Chipul Însuşi al Sfântului Duh, Adâncul 

Fiinţialităţii. 
 
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 Dumnezeu în Doinire-Cântare Permanentă. 

 
Dorul este Bătaia Duhului şi Doinirea este Respiraţia 

Fiului. Aici sunt Originile Vieţii, în Chipurile Transcen-
dentale ale Însăşi Vieţii Dumnezeieşti în Sine. 
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Dumnezeu în Sine este Tatăl-Iubire în Duh Sfânt-Dor-
Dragoste şi în Fiul-Cântarea-Cuvântarea, Viaţă-Iubire în 
Inimă-Duh şi Respiraţie-Cuvântarea Spirituală Directă. 
Acest Chip de Dumnezeu este Transpus-tradus şi în 
Chipul de Creaţie. 

 
Aristotel se plângea că filosofia a pierdut Originile. Noi 

tocmai aceste Origini le căutăm, pe care le numim 
Arhechipuri. Căderea din Rai a rupt Integralitatea Chipu-
lui. Domnul Hristos îl Restabileşte. 

 
Dumnezeu Creează din Iubire. Prin Harul Său Întipă-

reşte Chipurile Iubirii Dumnezeieşti în cele create. 
 
Mai mult, creştinismul este Teomorfic, nu Antropo-

morfic. Dumnezeu se descoperă pe Sine în Chipurile 
Creaţiei sau Creaţia se descoperă pe Sine în Chipurile 
Dumnezeieşti? Iată dilema filosofilor şi a misticilor.  
„La început a fost Cuvântul… şi prin El toate s-au făcut” 
(Ioan 1, 1-3). Chipul Cuvântului Dumnezeiesc a dat 
„Chipuri Creaţiei”. 

 
Dumnezeu este Fiinţa Dumnezeiască în Trei Persoane. 

Chipul lui Dumnezeu este Chip de Persoană. Nimeni nu 
ştie Chipul Persoanei noastre create, ce este după Chipul 
şi Asemănarea Chipului lui Dumnezeu (Facere1, 26). 
Creştinismul vine cu Arătarea Chipului Persoanei Fiului 
lui Dumnezeu, ce totodată se Întrupează în Chipul 
Persoanei de creaţie. „Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe 
Tatăl” (Ioan 14, 9). 

 
Într-adevăr, datorită păcatului căderii din Rai, trebuie 

făcută şi Metafizica Sufletului faţă de negativismul 
Corpului, dar aceasta nu este mistica propriu-zisă, ci doar 
restabilirea Chipului Personalităţii de creaţie, prin care se 
face Adevărata Mistică Dialogală creştină, dintre Perso-
nalitatea de creaţie şi Suprapersonalitatea Dumnezeiască.   
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Chipul lui Hristos Cel Înviat cu Trupul este Chipul 
Restabilirii Chipului de creaţie. Restabilirea Integralităţii 
Suflet şi Corp este Chipul Personalităţii de Creaţie, care 
este apoi Apt să facă Adevărata Mistică-Unire Dialogală 
cu Personalitatea lui Dumnezeu. Aceasta este Mistica pur 
creştină, Mistica Personalităţii de creaţie, ce înseamnă încă 
un „pas în plus”, dincolo de metafizica Sufletului faţă de 
Corp, în completarea metafizicii noastre.  

 
Chipul Treimic este Supralogica creştină şi Silogismul 

noncontradicţiei probării Gândirii este Chipul Treimic de 
Egalităţi deodată şi fără amestecare, fără negare. 

 
Suprasilogismul creştin este Perfecţiunea Chipului 

Treimic al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.  
 
Gândirea creştină este Teomorfică, nu Antropomorfică. 

Lumea creată se identifică în Chipul lui Dumnezeu, fiind 
creată după Chipul şi Asemănarea lui Dumnezeu (Facere 
1, 26). Nu Dumnezeu are nevoie să se facă şi Creaţie, ci 
Creaţia are nevoie să se Urce în Cele Dumnezeieşti.  

 
Filosofia creştină nu este coborârea lui Dumnezeu în 

negativul Creaţiei, ci Urcarea Creaţiei în Supraafirmaţia 
Divină.  

 
Creaţia este Dublu Chip, al lui Dumnezeu ce se 

Pecetluieşte pe Chipul Creat. Şi Chipul Creat este un 
Răspuns Viu şi propriu faţă de Cel al lui Dumnezeu.  

 
Frumuseţile Chipului Creat nu sunt Frumuseţile Harice 

Divine, ci Frumuseţile Chipului Creat în Răspuns faţă de 
Frumuseţile Harice Divine. 

 
Creştinismul deosebeşte Harul Divin de Chipurile 

Create ale Harului Divin. Filosofiile necreştine amestecă 
acestea până la confuzie.  
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În Dumnezeire Fiul este Iubirea Tatălui. În Creaţie tot 
Fiul este mobilul Iubirii de Creaţie. De aici Chipul Misticii 
pur Creştine, ca Chip al Fiului Dumnezeiesc. Arătarea 
Frumuseţii Dumnezeirii Tatălui este Fiul în Sfântul Duh. 

 
În Creaţie Arătarea Frumuseţii Fiului Dumnezeiesc ce 

se „face şi Creaţie” este Chipul Maicii Domnului, Fecioara 
absolută de Creaţie. 

 
Prin Creaţie, Fiul Dumnezeiesc Aduce Tatălui Dumne-

zeu Prinosul-Darul Său de Răspuns direct şi Personal. 
Chipul Creaţiei este Chipul Maicii Domnului care Îl va 
Naşte pe Fiul cel totodată Dumnezeu şi Om. Iată Taina pe 
care încercăm noi să o evidenţiem, Taina misticii creştine, 
ce este Taina Chipului Maicii Domnului. 

 
Isihasmul, Taina Chipului Maicii Domnului. 
 
Revelaţia Creştină ne vorbeşte de Chipul Fiinţei în Sine, 

Chipul lui Dumnezeu Tatăl, Iubirea absolută. Fiul 
Dumnezeiesc Hristos Vine în Lume cu Arătarea Chipului 
lui Dumnezeu, care este Iubirea Tatăl.  

 
Primul Nume al Fiinţei în Sine este Tatăl-Iubirea. În 

viziunea creştină, Chipul de Tatăl este totuna cu Chipul 
Iubirii. Dacă nu s-ar numi Dumnezeu ca Tatăl nu ar fi 
Iubire şi dacă nu ar fi Iubire nu s-ar numi Tatăl. 

 
Apofatismul Mistic Creştin este altul decât cel filosofic, 

[în care] toate calităţile şi însuşirile Fiinţei Dumnezeieşti se 
„neagă”, până la dispariţia totală, Fiinţa considerându-se 
dincolo de toate. Apofatismul Creştin vorbeşte de Chi-
purile în Sine ale Fiinţei Dumnezeieşti, din care apoi 
„izvorăsc” însuşirile şi calităţile, fără „negaţia” extremă. 

 



128 

Teologia Creştină este această Realitate, ce nu se 
contrazice, Fiinţă şi Energii Harice. Treimea este Fiinţă în 
Sine şi totodată Har. În Creaţie, Harul ne Împărtăşeşte de 
Chipurile Fiinţiale fără amestecare, micşorare sau pierdere. 

 
Chipul de Tatăl al lui Dumnezeu este deja Treime, încât 

Treimea este Chipul Ei Înseşi. Tatăl este Trifiinţialitatea în 
Sine Însuşi, care are deja în Sine pe Fiul şi Sfântul Duh, 
altfel nu ar fi Tatăl în Sine. Tatăl este Iubire, altfel nu ar fi 
Tatăl şi Iubirea are deja în Sine Dragostea Sfântului Duh şi 
Asemănarea Fiului. 

 
Chipurile Fiinţiale ale Tatălui sunt totodată Propria 

Fiinţă în Sine. Treimea Fiinţială în Sine Însăşi se reflectă 
apoi Haric şi prin Har apoi în Creaţie. 

 
Viaţa în Fiinţa Treimică Dumnezeiască este în Chipurile 

Fiinţei Tatălui, ca Unic ce este Unic în Treimea Sa. Fiul 
Treimic ne vorbeşte de Taina Sa, de Tatăl. Noul Testament 
începe cu Suprarevelaţia lui Dumnezeu Tatăl pe care o 
face Fiul. 

 
Ca să Recunoşti Chipul în Sine al Fiului trebuie să 

Recunoşti Suprachipul Tatălui. „Cine M-a văzut pe Mine a 
văzut pe Tatăl” (Ioan 14, 9). 

 
Viaţa lui Dumnezeu este Propria Sa Viaţă în Chip 

dincolo de toate Chipurile noastre de Creaţie. Noi 
„Identificăm”, însă, în Suprachipul Lui chipurile noastre, 
fiind Creaţi după Chipul şi Asemănarea Lui (Facere 1, 26). 

 
Fiul Dumnezeiesc este Cel care „coboară” Chipul 

Dumnezeiesc în Chipul Creaţiei. Noi, Creaţia, ştim despre 
Tatăl atât cât ne spune Fiul Său. Fiul este Taina Tatălui şi 
totodată Taina Creaţiei, El fiind Mijlocitorul. 
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Noi cunoaştem pe Tatăl Dumnezeu prin Fiul Său. Mai 
mult, noi ne cunoaştem pe noi înşine tot prin Fiul 
Dumnezeiesc, Cel care ne Întipăreşte Chipul lui Dumne-
zeu Tatăl în Chipul Creaţiei. 

 
Filosofii spun că dacă ne „Cunoaştem pe noi înşine, 

Cunoaştem pe Însuşi Dumnezeu”. Revelaţia creştină ne 
spune că „întâi trebuie să Cunoaştem pe Fiul lui Dumne-
zeu prin care ne Recunoaştem apoi propriul nostru Chip 
Creat şi apoi, datorită Chipului Fiului, vom Recunoaşte şi 
Chipul Tatălui, Chipul în Sine Dumnezeiesc”. 

 
Fără Chipul Fiului, noi, Creaţia, ne uităm propriul Chip 

de Creaţie, şi aşa uităm şi de Chipul lui Dumnezeu. Doar 
prin Chipul Fiului noi avem acces la Chipul Tatălui 
Dumnezeu. 

 
Fără Fiul şi Sfântul Duh, noi, Creaţia, nu putem 

Cunoaşte pe Dumnezeu, ce are Chipul Tatălui. Şi fără Fiul 
Ne Pierdem Propriul Chip de Creaţie. 

 
Taina Chipului Fiului este Taina Chipului Tatălui. 

Taina Chipului Creaţiei este Taina Fiului lui Dumnezeu 
coborât în Creaţie. Şi Taina Chipului Fiului coborât în 
Creaţie este Taina Chipului Maicii Domnului. Fără aceste 
Identificări de Chipuri nu vom înţelege niciodată Adevă-
rata Revelaţie Creştină. 

 
Dumnezeirea în Sine Însăşi este Treimea Chipului 

Tatălui care, datorită Chipului Său de Tată în Sine, Naşte 
pe Fiul în totodată şi egală Purcederea Sfântului Duh. 
Chipul de Tată este Originea Treimii. Tatăl are în Sine 
Însuşi pe Fiul, altfel nu ar fi Tatăl, care Naşte pe Fiul, dar 
în deodată Purcederea Sfântului Duh, care dezvăluie 
Taina Deplină a Chipului Tatălui. 
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Chipul Tatălui nu se reduce la „dualitatea” Tatălui şi 
Fiului, ci cuprinde şi Purcederea Sfântului Duh, de unde 
Treimea Chipului Tatălui. Aici se încurcă catolicii, punând 
înainte „dualitatea Tatăl-Fiul” şi apoi pe Sfântul Duh. 

 
Sfinţii Părinţi spun că nu se poate pune Naşterea 

înaintea Purcederii, sau Purcederea înaintea Naşterii, sau 
cauza uneia înaintea alteia, Tatăl fiind direct deodată Cel 
care Naşte şi Purcede. Menţiunea este că Chipul Tatălui 
este Naştere şi Purcedere şi niciodată în lipsa vreuneia, în 
egalitate şi neamestecare. Taina Chipului Tatălui este 
astfel Absoluta Treime de Sine. 

 
Logica Trinitară a Sfinţilor Părinţi este alta decât cea 

duală. Mulţi pricep greu sau nu admit. Ca viziune pur 
creştină, este Un Unic Dumnezeu Chip Treime, Viu şi Per-
sonal, care Creează Direct, fără „intermediari” Spiritişti. 

 
Cei antici, uitând de Chipul lui Dumnezeu, L-au făcut 

politeism, mulţime de Zei. Filosofii abstractizează Zeii şi îi 
fac „principii Spirituale”. Ocultiştii de astăzi amestecă 
„principiile cu Zeii” şi fac un „sincretism Spiritist”. 

 
Cea mai mare „minciună” a păcatului căderii din Rai 

este „evoluţia”. Dumnezeu este Chip în Sine şi Creaţia Sa 
de asemenea Chip. Chipul este Totalitatea Fiinţială de 
Sine, care apoi se deschide pe Sine, deschiderile Sale fiind 
Viaţa Chipului Total, Permanentul Indestructibil de la 
început şi în Nesfârşire. 

 
Dumnezeu este în Esenţă Treime Chip, nu a fost 

niciodată altceva şi nu „devine niciodată altceva”. Dum-
nezeu Chip Treime Creştin nici în Creaţie nu este altceva. 
El Rămâne Treime Fiinţială în Sine, iar Creaţia este Creaţie 
pură în care Dumnezeu nu se amestecă pe Sine.  
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În viziunea creştină, Creaţia nu este o simplă Mani-
festare a lui Dumnezeu, ci este Manifestarea Manifestării 
Chipului Treime Dumnezeiesc. Anticii aici se încurcă. 
Uitând de Chipul Treimic Dumnezeiesc, filosofii fac din 
Dumnezeu un Principiu care „Devine şi se Manifestă” în 
Creaţie. 

 
Dar ca Chip Treime în Sine Însuşi, Dumnezeu este deja 

Supramanifestat în Sine Însuşi, ca Fiinţă în Sine Însuşi, ca 
Chipuri de Sine Însuşi, apoi Aceste Chipuri de Sine Însuşi 
se „coboară” Creativ şi în Chipuri de Creaţie. 

 
Filosofii spun că Dumnezeu nu are de fapt Conştiinţă în 

Sine, ci doar prin Creaţie, Manifestându-şi neantul 
Inconştienţei Divine, de unde politeismul Principiilor 
Divine. Creştinismul nu admite aşa ceva, pentru că ar fi o 
degradare a Chipului Dumnezeiesc. Dumnezeu este Chip 
deja în Sine Însuşi, are Viaţa Sa Proprie în Sine Însuşi, apoi 
Chipurile Vieţii de Sine Se coboară Creativ şi în Chipurile 
Creaţiei. 

 
Nu Creaţia este Însăşi Viaţa lui Dumnezeu, ci Treimea 

dinaintea Creaţiei. Apoi Viaţa Treimii Dumnezeieşti 
Creează şi Chipurile Vieţii de Creaţie. Filosofii antici le 
confundă şi le amestecă până la falsificare. Anticii nu 
pricepeau cum Dumnezeu dincolo de toate poate Crea o 
Creaţie ce nu este Dumnezeu. Aşa au conceput „Interme-
diarii Demiurgiei”, Spiritualii ocultismului de astăzi. 

 
În viziunea creştină, Dumnezeirea Cea dincolo de toate 

Creează datorită Chipului de Treime şi, mai mult, datorită 
Fiului care Coboară Chipul lui Dumnezeu Tatăl în Opera 
Creaţiei. Fiul este Unicul Demiurg al Creaţiei. 

 
Anticii căutau Chipul Logosului Personalizându-i 

Chipurile de Creaţie. Modern, Ocultiştii „depersonalizează” 
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total Chipul Logosului în Sine printr-o „aparentă” Spiri-
tualizare a Logosurilor-Principiilor de Creaţie. Şi anticii şi 
modernii uită de Taina Chipului Treime Fiinţial Dumne-
zeiesc, uită de Logosul-Fiul Unic prin care „toate se fac”. 

 
Platon vorbeşte de un Logos Divin, ca Esenţă a Creaţiei, 

dar fără Chipul Personal al Fiului Fiinţial Dumnezeiesc. 
 
Creştinismul nu admite „intermediari” în Creaţie. Fiul-

Logosul Unic Dumnezeiesc este Capabil să Creeze „Totul” 
Direct şi Personal, fără „ierarhii spirituale”. El, Logosul, 
Programează Direct, El Creează Legile, El Creează 
Chipurile de Creaţie şi toţi Îngerii-Spiritele, ca şi toată 
natura, deci toate sunt Creaţiile Directe ale Unicului Logos 
Personal. 

 
Anticii, ca şi modernii, se încurcă în „raţionamentele” 

lor. Căderea din Rai şterge tot mai mult Memoriile Pri-
mordiale, adăugând „memoriile căderii” până la „antime-
morii”. Ca Mistică pur Creştină, noi vorbim de Arhe-
chipurile Logosului-Fiului ce Coboară Chipul lui Dum-
nezeu în Creaţie. „Şi Cuvântul Trup S-a făcut” (Ioan 1, 14). 

 
Creaţia considerată ca „Trupul direct” al lui Dumnezeu 

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. 

 
Cuvântul-Arhechipul Dumnezeiesc Creează mai întâi 

Trupul-Chipul Său de Creaţie. În sens Biblic, Trupul este 
Chip de Creaţie ce nu se confundă cu zisul Corp fizic. 
Mare atenţie! Noi amestecăm limbajele până la confuzii 
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grosolane. „La început a fost Cuvântul” (Ioan 1, 1-3). „Şi 
Cuvântul a Creat Cerul şi Pământul” (Facere 1). 

 
Cerul este mai întâi un Arhechip şi pământul, de 

asemenea, Un Chip Creat ce avea să fie înfăptuit în „Zilele 
Facerii”. Cerul este Transpunerea în Chip Creat a Arhe-
chipului Creator.  

 
Cuvântul prin Creaţia Sa Coboară, se întrupează în 

Creaţie. Primul trup al Cuvântului Creator este Cerul. 
Cerul este Chipul Vrednic de întrupare în Creaţie a 
Chipului Dumnezeiesc. În Chipul Cerului Fiul Coboară în 
Creaţie Chipul lui Dumnezeu Tatăl. 

 
Cerul este un Arhechip care dă apoi Chipul Locuitorilor 

Cerului, care sunt Îngerii Creaţi. Cerul nu este înşişi 
Îngerii, Cerul fiind Arhespaţiul unde Coboară Dumnezeu 
în Creaţie. În Arhespaţiul Cerului este Dumnezeu Însuşi. 

 
Mistica susţine că Fiinţa nu este Principiu-abstracţie 

Fiinţială, ci este Concretul în Sine, tot atât de obiectiv ca şi 
Concretul energetic al Raţiunilor. Trebuie ţinut cont însă 
că fiecare concret, Cel de Fiinţă şi Cel de Raţiuni-energii, 
nu se poate evidenţia decât prin propriul Concret, altfel 
pare Unul faţă de Celălalt abstracţie-principiu informa-
ţional. 

 
Concretul de Fiinţă se evidenţiază doar direct prin 

Limbajul Fiinţial-Arhetipal-Cuvintele Chip de Logos. Con-
cretul Raţional se evidenţiază doar prin limbajul Raţional-
Mental-Conceptele. 

 
După cădere noi ne limităm la Limbajul Raţional, care 

nu este Limbajul Fiinţial Sufletesc, ci energetic-Corporal. 
De aceea Mistica ce Caută Fiinţa trebuie să Transceandă 
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Limbajul Conceptual-Raţional, să Rememoreze Cuvintele 
Arhetipale, singurele ce Dau Concretul Fiinţial al realităţii. 

 
Noi, după cădere, Uitând Limbajul Fiinţial, îl credem 

Abstractul celui Raţional, de unde considerăm Arhetipu-
rile Principii în Sine, prefăcând chiar Fiinţa ca Un Princi-
piu Fiinţial în sine ce devine şi evoluează la Concretul 
Fiinţial. 

 
Dumnezeu este Concretul Absolut, Permanentul 

Indestructibil. Creaţia este după Chipul Său, deci tot 
Permanentă şi Indestructibilă. Creaţia este Făcută să Fie 
Veşnică. Aşa, Cuvântul-Fiul Creează Chipul Creat Vrednic 
de Veşnicie, Chipul de Cer, în care Coboară Chipul de 
Dumnezeu. 

 
Cerul este Împărăţia Creată. Aici se Întâlnesc Dumne-

zeu şi Creaţia, fără amestecare. De aceea Cerul este 
Arhespaţiul Sacru, este Biserica-Templul-Casa Transcen-
dentală, atât a lui Dumnezeu, cât şi a Creaţiei. Cerul este 
Altar unde Însuşi Dumnezeu este şi Biserică, unde sunt 
Creaţi Fiii-Credincioşii, Arhechipului Cerului-Cuvântului 
Întrupat, Cuvântul care „Se face Trup” (Ioan 1, 14).  

 
Cerul este Chipul Bisericii în Sine. Cerul-Biserica este 

Cuvântul-Fiul şi Trupul Său de Creaţie este Altar-Preoţie 
El Însuşi şi este Biserică Însăşi Creaţia. Fiul, ca să dea 
Concret Fiinţial Creaţiei, Se Face pe Sine şi Chip de Creaţie. 
Fără El Creaţia nu poate avea Substanţialitate Creată. El îşi 
Asumă Creaţia. De aici Marea Taină a Fiului Unic Dumne-
zeiesc, ce Creează pe Mama care să-l Întrupeze în Creaţie. 

 
Fiul Dumnezeiesc este Veşnic Chip de Fiu, ce nu ia 

locul Tatălui, şi Creaţia Sa de Fiu este tot Chip de Fii. 
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Cuvântul este Arhechipul Creator şi Cerul este 
Arhechipul Creaţiei. Arhechipul Cuvântului este Fiul 
Dumnezeiesc şi Arhechipul Cerul este Maica Domnului. 

 
Şi Cuvântul Se Face Trup-Creaţie (Ioan 1, 14). 
Vorbirea Cuvântului Se Întrupează 
În Chipul de Mamă-Lumină, 
Mama, Taină Întrupării Cuvântului, 
Mama, Ce Naşte Copilul Cuvânt, 
Mama, Chip de Cer şi Pământ, 
Mama, Inima de Cuvânt, 
Mama, Sânge de Duh, 
Mama, Lumina Primordială. 
 
Revelaţia Creştină începe cu această Taină mai presus 

de toate, a Fiului Dumnezeiesc, care prin Creaţia Sa 
Proslăveşte Taina Chipului Tatălui Dumnezeu. 

 
Prin Chipul Mamei Create Fiul Creator Renaşte Chipul 

Tatălui Dumnezeu. 
 
Creaţia este Această Deplinătate a Dumnezeirii 

Transpusă de Fiul Dumnezeiesc într-un Nou Chip, în 
Chipul Fiinţei Create. Viaţa în Sine a Fiului este Chipul 
Iubirii Tatălui. Toată Iubirea Sa de Fiu El o Revarsă 
totodată într-un Chip Creat, în Chipul Iubirii Create, de 
Mamă. Aceasta este Taina Creaţiei Fiului.  

 
Doar Taina Chipului Fiului, ce Renaşte Chipul Tatălui, 

Identifică şi Chipul de Mamă. Aşa Fiului este doar Chip 
de Tatăl şi în Creaţie este doar Chip de Mamă şi Fiu-Copil. 

 
Chipul de Tatăl este doar al Creatorului Dumnezeu.  

De aceea Creaţia nu se poate Crea pe Sine, ci doar prin 
Dumnezeu.  
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Paradoxul Creştin este că în Creaţie Originea Mamei 
este Fiul Tatălui. În Chipul Mamei Create Fiul Creator 
Revarsă toate Manifestările Chipului Tatălui, de unde 
Mistica transcendentală a Mamei. 

 
Chipul Trinitar al Dumnezeirii se Transpune Creativ în 

Fiinţa Creată, ca Chip de Familie, tot Trinitară. Însă în 
Creaţie Diversitatea este în Deschidere Creativă fără 
limite, Creatorul Dumnezeu fiind Cel care Creează la 
Infinit. Dar şi în Creaţie Chipul absolut şi Deplin este Cel 
Trinitar. 

 
La început Fiul-Cuvântul 
Creează Chipul Fiinţei Create, 
Creează Chipul Mamei, 
Ce are Dublu Chip, 
Chipul de Cer al Tatălui 
Şi Chipul de Pământ al Fiului. 
La început Cuvântul 
Creează Cerul şi Pământul (Ioan 1,1; Facere 1,1). 
 
Toate ale Tatălui sunt ale Fiului, şi Fiul le Dăruieşte 

Creaţiei, şi Creaţia are prin Fiul toate ale Tatălui. Şi toate 
ale Fiului sunt Revărsate în Chipul Mamei Create, şi 
Mama Creată are toate ale Fiului Creator şi prin Fiul are 
toate ale Tatălui. De aici Înrudirea fără amestecare a Chi-
purilor. 

 
Creştinismul vine cu Rememorarea Originilor Chipu-

rilor de dincolo şi izvorul „principiilor” de care vorbesc 
filosofii.  

 
Căderea din Rai „rupe” Realitatea de Chipurile Sale 

până la „depersonalizarea” lor. Miturile antice vor o 
„repersonalizare”, dar în amestecuri cu „antichipurile 
căderii”.  



137 

Creaţia are „Amprenta” Chipului de Dumnezeu prin 
Chipul Fiului ce Coboară în Creaţie Chipul Tatălui. De 
aici, marea Taină a Chipului Mamei care are în Sine 
Chipul Fiului Dumnezeu. 

 
Fiul-Cuvântul Dumnezeiesc Naşte-Creează pe Mama 

de Creaţie din Chipurile Iubirii Tatălui cărora le dă o 
Nouă Substanţă Fiinţială Creată din „nimicul inexistenţei 
Creaţiei”, ce n-a existat înaintea Actului Creator. 

 
Mistic, se zice că Fiul Creator Creează Substanţa 

Fiinţială Creată pe Modelul Chipurilor Iubirii Dumneze-
ieşti a Tatălui. Şi după cum Dumnezeirea Tatălui este toată 
Iubire pentru Fiul Său, aşa toată Fiinţa Creată este, de 
asemenea, doar Iubire, tot pentru Fiul. De aici, analogia 
fără amestecare între Arhechipurile Originare. 

 
Chipul Mamei este Întruparea Chipului Tatălui prin 

Chipul Fiului. 
 
Fiul Creează şi Un Chip de Iubire Creată, care este 

Chipul Iubirii Sale de Fiu faţă de Tatăl. Aşa, Fiul coboară 
Chipul Iubirii de Tatăl într-un Chip de Iubire Creată, ce se 
Transpune-Traduce în Chipul de Mamă. Aici este adâncul 
Misticii pur Creştine, ca şi Originile Chipurilor. 

 
În Taina Cununiei, Bărbatul este Chipul lui Dumnezeu 

Tatăl care primeşte pe Fecioara doar în virtutea de a fi 
Mama Fiului Tatălui. 

 
Femeia, în esenţă, este Fecioria Pururea în Chipul 

Mamei, şi doar ca Mamă devine apoi şi Egala-Soaţa Bărba-
tului. 

 
Mistica merge la Arhechipurile dincolo de „Principii”. 
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Fiul-Logosul Creează dintr-odată toată Creaţia, dar 
apoi Creaţia răspunde în mod Propriu Creatorului. Acest 
Răspuns propriu de Creaţie este confundat cu „evoluţia şi 
devenirea”. Apoi mai intervine şi căderea din Chip, 
căderea din Rai, care falsifică Chipul normal de Răspuns 
al Creaţiei faţă de Creator. 

 
Mistica pur Creştină nu amestecă Realităţile, ci le 

Identifică pe fiecare din Chipurile lor. Fiul-Logosul 
coboară în Creaţia Treimii Dumnezeieşti. Aşa, El Creează 
Trei Feţe-Ipostasuri de Creaţie, Îngeri, Natură şi Om, ca o 
corespondenţă a Ipostasurilor Dumnezeieşti Tatăl, Fiul şi 
Sfântul Duh, Treime ce este deodată. 

 
Căderea din Rai rupe tocmai Chipul Treimic al Creaţiei. 

Miturile antice, ca şi ocultismul neopăgân modern, 
încearcă o refacere a Chipului, dar amestecat cu „antichi-
purile” căderii din Rai. Mare atenţie, nu le amestecaţi! 

 
Şi Cuvântul a Creat Lumină, 
Naştere din Duh şi Apă, 
Chip de Viaţă Creată. 
Lumina în care Cerul şi Pământul 
Într-o Unire sunt, 
Chip Întreg de Cuvânt. 
 
În Creştinism este Mistica Fiului şi a Mamei, care apoi 

coboară Mistica Întâlnirii cu Tatăl, Chipul Dumnezeirii în 
Sine. Fiul Întâlneşte pe Mama cu Tatăl, Întâlneşte pe 
Dumnezeu cu Creaţia. 

 
Fiul nu este „produsul întâlnirii directe dintre Tată şi 

Mamă”, ci Fiul este Mijlocitorul Coborârii Tatălui prin Fiul 
în Chipul Mamei de Creaţie. Şi prin Fiul, Mama-Creaţia se 
Ridică Sus la Întâlnirea cu Tatăl, ca Pururea Fecioara şi 
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doar ca Mama Fiului, datorită Fiului Mama devenind 
Egala-Asemănarea Chipului Tatălui. 

 
Aici este Taina Căsătoriei în Creştinism, în care Copilul-

Fiul este Temeiul-Rostul şi Fiinţa Căsătoriei, Copilul 
făcând pe Bărbat Chip de Tată şi pe Femeie Chip de Soţie-
Mamă. 

 
Fără Copil-Fiu Bărbatul niciodată nu este Chip împlinit 

de Tată, şi Femeia la fel, nu se Împlineşte ca Chip de 
Femeie, ci doar ca Chip de Fiu şi Mamă, care amândoi 
Renasc Transcendental Chipul de Tatăl-Chip Asemănare 
de Chip al lui Dumnezeu în Creaţie. 

 
Iubirea în Căsătorie devine Iubire Adevărată doar după 

Naşterea Copilului-Fiul, când Bărbatul câştigă Chipul de 
Tatăl şi Femeia Chipul de Mamă. 

 
Chipul de Asemănare al Chipului lui Dumnezeu în 

Creaţie este doar Chipul de Fiu şi Tatăl, care coboară în 
Chipul Fiinţial de Creaţie, ce este Chipul de Mamă. 

 
Asemănarea cu Chipul lui Dumnezeu noi o facem prin 

Câştigarea Chipului Fiului Dumnezeiesc, Chipul Hristic 
Întrupat în Creaţie. Şi noi ne naştem ca Fraţi ai Fiului 
Dumnezeiesc prin Chipul Maicii Domnului, Mama Unică 
a Unicului Fiu Dumnezeiesc. 

 
În Creaţie nu există Chip de Tatăl, ci doar Câştigarea 

Întâlnirea Transcendentală a Chipului de Dumnezeu Tatăl 
prin Fiul Dumnezeiesc ce se Întrupează în Pururea 
Fecioară, Mama de Creaţie. Doar în configuraţia acestor 
Arhechipuri este mistica pur creştină. 

 
Mare atenţie, nu vă întoarceţi la miturile păgâne ce au 

uitat de Arhechipurile Primordiale de Rai, ci primiţi 
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Rememorarea lor prin Revelaţia Hristică ce Readuce 
Adevăratele Chipuri Integrale şi Pure. 

 
Anticii, cu politeismul lor, încearcă o Repersonalizare a 

Chipurilor Primordiale, dar nenorocirea este că Perso-
nalizează „ruperile” şi nu Integralizează Chipul Arhetipal 
propriu-zis. 

 
Mistic, Adam, primul Om, este Chipul Fiului, şi Eva 

este Chipul Fecioarei Mame Primordiale. Adam este 
născut din Coasta-Chipul lui Dumnezeu Fiul şi Eva din 
Coasta Fiului-Adam (Facere 1, 26; 2, 22). Dacă nu cădeau 
din Rai, Eva-Mama năştea direct pe Fraţii lui Adam, şi 
Adam rămânea Chipul Omului în Sine, care alături de 
Mama Eva devenea primitor de Chipul Tatălui. Fiţi atenţi 
la Chipurile Originare ca să nu faceţi confuzii. 

 
Miturile antice negativează Naşterea şi o fac „eros” 

până la desacralizare, până la anihilarea Chipului lui 
Dumnezeu în „negura chipurilor de Creaţie”.  

 
Ca Revelaţie Creştină, Creaţia este Lumină, nu negura 

şi întunecarea Chipului Divin. Maica Domnului 
Descoperă Chipul lui Dumnezeu, Îl Arată, nu îl „ascunde” 
ca în miturile antice. 

 
Creştinismul Readuce Chipul Pomului Integral al Vieţii 

de Rai, ca Chip de Dumnezeu şi Chip de Creaţie în Unire 
neamestecată, tocmai Chipul lui Hristos Cel Dumnezeu şi 
Om-Creaţie în Unica Persoană. Aici se încurcă mulţi. 
Rememorarea Arhechipurilor Primordiale ne Readuce 
Icoana Adevărată a Realităţii. 

 
Mistica Pomului Vieţii este mistica pur Creştină. Pomul 

Binelui şi Răului este „antimistica”, chipul şarpelui 
diavolului-îngerului căzut din Chip. Căderea din Rai este 
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„despărţirea” de Pomul Vieţii şi asocierea cu şarpele din 
„pomul dualităţii contrare”. 

 
Pomul Vieţii este Preoţia şi Biserica Primordială, este 

Fiul Dumnezeiesc Întrupat în Braţele Fecioarei-Maicii 
Domnului. Pomul Vieţii este Chipul Liturgic Primordial. 

 
Chipul Mamei Cosmice este Chipul Pururea Fecioarei, 

pentru că este Tulpina din Rădăcina Fiului Dumnezeiesc 
ce se coboară-Întrupează în Creaţie. Tulpina este Chipul 
Rădăcinii. Ramurile sunt Chipul Rădăcinii şi Tulpinii. 
Rodurile sunt Seminţele Chipurile Rădăcinii şi Tulpinii. 
De aici Taina Dublului Chip al lui Dumnezeu şi al Creaţiei 
în Unire neamestecată. 

 
Ca mistică pur Creştină, zisele Simboluri au suportul în 

Arhechipurile lor.  
 
Anticii, cu miturile lor, au încercat o Personalizare a 

Simbolurilor până la politeismul lor. Filosofii intelectuali-
zează Simbolurile până la „principii abstracte”. Creştinis-
mul readuce Originile acestora, Arhechipul Treimii 
Dumnezeieşti şi coborârea Lui în Chipul de Creaţie, fără 
amestecare. 

 
 Panteismul antic este confuzia şi amestecul Chipurilor 

Originare. Chipul lui Dumnezeu este Chipul Tatălui Cel 
Dincolo de toate Chipurile, însă care se coboară în Creaţie 
prin Fiul Său, şi aşa Dumnezeu şi Creaţia nu se amestecă 
şi nu se înstrăinează. 

 
Limbajul Iubirii Dumnezeieşti sunt Seminţele Întrupate 

în Tulpina Maicii Domnului, din care apoi se Nasc toate 
Chipurile de Creaţie. De aici marea Taină a misticii de 
Creaţie, ca Întruparea Unicului Fiu Dumnezeiesc ce 
Rodeşte în Trupul Maicii Domnului pe Fraţii-Creaţiile. 
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Taina Chipului Mamei-Femeii este Taina Fiinţei de 

Creaţie. Ca Origini, Chipul Mamei este în Originea 
Chipului Fiului Dumnezeiesc care Se coboară şi totodată 
El Însuşi Se Întrupează în Trupul Mamei Sale Create. 
Această Întrupare a Fiului Dumnezeiesc în Chipul Mamei 
Rodeşte Germenii Fraţilor-Copiilor-Chipurilor de Creaţie. 

 
Orice Femeie, ca Chip de Mamă, are în sine de la 

naştere toţi Germenii Copiilor. Se zice chiar că Fiinţa 
Femeii are în Sine Cosmosul Însuşi pentru că Ea este Chip 
de Maica Domnului, care are în Sine Chipul Fiului Dum-
nezeiesc, ce la rândul Său are tot Limbajul Chipurilor de 
Creaţie. 

 
Biserica Cosmică înseamnă Comunicarea Fraţilor, a 

tuturor Creaţiilor în jurul Maicii Domnului ce Cântă 
Liturghia Iubirii Fiului Dumnezeiesc, ce Împărtăşeşte 
Creaţia din Chipul Dincolo de toate Chipurile, al Tatălui 
Dumnezeiesc. 

 
Doar Chipul Liturgic ne dă Descoperirea Tainei. 

Căderea din Rai întrerupe Actul Liturgic şi îl face act 
„profan şi desacralizat”. 

 
Revelaţia Creştină ne Readuce Chipul Liturgic ca 

Resacralizarea Tainei Mamei-Bisericii. După căderea din 
Rai, Mama devine profana Femeie şi Adam-Omul devine 
profanul Bărbat. Creştinismul Resacralizează Chipurile. 

 
Maica Domnului, Tu ai Întrupat 
Pe Fiul care are în Sine Toată Dumnezeirea, 
Prin care şi Tu te îndumnezeieşti. 
El, Fiul, are în Sine 
Toate Chipurile Create 
Şi El le Întrupează în Tine. 
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De aceea, Maica Domnului Preacurată, 
În Tine este Lumea Toată, 
Tu eşti Mama Întregii Creaţii, 
Că eşti Mama Fiului Creator. 
Şi în Fiinţa Ta este toată Creaţia 
Şi Chipul Tău este Recunoscut 
Ca Chipul Mamei Tuturor. 
 
După căderea din Rai, păcatul distruge Chipul Fiului şi 

Chipul Mamei, le face chipuri de desfrâu. De aici, 
consemnarea miturilor antice ale cuplurilor Bărbat şi 
Femeia sa, ca dualitatea căderii din Rai. Ca Realitate în 
Sine este Trinitatea: Mama şi Fiul în Suprachipul Tatălui. 

 
Creştinismul Readuce Chipul Iubirii Trinitare, în care 

Iubirea dintre Dumnezeu şi Creaţie este Iubirea Fiului-
Copilului Amândurora, Fiul-Copilul făcând Accesibili-
tatea Întâlnirii Chipului de Mamă-Creaţie cu Suprachipul 
de Dumnezeu-Tatăl. De aici, chipul misticii creştine ca 
Chip Liturgic al Fiului-Copilului-Mielului Dumnezeiesc ce 
Se Naşte în Creaţie, ca să Ridice Creaţia până în Dum-
nezeire prin Euharistia Sa. 

 
Misticile antice necreştine sunt mistici „feministe”, ale 

„fecundaţiei Divine”, misticile dualităţii contrare. Mistica 
pur creştină este Mistica Sacerdotală Liturgică a Trinităţii 
Necontrare. 

 
Mama cu Copilul în Braţe este Mireasa Mamă Pururea 

Fecioară. Mama este Chip Deplin deodată Mamă şi Fiu, şi 
această Deplinătate o face să se Ridice în Întâlnire cu 
Suprachipul Tatălui Dumnezeu. 

 
Chipul de Tată Trupesc este real, dar numai după ce se 

Naşte Copilul, acesta dând Tatălui Suprachip de Tatăl. 
Chipul de Tatăl în Creaţie este Chipul de Preot ce se Dă 
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doar prin Hirotonie. Aşa şi Chipul de Tată este doar prin 
Hirotonia ca Naştere a Fiului-Copilului. Naşterea Fiului 
este Hirotonia în Chipul de Tată a Tatălui de Creaţie. 

 
Chipul Fiului în Creaţie este Chipul Cuvântării, al 

Cântării Iubirii. În Dumnezeire, Originea Iubirii este 
Dumnezeu Tatăl. În Creaţie, Originea Iubirii este Dum-
nezeu Fiul, ce Se coboară în Creaţie, ca un Imn Mamei 
Sale. 

 
Doar Fiul are Tot Limbajul Cântării Iubirii faţă de Tatăl 

şi faţă de Mamă. De aceea Creaţia este Dublă Iubire, de 
Tată Chip de Dumnezeu şi de Mamă Chip de Creaţie. Fiul 
este Cel ce Cântă această Dublă Iubire, în întâlnire 
neamestecată.  

 
De aici Taina Liturghiei Iubirii Fiului Dumnezeiesc, ce 

Uneşte Iubirea lui Dumnezeu cu Iubirea Creaţiei. Şi 
această Unire este posibilă doar prin Arhechipurile 
Liturgice ale Fiului-Preotului şi Mamei-Bisericii, în Supra-
chipul Tatălui Dumnezeu. 

 
Adam cade din preoţie şi nu mai este lăsat să se 

Împărtăşească din Pomul Vieţii (Facere 3, 24). Căderea din 
Mistica Preoţiei schimbă raportul Chipurilor, cel de 
Creaţie punându-se înaintea Celui Dumnezeiesc. Aşa, 
chipul feminin face „automistica feministă”, în care şi 
Adam este cuprins. Aşa, „mistica magică feministă” îşi 
desfăşoară antichipul păcatului în toată istoria după 
căderea din Rai. 

 
Dumnezeirea Treimică este Arhechipul Tatălui Dum-

nezeu. Cele Trei Persoane Dumnezeieşti, Tatăl, Fiul şi 
Sfântul Duh sunt în Deofiinţa Chipului Tatălui, Originea 
Absolută în Sine.  
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Unii încearcă să introducă un „fel de principiu feminin” 
în Treimea Dumnezeiască, ca chip al Sfântului Duh, ce 
este o aberaţie şi de neacceptat în viziunea creştină. 
Dumnezeirea este doar Chipul Tatălui, fără dualitatea ce 
este doar în Creaţie. 

 
Creaţia este în Originea Fiul Tatălui Dumnezeiesc, încât 

Creaţia începe cu Chipul Fiului. „La început a fost 
Cuvântul-Fiul... prin care toate s-au făcut” (Ioan 1, 1-3).  

Chipul Fiului Creator Creează apoi Chipul Mamei de 
Creaţie, Maica Domnului, Lumina Creată ce Întrupează 
Supralumina Fiului Creator. Aşa, Fiul, ce are Originea 
doar în Tatăl Dumnezeu, Creează Originea de Creaţie, pe 
Mama. Astfel, Mama este corespondenţa în Creaţie a 
Suprachipului de Tatăl Dumnezeu. 

 
Iubirea nu este un produs, ci Potenţa deja Iubire. La fel, 

Persoana nu este produs al Relaţiei, ci Potenţa de Relaţie. 
De aici şi Mistica Fecioriei, care nu este un produs, ci 
Potenţa Familiei şi chiar Chipul Deplin al Familiei. 

 
Se vorbeşte în Mistică de Trăirea Totalităţii Cosmice. 

Unii vorbesc de o Unificare cu Universul, până la 
Identificare cu Dumnezeu, aşa cum spun indienii: „eu 
sunt Dumnezeu”. În viziunea creştină, nu se amestecă 
Dumnezeirea cu Creaţia, dar se evidenţiază şi Totalitatea 
Chipului de Creaţie ca o Copărtăşie neamestecată. 

 
Dumnezeirea este Chip Deplin în Sine. Creaţia, ca Chip 

şi Asemănare (Facere 1,26), este de asemenea Deplinătate 
de Chip Creat. Această Deplinătate face Chipul Creat 
Copartener cu Chipul Creator Dumnezeiesc, ca Dialog de 
Împărtăşire fără amestecare sau confundare, Chipul Deplin 
fiind tocmai Păstrarea neamestecării. Fără Chipul Deplin al 
Creaţiei, Mistica este într-adevăr panteistă. Doar Chipul 
Deplin de Creaţie dă Chip real de Creaţie. 
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Mistic, se zice că fiecare din noi, ca Persoane şi 

Individualităţi, suntem deodată Fiu-Mamă-Tată. Mare 
atenţie la Chipurile Creştine ale acestora. După căderea 
din Rai se rup şi se amestecă până la caricaturizare, de 
unde miturile acestora. Noi le Reidentificăm în revelaţia 
Chipului Treimii Dumnezeieşti. 

 
Fiecare suntem Treime de Chip Creat, dar în Ordinea 

Revelaţiei Creştine. Adică, întâi Chip de Fiu, apoi de 
Mamă şi ca Încununare, Suprachip de Împărtăşire, Chip 
de Tatăl-Îndumnezeirea Creaţiei, de care vorbesc Sfinţii 
Părinţi. 

 
Omul este Chip de Încununare a Creaţiei, ca Chip de 

corespondenţă a Chipului Tatălui Dumnezeu, întrucât 
Omul este Deofiinţa-Deochipul Întregii Creaţii; Îngeri, 
Natură şi Om, după cum şi Tatăl Dumnezeu este Deofiinţa 
şi Deochipul Treimii Persoanelor Dumnezeieşti. 

 
Noi fiecare suntem Înrudire-Frate cu Fiul Dumnezeiesc, 

ca Chip de Fiu, pe plan Cosmic Înrudire cu Îngerii (de 
unde Îngerul păzitor al fiecăruia). De asemenea şi totodată 
suntem Înrudire cu Chipul Mamei, ca Fii ai Mamei din 
care ne Naştem şi, cosmic, Înrudiţi cu Natura din care 
luăm Elementele Vieţii (de unde Hrana permanentă din 
Natură). Şi suntem Înrudiţi cu Omul în Chipul căruia ne 
Naştem şi Vieţuim. 

 
Ştiinţa medicală zice că noi suntem Chip de Bărbat sau 

de Femeie ca exterior biologic. Psihologia zice că suntem 
caracter masculin sau feminin. Religia zice că suntem Chip 
Creat ca Suflet şi Corp, în care este Pecetea Chipului lui 
Dumnezeu. Ca Mistică Integrală, toate aceste Trei Chipuri 
ne definesc pe noi. 

 
Misticile oculte fac o mitizare până la o mistică magică 

a celor Trei Chipuri. Aşa fac din Corpul Biologic o mistică 
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feministă-erotică, din Psihic fac o mistică zis contem-
plativă şi peste acestea zisa mistică divinatorie, a trăirii 
Divinului prin cele două, ca absorbire în Divin.  

 
Unii fac pretinsa „ştiinţă” magică a ziselor „planuri de 

coborâre a Divinului şi de Reurcare a Acestuia”. În 
viziunea creştină, noi trecem peste „magia involuţiei şi 
evoluţiei”, ce este rezultatul căderii din Rai. Căderea rupe 
Integralitatea Chipului de Creaţie şi-l face „părţi de Chip”, 
de unde impresia de planuri de evoluţie şi devenire. 
Viziunea creştină este a Chipurilor Depline de la început, 
ca Indestructibile. 

 
În mod normal nu trebuia să fie căderea din Rai. În Rai 

era o Creştere şi o înmulţire, dar de altă factură. Căderea 
schimbă Chipul, dar nu poate distruge Chipul.  

 
În Rai se spune că întâi se vedea Sufletul şi apoi Corpul, 

Sufletul fiind Fiinţa reală a noastră. Căderea în păcat 
orbeşte Sufletul şi se inversează raportul, Corpul luând 
locul de evidenţiere (vezi Sf. Maxim Mărturisitorul). 

 
În mod normal, Mistica trebuie să fie Unirea Integrală a 

Chipului de Creaţie Suflet şi Corp cu Dumnezeirea. După 
cădere se mai adaugă o „mistică de Creaţie”, de Reunire a 
Corpului cu Sufletul, ca de-abia atunci să se facă 
Adevărata Mistică a Unirii cu Dumnezeu. 

 
Creştinismul vine cu identificarea Adevăratei Mistici, în 

deosebirea celei de Rai şi a celei de cădere. Mistica Unirii 
Sufletului orb cu al său Corp este automistica de refacere a 
Chipului căzut. Misticile necreştine se opresc la această 
mistică, confundând Sufletul cu însuşi Dumnezeu. 

 
Gândirea greacă are o vagă amintire a căderii Spiritelor 

în materie, dar a uitat de Actul propriu-zis al Căderii din 
Rai.  
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Logica dualistă a contrariilor este logica ruperii 
Integralităţii Chipului. Noi avem nevoie mai întâi să ne 
Refacem Integralitatea Chipului. De aici necesitatea, 
totuşi, a „logicii contrare”, prin care ne vedem „căderea”. 
Dar oprirea în „logica contrariilor” este o „inaccesibilitate” 
în Adevăratul Chip, ce este Dincolo, în „Altă Logică”, a 
Trinităţii, doar a Afirmaţiilor fără contrar. 

 
Antichipurile căderii în contrarietate noi le deosebim 

prin dualitatea Bine-Rău, pozitiv şi negativ. Însă noi 
aspirăm la Chipul Integral Dinaintea ruperii Chipului în 
„Bun şi Rău”. 

 
Răul este Rău doar dacă Fiinţa se Asociază cu Acest 

Fictiv Rău şi-l face să fie prin Fiinţa în sine. Răul are astfel 
doar Participare de Fiinţă, dar nu Fiinţă în sine. 

 
Există doar Unicul Logos Fiul-Cuvântul Dumnezeiesc, 

care totodată Se face Unicul Întrupat Hristos şi Acest Unic 
Hristos Întrupat Se face apoi Chipul tuturor Chipurilor-
Fraţilor Hristici de Creaţie. Aici se încurcă unii care pun 
înainte zisele „principii Logosice”, care apoi s-ar Întrupa 
în diverşi Mântuitori... 

 
Chipul Iubirii este Suprachip, ca Chip de Dumnezeu 

Coborât în Creaţie şi Dăruit Creaţiei, în care Creaţia Urcă 
ca Împărtăşire-Îndumnezeire. 

 
Chipul Iubirii este Arhechipul lui Dumnezeu Tatăl. 

Dragostea este Sfântul Duh şi Dăruirea este a Fiului. În 
Dumnezeire sunt toate Feţele Iubirii ca Treime de Per-
soane Dumnezeieşti Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. 

 
În Creaţie se începe cu Fiul-Dăruirea, prin Fiul se 

ajunge la Dragostea-Mamă şi Agape Dăruire-Fiu coboară 
Suprachipul de Tată-Iubire Dumnezeiască. Fiţi atenţi la 
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aceste Chipuri de Taină, ca să puteţi deosebi Chipurile, 
altfel faceţi mari confuzii, până la denaturarea păcatului 
căderii din Chipul de Rai. 

 
Creaţia nu are ca Tată decât pe Dumnezeu Creatorul, 

care Singurul Creează Sufletele de Creaţie. Dragostea 
Mamei Întrupează Sufletul Creat şi-l face Copil-Fiu de 
Creaţie. În Familia de Creaţie este într-adevăr şi Tatăl de 
Creaţie, dar nu ca Origine, ci ca Legătura cu Supraoriginea 
din Dumnezeu. 

 
Fiul este Asemănarea Dumnezeiască a Tatălui. Prin Fiul 

şi noi, Creaţia, Primim Asemănarea cu Tatăl, ca Fii Creaţi 
ai Tatălui Dumnezeu prin Fiul Creator. Aşa, Chipul de 
Creaţie este Chip Dăruit ca Suprachip ce nu este propriu 
Creaţiei, ci este de origine Dumnezeiască, pe care îl 
Primim în Dar. 

 
Chipul de Om nu este al naturii de Creaţie, ci Supra-

chip, ca Transpunere în Creaţie a Chipului de Dumnezeu. 
Aşa, Chipul de Om este Chipul Sfânt-Dar Dumnezeiesc 
prin care „omul este Om”, Purtător de Chipul lui 
Dumnezeu. Omul Poartă în Fiinţa sa Creată Chipul lui 
Dumnezeu. 

 
Fiinţa Omenească este purtătoarea de Chipul lui 

Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu Cel Întrupat este Purtător 
de Chip de Om. Adam, Omul-Purtător de Chipul lui 
Dumnezeu, se face coborâtorul Chipului lui Dumnezeu în 
Creaţie, de unde Taina Preoţiei, coborârea Chipului de 
Dumnezeu în Creaţie. 

 
Adam, Omul, Primeşte o „Preînchipuire de Hirotonie 

Sacerdotală” ca Chip de Tată de Creaţie, de unde Numirea 
Preotului de Părinte. De aici Sacralitatea Familiei de 
Creaţie.  
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Adam-Omul se face Preoţie-Tată doar dacă Eva-Mama 

Naşte-Coboară pe Fiul. Dar şi Mama nu poate Naşte pe 
Fiul-Copilul de Creaţie decât prin Preoţia Tatălui ce 
coboară pe Fiul-Copilul de Creaţie al lui Dumnezeu. Taina 
Căsătoriei este în această Capacitate a Bărbatului Adamic 
de a fi Coborâtor-Preoţie de Chipul lui Dumnezeu în 
Creaţie. 

 
Păcatul Adamic este „căderea” din Chipul lui 

Dumnezeu a Chipului Creat, pierderea Capacităţii de 
Preoţie de Creaţie. Aşa, Adam devine „simplu Bărbat şi 
Eva simplă Femeie”, care prin Căsătorie nu mai fac 
Liturghia Iubirii Copilului, ci fac „magia autoiubirii-
plăcerii proprii”, de unde apariţia „desfrânării-eros”, în 
care Naşterea Copilului este un „intrus ce desfiinţează 
erosul autodesfătării”. 

 
Miturile „iubirii Bărbat şi Femeie” fac imnul propriilor 

chipuri, şi niciodată „Imnul Copilului”. Aici trebuie 
accentuat ca Taină Creştină Imnul pentru Copil, pentru 
Taina Iubirii de Creaţie. În Dumnezeirea Treimică, Iubirea 
Tatălui pentru Fiul Dumnezeiesc este Taina Tainelor. La 
fel în Creaţie: tot Iubirea pentru Copil-Fiu de Creaţie este 
Taina Creaţiei. 

 
Toate Iubirile care nu au în Mijloc Fiul nu mai sunt 

Iubiri Chip de Dumnezeu. De aici şi Taina Misticii 
Creştine, a Iubirii lui Dumnezeu pentru Creaţie prin Fiul 
Creator şi a Iubirii Creaţiei faţă de Dumnezeu tot prin Fiul 
Dumnezeiesc Întrupat în Mama-Maica Domnului. 

 
Arhechipurile Iubirii sunt: Suprachipul Tată, Chipul 

Fiului şi Chipul Mamei. Fără acestea, deodată şi fără 
amestecare, nu este Chip de Iubire Perfectă. 

 
Esenţa creştinismului este Iubirea. În Limbaj Creştin, 

Iubirea are Chipul Însuşi al lui Dumnezeu. Aşa, Chipul 
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Treimii Dumnezeieşti este Chipul Iubirii. Doar ca Chip 
Treimic este Chip de Iubire. Tot ce nu este Chip Treimic 
nu este Iubire. 

 
Chipul Dumnezeirii în Sine Însuşi este Iubirea ce nu 

este simplă însuşire, ci Însuşi Chipul Fiinţei în Sine. Este şi 
o iubire Calitate-Însuşire, dar ca prelungire Energetică 
Harică a Iubirii Fiinţiale, Originea celei Calitative.  

 
Creştinismul este în primul rând Chip Fiinţial al Iubirii. 

De aceea Numele Iubirii este Treimic: Tatăl, Fiul şi Sfântul 
Duh, ca Dumnezeu, şi este Treimic de Creaţie: Tată, Copil, 
Mamă. Fără această Treime Deodată în Egalitate, neames-
tecată şi niciodată în lipsa vreuneia, nu este Chip de Iubire 
Adevărată. 

 
Liturghia este Chipul lui Dumnezeu Tatăl, Chipul 

Iubirii care Purcede Biserica şi Naşte Preoţia. Ce trebuie să 
menţionăm noi este că în Creaţie Liturghia Iubirii este în 
Chipul Preasfinţit al Maicii Domnului-Mamei-Bisericii, 
care Naşte pe Preot-Fiul şi Biserica împreună cu Preoţia 
săvârşesc Liturghia Iubirii. 

 
După căderea din Chipul Raiului, Liturghia Pomului 

Vieţii se desfiinţează, de unde urmează desfiinţarea 
Preoţiei Adamice şi desfiinţarea Bisericii Evei-Mamei, de 
unde desacralizarea Chipului, până la „profan şi antichip”. 
Creştinismul vine cu Restabilirea Chipului Liturgic şi prin 
aceasta se Restabilesc Preoţia şi Biserica. 

 
Mistica pur creştină este Mistica Liturghiei Hristice. 

Chipul misticii creştine este Chipul Liturgic.  
 
Cine nu Trăieşte Mistica Liturghiei Hristice degeaba se 

străduieşte să găsească Trăirea Mistică. 
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Femeia trebuie să-şi depăşească complexul ascuns al 
„urâţeniei”, ştiindu-se Chip al Frumosului Etern de 
Feciorie-Mamă. Dragostea Feminină este Frumosul Chipu-
lui de Mamă. Femeia care nu se simte Mamă în esenţa sa 
are complexul „urâţeniei şi sterilităţii”, până la suferinţa 
ce răbufneşte în desfrâu. 

 
Femeia trebuie să se simtă Mamă, nu doar pentru 

Copiii proprii, ci faţă de toată Creaţia. Mama nu este sex, 
ci Arhechip de Iubire de Creaţie Totală. Chipul de Mamă 
este dincolo de toate Iubirile de Creaţie, este însăşi Taina 
Creaţiei. 

 
Chipul de Bărbat este Suprataina de Chip al lui 

Dumnezeu. Bărbatul este Preoţie, coborâre de Chip 
Dumnezeiesc în Creaţie. Mistica Femeii este Mistica Maicii 
Domnului, Mama Universală. Mistica Bărbatului este 
Mistica Preoţiei.  

 
Pe Faţa Bărbatului trebuie să Strălucească direct Chipul 

lui Dumnezeu. Bărbatul are Chipul lui Dumnezeu în 
Afară, la Vedere. Femeia Îl Poartă ca Icoană cu Braţele 
ridicate, ca pe o Împărtăşire-Potir, dincolo de Creaţie. 

 
Chipul de Suflet nu se poate „atinge”, de unde putinţa 

de Restabilire.  
 
Sufletul nostru este Etern Chip de Bărbat sau Etern 

Chip de Femeie, după cum a Voit Dumnezeu să ne 
Creeze. Este aici Veşnicul Feminin şi Veşnicul Chip de 
Bărbat. În Cer, „nu se însoară şi nu se mărită”, de aceea 
aceste Chipuri devin Sensuri Duhovniceşti. 

 
Fiecare să ne simţim ca Tată şi Mamă în Sine, Chipuri ce 

sunt dincolo de sex, ca Chipuri Sacre în Sine Depline, fără 
amestecare, dar în Destin de Chipuri Pure. 
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În Chipul Maicii Domnului, Divinul nu mai face „iluzia 

căderii în profanul lumii”, ci face tocmai „În-divinizarea” 
lumii.  

 
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. 

 
Chipul Maicii Domnului nu mai este „chipul profan al 

Femeii ce distruge Divinitatea”, ci este Chipul Supra-
fecioarei 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. 

 
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. 

 
În Practica Isihastă este o „profanare” să faci exerciţii ce 

„caricaturizează” Chipul Sacru al Mişcărilor naturale. Să 
stai cu Capul în jos şi cu picioarele în sus este o 
„caricaturizare” a Chipului Sacru de Om, care are Capul 
în Sus, spre Cer-Lumină. 

 
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 
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Dumnezeu şi doar aşa se Întâlneşte Dumnezeu cu Lumea 
şi Lumea cu Dumnezeu.  

 
Maica Domnului este Puntea Dublei Întrupări. Prin 

Chipul Ei se Întrupează Dumnezeu şi tot prin Chipul Ei ne 
Întrupăm şi noi în Hristos-Dumnezeu. 

 
Noi, Creaţia, ne „Înrudim” ca 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 Ipostasul poate să se Unească cu Firea Ipostasului 
nostru Creat. 

 
Duhul Prezenţei este în Deplinul Ipostasului-Persoanei, 

care de asemenea este o Supraimagine dincolo de mental. 
Duhul descoperă Ipostasul şi Ipostasul descoperă Chipul 
Euharistic ce înglobează toate Chipurile, de la cel material 
la cel Spiritual şi dincolo de ele.  

 
Sincretismele tind către „neo-forme”, amestecând 

deplorabil „cele contrare cu cele afirmative” într-un 
„rezultat” forţat şi denaturat. Se vorbeşte mult astăzi de 
„neo-păgânismele” ce se dau drept „chipurile adevărate”. 

 
Biblic, se afirmă categoric, cum Dumnezeu îl face pe 

Om doar la „sfârşitul întregii Creaţii cosmice” când ia 
„ţărâna-natura” (gata structurată) în care „Suflă Chipul 
Omului”, ca Asemănarea Chipului lui Dumnezeu. Deci 
Chipul Omului este o „Supracreaţie”, peste „structura 
Naturii Create”. 

 
Omul nu este o antropologie de Natură Cosmică (aşa 

cum se consideră de obicei), ci de Chip Divin „Supra-
cosmic”. Omul nu este o „împlinire şi un finit al 
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manifestării cosmice”, ci încă o „deschidere dincolo de 
Natură”. 

 
După metafizica antică, manifestarea Naturii se opreşte 

în Om, pe când, în sensul nostru, Omul continuă o 
supramanifestare a Naturii prin Chipul Omului. Astfel, 
Omul nu este un „proces de manifestare a Naturii”, ci un 
„supraproces al depăşirii Naturii prin Chipul Omului”. 

 
Nu Natura „manifestă pe Om”, ci paradoxal, „Omul 

umanizează printr-o manifestare antropologică Natura”. 
 
Omul are „legile structurilor Naturii”, dar nu ca 

procese de configurare şi formare a omului, ci ca să 
„transforme” Legile Naturii în „Supralegi Umane”. Omul 
nu este „dependent” de Legile-Structurile Naturii, ci are 
menirea să le „ridice la Chipul de Suprastructură-Om”. 

 
Omul căzut în păcat se „dezbracă de Chipul Divin” 

(Suprastructura de Om) şi rămâne „Natura goală”, de 
unde starea Omului păcătos ca „robul Naturii”. 

 
Omul este „Suprachip de Om”, ce Îmbracă şi întrepă-

trunde o „Natură Umanizată-asumată”. Omul se deose-
beşte net de Natura Cosmică, o dată pentru că are Supra-
structura-Supracreaţie de Om şi încă o dată pentru că 
„umanizează structura naturii asumate”(deci nu o are ca 
simplă natură). 

 
Natura din Om se face „Suflet şi Trup” tocmai prin 

umanizarea pe care o face Suprachipul de Om ce se uneşte 
cu Natura. Dacă nu ar fi Chipul de Om ce se Suflă de 
Dumnezeu la naşterea fiecărui Om, natura pe care o ia din 
trupul mamei nu s-ar face „Suflet şi trup” şi nu s-ar 
configura Omul. 
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Noi nu ne naştem cu o „natură oarecare”, ci cu o 
„natură specifică părinţilor”. În această „natură-ţărână-
zămislire a părinţilor”, Dumnezeu, ca şi peste Adam, Suflă 
Chipul nostru de Om-Asemănarea Chipului Divin. Şi 
această Suflare intră în natura-zămislire de la părinţi şi 
configurează sufletul şi trupul Omului care se va naşte. 

 
Ce trebuie menţionat este faptul că Suflarea Divină, 

când penetrează „zămislirea părinţilor”, ţine cont de 
„memorialul naturii acestora”, încât sufletul şi trupul 
respectivului Om vor fi şi ele într-un „specific propriu”, în 
care Divinul adaugă „Daruri menite să curăţească păcatele 
moştenite şi să dezvolte virtuţile”, ca Dar de Iubire Divină 
pentru „restabilirea creaţiei”. 

  
Aşa naşterea Omului este în „dublu memorial”, al unui 

Chip Divin şi al unui chip umanizat de părinţi. Şi în 
„întrepătrunderea” acestora este persoana şi individuali-
tatea 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. 

 
Orice Formă de Creaţie este „Un Cuvânt Divin ce 

Creează şi se transpune totodată” în aceasta. Biblic, doar 
când Dumnezeu „Zice” se înfăptuieşte. Aşa şi Chipul de 
Om pe care-l suflă Dumnezeu este un „Anume Cuvânt 
Divin”, ce are în Sine deja „Imaginea Creativă” a „unui 
Anume Chip de Om”, pe care îl transpune prin Suflare în 
„natura zămislirii părinţilor”. 

 
Se spune mistic că Fiul-Cuvântul lui Dumnezeu a 

„Scris” mai întâi „Cartea Vieţii”, în care Fiecare Cuvânt 
este o „anume creaţie-făptură”. La momentul respectiv al 
„naşterii în lume”, Acest Cuvânt din Cartea Vieţii 
Dumnezeu îl pronunţă în mod special şi aşa apare „noua 
făptură”. La Om, mai mult, Pronunţarea Divină este ca 
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Suflare Divină. Şi, mai mult, Cuvântul Divin se Pece-
tluieşte pe Chipul Noii Făpturi şi rămâne Viul-Suportul 
Divin al acesteia (cum zic filosofii, Raţiunile Divine din 
fiecare formă).  

 
Taina Fiinţei noastre Create, după Revelaţia Scripturii, 

este în Pecetea Chipului Divin, Suportul Creativ şi 
Susţinător al Vieţii. Se aminteşte de „Chipul-Îmbrăcă-
mintea Divină” şi de „Chipul de Duh” din adâncul Inimii. 
Prin păcat, „Haina Divină” a fost „îndepărtată”, de unde 
Omul a rămas „gol” (Facere 3, 9), păstrându-se numai 
„Scânteia Divină” din profunzimile naturii create. 

 
„Haina de nuntă” este Chipul Fiului Hristic şi 

„comoara din inimă” este Chipul Sfântului Duh şi numai 
cu ambele Chipuri te poţi prezenta în Faţa lui Dumnezeu 
Tatăl, Împlinirea absolută. Mai mult, Duhul din interior 
străluceşte în haina din exterior şi haina din exterior se 
face „forma mişcării Duhului” din interior. Cel „gol” 
duhovniceşte în afară este slab şi în mişcarea Duhului din 
sine, şi cel cu Duh slăbit în sine nu va Lumina în exterior. 

 
Practica duhovnicească creştină este pe acest „dublu 

suport”. Cei ce pun accent doar pe Duhul de interior se 
vor pomeni „goi” de Chipul de exterior şi invers, cei ce fac 
doar duhovnicia exteriorului se văd „întunecaţi” cu Duhul 
de interior. De aici teologicul mistic creştin, că „peste Fiul 
Străluceşte Duhul” şi că „în Duhul este Mişcarea Fiului”. 

 
Persoana noastră fiinţială de creaţie este „Chip de Fiu” 

şi „Viaţă de Duh” şi Viaţă de Duh în Chip de Fiu. Aceste 
Chipuri nu se amestecă şi nu se despart niciodată, fiecare 
evidenţiind pe celălalt. Persoana noastră este o totalitate şi 
o integralitate de interior şi exterior, care fac încă o mare 
taină, de Unire Iconică. 
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Aici este specificul inconfundabil al creştinismului. 
Mulţi fac paradă doar de „omul interior”, alţii doar de 
„omul exterior”, dar pierd din vedere „Unirea Iconică” a 
ambelor, care este de fapt chipul transfigurării creştine. 

 
Anticii vorbesc de o „de-personalizare în Divinul 

impersonal transcendental”, ce nu se mai potriveşte cu 
sensul creştin, în care de-personalizarea se face „Transper-
sonalizare” peste eul şi ego-ul obişnuit şi desacralizat. 
Iconizarea creştină este tocmai acest chip al sacrului, ca 
„transpersonalizare” (nu impersonalizare). 

 
Participările Dialogale Fiinţial-Personale sunt Acte 

directe ale Chipului Fiului şi ale Chipului Sfântului Duh, 
care fac taina evidenţierii reciproce, Filiaţia ce se interio-
rizează în Duhul Interior şi Filiaţia ce Exteriorizează pe 
Duhul, în totodată Duhul ce Interiorizează pe Fiul şi 
Duhul ce Exteriorizează tot pe Fiul, Acte ce se reflectă în 
„Deschiderea de Har”, ca o „pătrundere transfigurativă”. 

 
Chipul Iconic este tocmai transfigurarea în „Deschi-

derea Harică”, ce nu intră în Naturile Fiinţiale, ci Naturile 
Fiinţiale Participă la „Comunul Deschiderii Harice”. 

 
 Această „mutare” între Naturile Fiinţiale (Divin şi 

Creaţie, ce stau faţă în faţă) este Chipul Iconic, care 
Supraconfigurează Trupul Iconic atât al Divinului, cât şi al 
creaţiei (persoanei ce face participarea). Aşa Însuşi Divinul 
se poate Întrupa în participarea creaţiei şi fiinţa creată se 
poate Îmbrăca în Participarea Divină. 

 
Mulţi se întreabă din ce anume se poate împărtăşi fiinţa 

creată, dintr-un Divin Real şi Substanţial, sau este doar o 
„oglindire” fără nimic altceva. Aici se încurcă mulţi. 
Supranatura Fiinţială Divină nu este accesibilă naturii 
fiinţiale create, dar pot „sta faţă în faţă”, şi din dialogul 
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interpersonal se transfigurează Chipul Iconic, un „Comun 
de Participare”, ca „Trupul de Taină”, care este Împărtă-
şibil, în care Divinul are Actul Fiului şi Sfântului Duh, iar 
personalul de creaţie are de asemenea filiaţia şi duhul 
propriu de creaţie; ele se Unesc, deci, nu în „naturi fiin-
ţiale”, ci în Comunul Iconic, în Trupul de Taină, Prefigu-
rarea Euharistiei. 

 
Omul este supranatură, „cunoaştere şi răspuns”. Omul 

nu trăieşte natura, ci transpune natura în răspuns dialogal. 
Iată temelia „cunoaşterii omului”, fără de care se dezuma-
nizează, 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 mo-
delează natura”, iată diferenţa Omului faţă de toate 
formele şi făpturile naturii.  

 
Dumnezeu ia „ţărâna-natura” în care „Suflă Chipul de 

Om”, şi chipul de om face „natura umanizată-Om”. În Om 
nu mai este o simplă natură, ci o „natură umanizată”, ce-i 
dă alte „deschideri”. Omul trebuie văzut astfel în „menirea 
sa de supranatură”, altfel „cade în goliciunea naturii” 
(cum de fapt a şi căzut prin păcatul adamic). 

 
Omul este „supranatură”. Omul are „ţărâna-memo-

rialul naturii”, dar peste acesta are un „Chip de Om”. 
Atenţie la menţiunile acestea. În natură, formele create au 
„chipuri de natură”. Omul nu are „formă de natură, ci 
formă-Chip de Om”, şi o „structură a naturii”. 

 
Omul nu are „formă de natură”, ci doar „structură de 

natură”, Chipul de Om fiind „forma de Om”. De aceea 
Dumnezeu îi Suflă Omului „Chipul special de Om”, că 
altfel nu ar fi avut „Formă de Om”, ci tot „formă de natură”. 
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Prin păcat, Omul se „dezbracă” de Chipul Divin de Om 

şi rămâne cu o „structură de natură”, care, ca o 
compensare, încearcă o „re-configurare de Chip de Om”. 
De aceea, după păcat, Omul rămâne „gol de Chip de Om” 
şi caută „îmbrăcăminte-compensaţie de Chip de Om”, 
peste „structura de natură”. 

 
Iată drama păcatului la Om. Omul păcătos îşi 

construieşte un „chip de om artificial”, trăind „viaţa 
naturii” şi, mai mult, „acumulând natura” în acest „chip 
artificial”, de unde „degradarea naturii” prin păcatul 
Omului. În mod normal, natura nu „scoate” în afară 
„structurile sale”, ci le opreşte în formele respective. Omul 
„rupe structurile naturii” şi le face „forme anormale”. 

 
Menirea Omului este ca, prin Chipul Divin de Om 

Suflat de Dumnezeu, să „atragă natura” în Chipul Divin, 
prin „înomenirea” naturii. 

Acest tainic „Chip de Om”, ca asumarea creaţiei de 
către Divin şi asumarea Divinului de către creaţie, este 
Chipul pe care-l Suflă Dumnezeu lui Adam şi apoi tuturor 
oamenilor. 

 
Şi, mai concret, să vedem configuraţia Omului: 
Suflare Divină – Chip de Om + Natură Umanizată din 

Părinţi. Suflarea Chipului de Om se face Chipul de 
Persoană-Formă de Om, care se reflectă în structura 
Naturii ca Suflet şi Trup. 

 
Atenţie la specificul Chipului de Om, „individualitate de 

natură şi personalitate de unire Natură şi Divinitate”. 
 
Omul nu are „formă de natură”, ci numai „structură de 

natură”. „Forma Omului” este Personalitatea sa. Deci 
„Forma-Chipul Omului” este „Unire Divin şi Creaţie”. În 
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natură formele au Divinul transpus în creaţie, dar nu au şi 
„întoarcerea” creaţiei spre Divin, care să dea Persona-
litatea. 

 
Iată Viul Omului, care nu este în „structurile Trupului 

şi nici în ale Sufletului”, ci în Unirea-Personalitatea 
Chipului Divin de Om cu natura moştenită de la părinţi. 
Atenţie la „Chipul de Persoană al Omului”, ca „Unire 
Divin şi Natură în Răspuns propriu”. 

 
Omul se structurează după Modelul Chip-Persoană, 

care este transpunerea Suflării Divine din Om. Omul este 
deja prin naştere un „Chip-Persoană”, altfel nu şi-ar 
evidenţia şi o „structură de Om”. 

 
Copilul nu-şi dezvoltă persoana, ci îşi dezvoltă 

„structura potenţială din Chipul de Persoană propriu”. 
Mai mult, Omul nu se opreşte aici, numai la manifestarea 
structurilor, ci trebuie să mai facă şi o „dezvoltare a 
Persoanei în Divin”, ca Dialog Personal. 

 
Dacă Omul nu ar avea chipul de persoană, nu ar avea 

forma-integralitatea prin care să se identifice pe sine şi 
prin care să facă răspunsul peste sine. Chipul de persoană 
îl caracterizează pe Om, ca asemănarea Chipului lui 
Dumnezeu. 

 
Persoana este activul Omului, este acumularea 

Divinului şi acumularea propriilor structuri de suflet şi 
trup, încât după Chipul Personal se vede „viaţa şi mani-
festarea Omului”. Anticii confundă acest „corolar” al per-
soanei cu „formarea” persoanei. 

 
Prin păcat, persoana nu mai oglindeşte Chipul Divin şi 

aşa devine „goală”, căutând să compenseze goliciunea cu 
„adaosuri” de structuri din sine. Aşa Omul păcătos 



162 

acumulează pe Chipul de Persoană doar „structurile sale 
interne”, care la rândul lor, fără să mai reflecte ca suflet 
Divinitatea, se fac structuri desacralizate, ce se repercu-
tează şi pe structurile corpului, cu devenirea unor funcţii 
anormale. 

 
Dacă în natură formele rupte de Suportul Divin îşi 

distrug şi structurile, la fel la Om, dacă chipul-persoana 
nu mai este pe Suportul Divin, îşi schimbă şi propriile 
structuri. Mai mult, „centrarea Omului” nu mai este pe 
„persoană”, ci este o „centrare pe structuri”. De aici Omul 
Supraexterior-Persoană şi Omul interior-structură. 

 
Omul este chipul iconic în taina legăturii naturii cu 

Divinitatea. Omul prin mâncare „asumă natura”, pe care 
trebuie să o facă „Dar Divinului”, ca prin Unirea Divino-
Natură să se facă Transfigurarea Euharistică ca Trupul 
Hristic, ce este „Pâinea Veşniciei”. Când Omul va ajunge 
să „ofere” Divinului toate „asumările sale din natură”, 
atunci va ajunge să se „hrănească doar cu Trupul 
Euharistic”. 

 
Urmarea păcatului la Om este „moartea”, despărţirea 

chipului Omului de natura asumată. Omul se „dezbracă 
de natură”, se dezbracă de Divinitate şi aşa gol rămâne 
„omul păcatului”. Chipul Omului ca persoană de Om este 
veşnic şi nemuritor, dar în „goliciunea” sa se singula-
rizează până la „iad”. 

 
Filosofic, nu există decât Fiinţa Absolută Divină şi tot ce 

mai poate exista este „manifestare”. În sens creştin, 
Dumnezeu totuşi mai „creează şi o Fiinţă de Creaţie”, că 
altfel creaţia ar fi tot un „semipanteism”. Creaţionismul 
strict creştin face acest miracol al Atotputerniciei Divine 
de a crea şi o „Asemănare a Chipului de Fiinţă”, ca Fiinţă 
Creată. 
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Dar şi o „Fiinţă Creată” nu poate exista decât dacă are o 

„Înrudire” cu Fiinţa în Sine Divină, pentru că „două” 
Fiinţe „separate” nu pot fi. Fiinţa Divină Tripersonală dă 
această posibilitate. Aşa Fiul lui Dumnezeu asumă şi un 
„Chip de Filiaţie de Creaţie”, care astfel devine „Fiinţa de 
Creaţie”. 

 
Taina Chipului de Formă-Fiinţă Creată este Taina 

Dialogului mistic iconic. Omul este prin excelenţă Taina 
Dialogului dintre „Chipuri-Forme Fiinţiale”. Chipul de 
Persoană-Om este Chipul de Fiinţă de Creaţie, care se 
„reflectă” pe sine în manifestările interne proprii, dar 
totodată oglindeşte şi răspunsurile direct personale ale 
altor Chipuri Personale. Această „supracapacitate” a Chi-
pului de Om-Persoană este realitatea misticii lui Neofit. 

 
Chipul de Persoană-Om este Iconicul şi al oglindirii 

Fiinţiale şi al manifestărilor acestora. Chipul de Persoană-
Om este Integralitatea Formă şi structuri-manifestări, şi, 
mai mult, a răspunsului dialogal al acestora. 

 
Persoana-Om reflectă şi Spiritualul şi materialul şi 

„peste” acestea ca duhovnicescul transfigurativ Divino-
creaţie. 

 
Gestul Iconic al Pustnicului Neofit este deodată şi 

Spiritual şi Corporal şi Duhovnicesc, fiind greşit inter-
pretat de unii necunoscători ca o „mistică psihologică şi 
chiar fiziologică” (de unde suspiciunea de mistică de stil 
yogin, zen, etc.). Cine înţelege Modalitatea Iconică va 
vedea că este total deosebită de orice psihologism şi 
fiziologism, fără să le excludă, dar incluzându-le în Taina 
Iconicului Personal (ce se deosebeşte net de imper-
sonalismul misticilor metafizice antice şi esoterice). 

 



164 

Iconicul misticii Pustnicului Neofit este taina transfi-
gurării naturii şi a Dialogului cu Dumnezeu, ca împlinirea 
creaţiei ce se întâlneşte cu al său Creator. 

 
 În Gestul Iconic, trupul şi sufletul se integrează 

Chipului de Persoană şi acesta face mistica iconică. A „sta 
în Gestul Iconic de Închinare” este cu toată Fiinţialitatea 
proprie. 

 
Creaţia are şi ea deja prin naştere-creaţie un Chip de 

Creaţie, şi acest Chip este Chipul de Fiu, ca „Centrul 
Fiinţial” de Creaţie. Chipul de Fiu de Creaţie este „Asemă-
narea” Chipului lui Dumnezeu din Lume. 

 
Divinul Creator a creat Lumea ca Fiinţă-Chip de Filiaţie 

de creaţie (Facerea lumii), dar aceasta nu este „mani-
festarea lumii”, ci Răspunsul Chipului de Filiaţie al 
Creaţiei care este „manifestarea propriu-zisă”. Aici se 
încurcă anticii, confundând Facerea lumii cu Răspunsul 
Fiinţei lumii.  

 
Lumea Creată este Teo-Filio-centrică. Chipul lui 

Dumnezeu în Sine este apofatic-inaccesibil, dar Chipul de 
Fiu-Asemănarea Chipului Dumnezeiesc este accesibil şi 
comunicabil. 

 
Manifestarea-Viaţa lumii este „Ritualul Sacru” al Răs-

punsului Inter-relaţional al Chipului de Filiaţie.  
 
În Practica Mistică, cea mai grea problemă este 

„Suportul-Chipul” Vieţii mistice. Fiecare făptură a noastră 
are „suportul” său ca „Identitatea proprie”, dar care este 
„Suportul Divinului”? Dacă îl amesteci sau îl confunzi cu 
propriul suport, este o falsificare. Dar nici un „gol de 
suport Divin” nu este admis. 
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Trebuie menţionat că Practica Duhovnicească de 
Mistică Isihastă este, de fapt, un „Chip de Liturghie 
Hristică” Prelungită în Asumare Proprie. Mistica Isihastă 
este configurată într-un clar Specific Creştin. 

 
Evagrie (sec. al IV-lea) a încercat să facă un Isihasm de 

Intelect, după modelul filosofic antic, şi a căzut în „falsităţi 
până la erezie”. Specificul creştin vine cu Revelaţia 
Hristică a unui Psihologism de Inimă, unde este Altarul 
Pecetei Chipului lui Dumnezeu. 

 
Ca Practică Isihastă, prima Treaptă este Adresarea faţă 

de un Dumnezeu Viu. Mistic şi Teologic Creştin, Viul lui 
Dumnezeu este Chipul Său. Şi noi suntem Creaţi după 
Chipul şi Asemănarea Sa (Facere l, 26). Chipul lui Dumne-
zeu este tocmai „Dumnezeu din Dumnezeu”. 

 
Anticii legau Formele obiectelor de Zei şi spirite, ca cei 

ce puteau controla energiile Formelor şi Reprezentărilor. 
Ocultismul de astăzi lucrează tot pe această bază. Moise 
interzice categoric orice Reprezentare de Chip şi formă, 
tocmai pentru prevenirea ocultă a energiilor care pot fi 
confundate cu Harul Divin (după cum îl confundă şi 
astăzi mulţi). 

 
Ca Practică Isihastă, mai este nevoie şi de o însuşire 

minimă, măcar la început, a unei Teologii Mistice Creştine. 
Şi Taina Persoanei lui Dumnezeu este Prima. El este 
Dincolo de toate Chipurile şi de toate Reprezentările de 
Creaţie, iar noi nu putem Vorbi despre El decât în măsura 
în care El însuşi se descoperă-Revelează. Iar Revelaţia 
începe cu Vechiul Testament şi se continuă cu Noul 
Testament Hristic. 

 
Nu încerca, începător fiind, să-ţi imaginezi pe Dum-

nezeu sau să-L răstălmăceşti cu propria ta Minte confuză 
şi fără Vederea de Duh.   
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Creştin fiind, trebuie să ştii că Chipul lui Dumnezeu 
este prin Chipul lui Hristos, Fiul Său care Vine în Lume cu 
Arătarea Tainei Chipului Divin care nu se poate Vedea 
direct de către noi, condiţia de Creaţie. Şi Icoana Întrupării 
lui Hristos este Ochiul prin care şi noi trebuie să Privim. 
Totuşi, câteva noţiuni şi de Teologie Fundamentală sunt 
necesare. 

 
După Revelaţia Biblică, Dumnezeu este Fiinţă Triper-

sonală şi Energii Harice Necreate. Unii confundă Teologia 
cu Ontologia (domeniul Fiinţei ca origine în sine). Persoa-
nele Treimice ne sunt Descoperite de către Fiul Hristos 
care ne Vorbeşte de Dumnezeu Tatăl, de Dumnezeu Fiul şi 
de Dumnezeu Sfântul Duh. 

 
Identitatea noastră, ca Chip de Fiinţă Creată, este în 

Chipul de Fiinţă a lui Dumnezeu. Aşa, Reperele de Reve-
laţie asupra categoriei de Fiinţă Divină ne sunt necesare. 
Practica Mistică Isihastă este, fără acestea, lipsită de 
„Identitate de sine”. 

 
Mistic şi Teologic Creştin, Chipul este Adâncul Fiinţei 

în Sine care se Distinge prin Asemănarea Sa, ca Persoană-
Forma Chipului Celui Dincolo de Formă. Dar Distincţia ca 
Formă nu este „limitarea şi încorsetarea” Chipului, ci, 
paradoxal, „Lărgirea fără limite” a Chipului, care în toate 
Lărgirile Sale nu se „schimbă”, ci „ia” Formă ca Deschi-
dere de Chip în Sine şi peste Sine. 

 
Ideile Arhetipale Platoniciene sunt considerate 

„Formele ultime” ale Gândirii. De aici Mistica Chipului. 
Creştinismul, însă, deosebeşte Chipul ca Esenţă în Sine de 
Forma ca Distincţie a Chipului, ca Persoană. Aşa, Conţi-
nutul ca Esenţă are deja Forma în sine ca Chip, iar prin 
Distincţie Forma se face Arătarea Chipului-Esenţei. 
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Ca Mistică Isihastă, Chipul de Taină al Treimii Fiinţiale 
Divine este de bază. Toate Trăirile Mistice se Identifică în 
acest Chip şi fără acesta nu este posibilă Personalizarea pe 
care trebuie să o facă Chipul Fiinţial de Creaţie. Aşa, nu de 
dragul speculaţiei se vorbeşte de această Taină mai presus 
de Grăire, ci din necesitatea de Raportare la Fiinţa noastră, 
Raportare fără de care aceasta din urmă nu-şi poate 
Identifica propriul Chip de Creaţie. Noi suntem Creaţi 
după „Chipul lui Dumnezeu” şi prin El ne Identificăm. 

 
La Sfântul Grigorie Palama, Chipul Fiinţial nu se Vede 

prin El Însuşi, ci doar prin Atributele şi Însuşirile Harice, 
Fiinţa rămânând în permanenţă „acoperită-umbrită” de 
Har. Apofatismul Sfântului Dionisie este aplicat cu 
stricteţe, în Sine Fiinţa fiind considerată mai „presus” de 
Nume şi de Chip. Aşa, Însăşi Persoana Divină este mai 
mult o Personalizare prin Har.  

 
Neofit este de un Personalism „exagerat”, cum îl 

învinuiesc unii. El pune Harul în „umbra” Persoanei, 
considerând Persoana ca Evidenţă şi Harul ca „acoperit” 
de Persoană. Acest Neofit, ca Teologic în Sine, insistă în 
primul rând pe un Chip Ontologic de Persoană, ca Origine 
a Însăşi Fiinţei. 

 
Ca să fie un Real Intrafiinţial, trebuie să fie o Fiin-

ţialitate cu Chip chiar în Esenţă. Aşa, Chipul Paternităţii ca 
Chip-Esenţă face ca Persoana Tatăl să fie Reprezentarea 
Fiinţială a Esenţei. Dumnezeirea nu mai este „separată” de 
Distincţia Sa, Persoana, fiind Chip de Esenţă al Însăşi 
Persoanei. Chipul, Fiinţa şi Persoana sunt într-un Trifiin-
ţial Indistinct şi totodată Distinct, fără să fie „Altceva”. 
Astfel, Persoana nu mai este o „prefacere” dintr-o Divini-
tate impersonală, ci este Însăşi Esenţa care Se Distinge. 
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Noţiunea de Logos este cunoscută de filosofie încă 
înainte de creştinism, dar în creştinism Se Descoperă 
Adevărata Faţă a Logosului Divin. În primul rând, 
Logosul este Persoana de Fiu din Sfânta Treime Fiinţială, 
„Dincolo” de toate Chipurile Lumii. 

 
Sfântul Maxim Mărturisitorul şi toţi Sfinţii Părinţi 

Creştini vorbesc de „Loghii” Preexistenţi în Persoana 
Fiului care apoi Creează Lumea. Lumea este o Transpu-
nere în mod Creativ a „Limbajului-Cuvântului” Fiului 
Personal Divin. Este, astfel, un Chip de Logos în Sine, un 
Chip de Logos de Comunicare şi un Chip de Logos ca 
Întrupare. Toate acestea sunt neamestecate, deodată şi 
nedespărţite. 

 
Mistica Isihastă a lui Neofit este tocmai Prefacerea a tot 

ce este Creaţie în Trupul lui Hristos. Dacă, filosofic şi chiar 
Teologic, se spune că Dumnezeu a Creat Lumea pentru ca 
Spiritul (Chipul de Divin) să Spiritualizeze „materia” 
(chipul de creaţie), Neofit vede această finalitate în Taina 
„Asumării Lumii” ca Trup Hristic. 

 
Această viziune hristologică a Sensului Lumii este la 

Neofit cea a Intrării Lumii în Trupul lui Hristos, ceea ce 
înseamnă tocmai Unirea cu Divinul fără „anihilarea-
absorbirea” Lumii, ci ca Participare a ei la Divin. 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. 

 
Altarul ne Arată cum este Religia şi Cultul de 

manifestare al unui Popor sau al unei Confesiuni. Biblic, 
Altarul este în Originea Actului Creaţiei. „La început, 
Dumnezeu (Cuvântul) Creează Cerul şi Pământul”. Neofit 
Pustnicul le consideră Arhechipurile de Altar, prin care 
apoi se Modelează Lumea. Fiul lui Dumnezeu dă Actului 
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de Creaţie Chip de Sacralitatea Tatălui Dumnezeu, care 
este Însăşi Originea Chipului de Altar în Sine. 

 
Fiul Dumnezeiesc, Asumându-şi Direct şi Personal 

Actul Întregii Treimi faţă de Creaţie, Se Manifestă în 
Creaţie în Chipul Supramanifestării sale Intrafiinţiale, pe 
care îl traduce în Chipuri de Creaţie. Aşa, Altarul este în 
Sine Sacralitatea Supraîmpărătească Directă a Tatălui 
Dumnezeu. 

 
Există încă tradiţia ca, orice ai face, să-i dai mai întâi o 

„Formă de Sacralitate, de Altar-Închinare”. Altarul este 
Semnul de Închinare faţă de Tatăl. Fiul face El Însuşi acest 
Gest de Închinare Divină prin Chipul de Altar-Reme-
morare a Sacralităţii Tatălui.  

 
Templul antic este o Memorie a Altarului, dar per-

vertită cu memoriile căderii. Vechiul Testament, cu Cortul 
Mărturiei şi Templul din Ierusalim, ne mai oferă câteva 
noţiuni de Chip de Altar. Aşa, Altarul în Sine este Sfânta 
Sfintelor, unde este „Masa Domnului”(Iez. 41, 22). 

 
În creştinism este „Sfânta Masă” pe care se Aduce Jertfa 

Fiului care este totodată Dăruire de Iubire în Sine şi 
Dăruire de Iubire de Creaţie, ca Jerfă a Crucii Mântuitoare. 
Aşa, în creştinism, Altarul este Dublu, ca Sacralitatea 
Tatălui în Sine şi Sacralitatea Jertfei Crucii Fiului, de unde 
Prezenţa Crucii spre răsăritul Sfintei Mese. Noi insistăm 
aici pe rolul Mistic al Chipul Altarului. 

 
După căderea din Rai, Omul este „scos afară”, dându-i-se 

o „compensaţie de Hrană Divină”, ca Pâine, care să-i mai 
menţină Viaţa. „În sudoarea feţei tale îţi vei mânca Pâinea 
ta” (Facere 3, 19). Deci, Chipul Pâinii este „singurul” Chip 
al Hranei ce mai păstrează Chipul Divin în el. Toate 
celelate sunt „hrană de umplutură şi de substanţă de 
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creaţie”, fără Legătura directă cu Chipul de Hrană Divină. 
De aici Chipul Sacru al Pâinii, care nu poate fi înlocuit cu 
nimic. 

 
Se fac tot felul de evaluări asupra Omului, conside-

rându-se că „Omul este Măsura lumii”. Noi aici insistăm 
asupra Misticii Chipului Omului. Teologic Creştin, Omul 
face parte din Creaţia lui Dumnezeu care este Natura 
Cosmică, Îngerii şi Omul. Şi apoi, „peste” acestea, un 
„Destin Special” al Omului ca şi Chip de Întruparea Fiului 
lui Dumnezeu. De aici tendinţa de a se considera Omul 
drept un „Simbol Sacru”. 

 
Biblic, Omul este după „Chipul lui Dumnezeu”. Viaţa 

din Om este „Suflarea lui Dumnezeu”. Omul nu este 
„Identic” cu Fiinţa Divină, ci este o Fiinţă Creată în 
analogie de traducere-transpunere a Chipului de Fiinţă a 
lui Dumnezeu şi în una Creată. Omul este Raportul Lumii 
cu Lumea (ca Sinteză a Lumii) şi este Raportul Lumii cu 
Divinul (ca Depăşire a Lumii în Divin). 

 
Antropologia Biblică se deosebeşte de cea mitologică 

antică. Deşi Omul este considerat „maximum” de Confi-
gurare a Lumii, el este văzut şi în „destinul unei Drame 
Cosmice”. Anticii mai păstrează Memoria „unui cataclism 
cosmic” în care Omul este implicat direct.  

 
Anticii vedeau Lumea ca o Creaţie a Divinului prin 

„principiile Divine, „Ideile Arhetipale”, şi apoi o vedeau 
ca o „manifestare proprie de creaţie” în care Divinul Însuşi 
este „robit şi de-divinizat”. De aici concepţia antică care îl 
vede pe Om ca un „Principiu Spiritual căzut în robia 
corpului”. 

 
Anticii cred că Îngerii primordiali, prin încorporare, se 

fac Oameni, de unde „esenţa” de Spirit a Omului ce are 
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Memoria Divinului. De aici mitologia antică a unei 
Cosmogonii şi Cosmologii cu Spirite-Zei care se leagă de 
Pământ şi se fac Oameni, intrând într-un dublu „destin”, 
de „robie a Spiritului în materie” şi totodată de „ieşire a 
Spiritului din materie”, ca reîntoarcere la propria stare. 

 
Aici este deficienţa misticilor metafizice antice care fac 

o „mistică de amestec”. Aşa, sistemul Yoga generează 
foarte multe „patologii”, pentru că nu discerne feminismul 
din practicile respective, ducând adesea la masculinizarea 
Femeii şi la feminizarea Bărbatului sau, şi mai rău, la o 
„dublă” Personalitate, de Bărbat şi Femeie în „distruc-
tivitate reciprocă”.  

 
Bărbatul care face Mistica Trupului cade uşor în 

„feminism”, iar Femeia care face Mistica Minţii cade 
adesea în „masculinizare”. Aceste patologii de Persona-
litate au efecte foarte nocive. 

 
Bărbatul nu Naşte Divinul în Trupul său, ci Coboară şi 

Primeşte Divinul „peste” Trup şi îl face Supraformă. 
Mistica Bărbatului este prin Unirea cu Inima şi cu Trupul, 
dar nu să facă „pat nupţial” cu acestea, ci să le dea 
Supraformă de Divin ca Euharistie-Cină de Taină. Mistica 
Femeii este de asemenea prin Unirea cu Inima şi cu 
Trupul, dar la fel, fără „patul nupţial”, ci ca „Leagăn de 
Naştere a Divinului în Chip de Trup”.  

 
Mistica Bărbatului face Iconizarea cu Divinul „Peste” 

Trup-Pământ şi Femeia face Iconizarea cu Trupul-
Pământul pe care îl Dăruieşte Divinului ce „se face Trup”. 
Bărbatul nu „Dăruieşte” nimic din Sine, ci Primeşte Direct 
Divinul „peste” Sine, trebuind doar „Deschiderea” fără 
oprelişte. Femeia Dăruieşte Trup Divinului ce Se Întru-
pează, şi prin această Dăruire se şi Deschide.  
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Bărbatul nu are voie să facă „mistica de componente” 
ale Trupului, ci Mistica de Teo-Formarea Întregului. 
Mistica Femeii este şi de Componente, dar care se fac 
Creaţio-Formă a Divinului care Se Întrupează.  

 
Mistica Bărbatului nu are voie să fie „oprire în Trup”, ci 

Oprire Directă în Divinul care Transcende Trupul. Mistica 
Femeii are şi o „oprire” în Trup, dar nu ca „auto-
corporalizare”, ci ca Dăruire a Trupului spre Întruparea 
Divinului. 

 
Cele mai mari greşeli mistice sunt aici. Bărbatul care nu 

face Divinizarea „peste” Trup cade în „auto-divinizare” 
până la feminizarea chiar a „auto-corporalizării”, iar 
Femeia care nu face „Întruparea Divinului” de asemenea 
cade în „auto-divinizarea auto-corporalizării”. Femeia face 
„idol” din propriul Trup, de unde „gătelile şi sulimenelile 
de auto-înfrumuseţare”. Şi din acestea vine „auto-gustarea” 
din propriul Trup, „auto-desfrâul” până la oribilele perver-
siuni sexuale. 

 
Bărbatul trebuie permanent să dea Supraformă de 

Divin Tuturor, iar Femeia să dea Trup de Creaţie Divi-
nului din toate existenţele. Şi Bărbatul, şi Femeia trebuie 
să aibă în vedere Divinul, dar fiecare în Specificul său 
Caracterial.  

 
Bărbatul trebuie să Vadă Lumea prin Ochii Divinului. 

Totul trebuie Îmbrăcat în Divin, ca Iconizare, dar ca 
Supraformă, fără să transforme Natura Creată din Interior, 
care rămâne Chip Creat, astfel fără pericol de idolatrizare. 

 
Femeia trebuie să Vadă Lumea prin Ochii de Trup-

Creaţie care nu mai sunt ai săi, ci ai Divinului care Se 
Întrupează în aceşti Ochi. Mistica Femeii este să aibă 
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Supraconştiinţa că Ochii săi de Trup-Creaţie nu mai sunt 
ai ei, ci ai Divinului care Asumă aceşti Ochi Trupeşti.  

 
Vederea Bărbatului este „Ochi de Divin” prin care 

Chipul de Creaţie Vede Lumea, iar Vederea Femeii este 
„Ochi de Pământ-Creaţie” prin care Vede Dumnezeu Lumea. 

 
Paradoxal, Divinul din Lume este „Ochiul de Femeie”. 

Ochiul Bărbatului „acoperă-îmbracă” Chipul Creat cu 
Divinul, dar nu Preface Chipul Creat în Divin, încât ade-
sea mistica Bărbatului este „Formalistă şi prea exterioară”. 

 
Ochiul Femeii, făcând Întruparea Divinului, Aduce 

Divinul în Lume şi Îl „Împropriază” Lumii până la 
„aparenta” Divinizare a Lumii. Frumosul din Lume este 
„Trup Feminin”, dar care trebuie Dăruit Trupului Divi-
nului ca Trup al lui Hristos. Dacă Trupul Feminin nu este 
Transformat în Trupul Divin al lui Hristos, atunci se face 
„auto-corporalizare până la desfrâu”. 

 
Mistica Femeii este să Dăruiască Permanent Trup 

Întrupării Divinului în Lume, ca „auto-jertfire” neîncetată. 
De aceea Iubirea în Sine a Femeii este Iubirea de Mamă. 
Caracterul Femeii este în Sine Caracter de Mamă, chiar 
dacă nu are Copii. Naşterea Copilului este tocmai Naşterea 
Caracterului său de Mamă în Sine. Inima Femeii este 
Caracterul de Divin care Se „face Copil în Naştere în 
Exterior”.  

 
În tot Lucrul şi Activitatea Femeii este acest Caracter de 

a Naşte Divinul din Sine şi a-i Dărui Trup. De aceea 
„Mâna Femeii” este „Iubirea faţă de Divin”. Mâna Bărba-
tului este „Binecuvântarea” Divinului peste Lume. 

 
Iubirea Femeii este „Inimă în Dăruire”. Iubirea Bărba-

tului este „Minte în Dăruire”. Inima Femeii este Divinul 
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care se face Trup, Mintea Bărbatului este Pământescul ce 
se face Divin. 

 
Noi suntem între Două Chipuri Iconice, al Divinului 

Hristic şi al Chipului Maicii Domnului-Bisericii de Creaţie 
care Întrupează Permanent Divinul şi îl face Euharistie 
Împărtăşire. Mistica acestui Liturgic este Viaţa Isihastă. 

 
Mistic, se zice că este o „Iubire de Creaţie”, care 

„concurează” real şi faptic cu Iubirea lui Dumnezeu, atât 
în Putere, cât şi în Indestructibilitate. Şi prin aceasta 
Creaţia capătă „statut” de Existenţă în Raport cu Divinul. 
Are şi Creaţia un „Absolut de Creaţie” al ei, care este 
Iubirea Arhechipală de Creaţie ce se traduce prin Chipul 
de Mamă-Maica Domnului. 

 
Insistenţa noastră este pe Arhechipul Chipului Maicii 

Domnului ca Iconic de Creaţie. Dacă doar Fiul lui 
Dumnezeu care ne Arată Chipul Divinului este Chip de 
Icoană, Neofit Pustnicul pune în Raport cu aceasta şi un 
Chip de Icoană de Creaţie, ca Evidenţiere Reciprocă. Doar 
Dumnezeu poate fi Icoana la care să te Închini. Dar este şi 
o Icoană-Sfinţenie-Sacralitate de Creaţie în faţa căreia de 
asemenea te poţi Închina. 

 
Această Mistică a Arhechipului Fiului ce se Naşte din 

Arhechipul Mamei este Fondul Creaţiei. Se zice că nimeni 
nu a Iubit mai mult pe Dumnezeu decât Maica Domnului, 
Ea fiind maximul Iubirii de Creaţie. Iată de ce este Icoana 
de Creaţie, pe care Neofit Pustnicul o face „Uşa” de 
Intrare spre Divinitatea lui Hristos. Acatistul Maicii Dom-
nului, pe care îl fac toţi Ucenicii Pustnicului, are acest Sens 
Mistic. 
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Chipul Tatălui Dumnezeiesc 
Este Icoana Chipului Iubirii, 
Căreia Se Închină Fiul şi Duhul Sfânt. 
Chipul Mamei este Icoana Creată 
Ce are în Sine pe Fiul Dumnezeiesc 
Ce coboară Iubirea pe Pământ. 
 
Originea Iubirii este Tatăl Dumnezeu, 
Şi Fiul Iubirii Creează 
Chipul Iubirii de Mamă. 
În cele Două Icoane ale Iubirii 
Dumnezeu şi Creaţia se Întâlnesc 
Şi din Iubirea Veşnică Se Împărtăşesc. 
 
Chipul Tatălui este Icoana Veşnică 
Şi prin Fiul Icoanei Tatălui, 
Chipul Mamei se face Icoană. 
Icoana este Inima Chipului Iubirii, 
Icoana este Inima Dumnezeirii, 
Ce niciodată nu stă pe loc, 
Că are al Iubirii Veşnice Foc. 
 
Chipul Tău, Mamă, 
Este Chip de Iubire-Icoană, 
Chip de Inimă de Dumnezeu, 
Ce Bate prin Chipul Iubirii Fiului Său. 
Icoana Chipului Tău, Mamă, 
Pe Dumnezeu în Creaţie coboară, 
În Chipul Fiului Iubirii. 
 
Dumnezeu Tatăl este Icoana Adevărată 
Şi Fiul o coboară 
În Chipul Tău de Mamă. 
O, Taină ce nu se poate Vorbi, 
Taina doar pentru Închinare, 
Taina dintre Icoane. 
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