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In memoriam Avva Ghelasie 
 

(I) 
 

 
I. Misailescu: Sunteţi absolvent de Automatizări şi Calcu-

latoare şi apoi de Teologie. Aveţi o bogată activitate: autor al 
multor cărţi şi articole, participant la colocvii, interviuri, o serie 
de emisiuni la Radio Renaşterea. Aţi publicat în colecţiile Chipul 
Iconic şi Sinapsa. Iată şi titlurile volumelor pe care le-aţi publicat: 
Surâsul Veşniciei, Marea tăcere, Arta fugii şi Comentarii la Pateric 
(vol. I-III). Ştiu că aveţi şi alte cărţi în lucru. 

Pr. Dan Popovici: Da, dar despre proiecte e bine să nu 
vorbeşti până nu le împlineşti, pentru că altfel păţeşti ca şi omul 
dintr-o parabolă a lui Iisus care, vrând să zidească un turn, nu 
reuşeşte să-l isprăvească (Lc. 14, 28). Aşa că proiectele trebuie să 
rămână în taină până când le finalizezi.  

I.M.: Prima dată aţi absolvit Facultatea de Automatizări şi 
Calculatoare, iar apoi pe cea de Teologie. Înainte de a descoperi 
creştinismul nu eraţi apropiat de credinţă, de teologie, de 
Biserică, dar eraţi avid de cultura clasică şi de muzică. Puteţi să 
ne spuneţi cum se face această trecere? Sau cum s-a făcut în 
cazul dumneavoastră? 

Pr. Dan: Vedeţi, aici în natură nu găseşti două fire de 
iarbă la fel, nici două frunze. Dacă le pui la microscop, sesizezi 
nenumărate diferenţe. Dumnezeu creează doar unicate. De aceea 
nu poţi să dai o reţetă pentru convertire. Dacă parcurgeţi cărţile 
convertiţilor, o să observaţi că fiecare a avut o cu totul altă cale 
de întoarcere către Dumnezeu. Şi dacă două fire de iarbă sunt 
două unicate, cât de diferiţi sunt doi oameni? Contextul în care 
s-au născut, talanţii pe care i-au primit la născare, epoca...  
Şi atunci poţi să vorbeşti doar de povestea ta, dar nu poţi să faci 
din ea o reţetă. Pe mine cred că m-a salvat, pe de o parte, setea 
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de cunoaştere. Dacă am primit un talant de la Dumnezeu, 
acesta este: setea de cunoaştere. Deşi eram ateu militant, înrăit – 
aveam ca idoli matematica şi fizica; credeam că pot explica totul 
prin ele – mai apoi setea aceasta de cunoaştere m-a adus la 
multe, multe întrebări la care matematica sau fizica erau 
neputincioase în a le da un răspuns. De exemplu, priveşti o 
pictură de Marc Chagall sau asculţi o arie de Mozart scrisă în 
copilărie şi te uluieşti, pentru că există ceva dincolo de tehnică, 
dincolo de regulă care se întrupează în planul acesta material şi 
care îţi aduce o încântare, dincolo de încântarea pe care ţi-o 
aduce rezolvarea unor probleme de matematică sau de fizică 
superioară. Şi atunci, încet-încet, setea aceasta de cunoaştere  
te-a adus într-un teritoriu al tainei. Taina! Taina care e dincolo 
de reprezentările noastre procustiene, mentale, raţionale.  
Şi, fără să vreau, am ajuns pe această cale mai întâi la religiile 
orientale. Creştinismul l-am dispreţuit. Consideram că este o 
religie pentru milogi, pentru oameni slabi şi nu merită să-mi 
pierd timpul cu el. Şi întâi am studiat religiile acestea orientale: 
budismul (cu binecunoscuta sa ramură zen), taoismul, hinduis-
mul, yoga… toate acestea… Şi mai apoi am ajuns la creştinism, 
fără să vreau. Şi în final acest creştinism a fost, de fapt, încunu-
narea şi sfârşitul tuturor religiilor, cum îl numeşte Mircea 
Eliade. Deci nu l-am căutat pe Dumnezeu. Am căutat doar să 
cunosc, să înţeleg lucrurile, să pătrund tainele, să merg dincolo 
de planul văzut al lucrurilor. Şi am ajuns… N-aveai unde să 
ajungi decât la Dumnezeu. Aceasta a fost pentru mine… Setea 
de cunoaştere, pe de o parte, iar pe de altă parte – şi aceasta am 
înţeles-o doar târziu – neamul tatălui meu a fost neam de 
preoţi. Tatăl meu n-a mai fost preot, dar neamul lui, strămoşii 
noştri au fost neam de preoţi, cum era atunci din tată-n fiu,  
într-un sat din judeţul Hunedoara. Şi cred că acei strămoşi  
de-acolo, din lumea de dincolo, s-au rugat lui Dumnezeu, I-au 
cerut să mai fie un preot pe neamul lor. Şi Dumnezeu, prin 
judecăţile Sale neînţelese, m-a ales pe mine, nu pe frate-meu, 
deşi era mult mai logic să-l aleagă pe el… Cred că acestea două 
au fost aripile care m-au scos din „mlaştina disperării” 
(Dumitru Bordeianu) acestei lumi orizontale. 
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I.M.: În poziţia de acum, cum vi se pare relegarea cre-
dinţei, teologiei şi a spiritualităţii de cultură, în sensul mai larg? 

Pr. Dan: E fascinantă relaţia dintre nivelele de realitate. 
Ca să spun aşa, în termeni matematici sau fizici, ai un nivel „i” 
şi un nivel „i+1”. Care sunt legile care guvernează relaţia dintre 
ele? În ce termeni se produce, să spunem, un transfer între ele? 
Avem o cultură şi problema care se pune este: în ce e valabilă 
această cultură? Ce are ea trainic? Mai mult, ce are ea etern? Din 
punctul meu de vedere e inspiraţia care vine din planul supe-
rior. O operă de artă, o poezie, un desen, toate au valoare doar 
în măsura în care au primit o inspiraţie din planul superior. 
Aici apare o chestiune suplimentară: raportul dintre imaginaţie 
şi inspiraţie. De multe ori spunem că un pictor sau un savant  
şi-au imaginat nişte lucruri şi apoi din ele, cumva, printr-un 
proces intelectual, au ajuns să dea o formă, să o concretizeze 
într-o imagine sau formulă. Dar din punctul meu de vedere nu 
e aşa. Cred că nu imaginaţia l-a ajutat pe acel poet să ajungă la 
un anumit vers care te uluieşte. Nu imaginaţia e cea care l-a 
împins pe savant să pună într-o formulă o taină din lumea care-l 
înconjoară. Pentru mine e o inspiraţie pe care a primit-o, dar de 
care receptorul e inconştient, însă pe care e capabil s-o formali-
zeze. Să luăm spre exemplu un poem al lui Giuseppe Ungaretti 
care mă fascinează mereu: „Între floarea culeasă şi floarea 
dăruită, inefabilul neant”. Fabulos acest poem! Cred că s-a scris 
printr-o inspiraţie, nu printr-o imaginaţie. Ai fi putut să stai  
să-ţi imaginezi o sută de ani şi n-ai fi putut să-l scrii. Deci, 
întorcându-mă la întrebare, cultura e valabilă doar în măsura în 
care ea primeşte o inspiraţie din planul superior, din planul 
îngerilor sau din chiar planul dumnezeiesc. Atunci, cu adevărat 
cultura se apropie de cult, de ceea ce s-ar cădea să fie. Pentru că 
ea ar trebui să fie o laudă pe care să o aducă lui Dumnezeu, 
direct sau indirect. Din păcate, atâţia artişti nici nu sunt 
conştienţi de această inspiraţie pe care mila lui Dumnezeu le-o 
dăruieşte. 

Din punct de vedere duhovnicesc, singura relaţie cu 
adevărat sănătoasă, solidă, funcţionează doar prin smerenie. 
Când omul se smereşte cu totul în faţa lui Dumnezeu, atunci se 



DAN POPOVICI şi I. MISAILESCU 

8 

goleşte de sine şi inspiraţia coboară asupra lui. Abia atunci acel 
om e cu adevărat inspirat în sensul tare al cuvântului. Cealaltă 
inspiraţie, a oamenilor lumeşti, pătimaşi, e o inspiraţie „slabă”, 
doar din mila lui Dumnezeu, pentru ca lumea aceasta să nu se 
prăbuşească în propriu-i neant.  

În Cuvinte pentru nevoinţă Sfântul Isaac Sirianul arată că 
„prin dare de la una la alta, fiecare ceată îngerească primeşte de 
la cealaltă, adică de la cea de deasupra ei, descoperiri, taine 
despre dumnezeiasca iconomie şi dreapta-socoteală dintr-însa, 
de la cea dintâi la cea de-a doua, şi aşa mai departe, până ce ar 
trece taina la toate cetele. Însă multe din taine în ceata cea dintâi 
rămân, şi către celelalte nu trec; că nu pot acelea a primi 
mărimea tainei, ci numai cea dintâi. Şi oarecarile din taine, de la 
ceata cea dintâi ieşind, numai celei de-a doua se descoperă, şi 
acolo se păzesc în tăcere, celorlalte cete rămânându-le neînţe-
lese. Şi unele din taine ajung până la a treia şi până la a patra 
ceată”. Aşadar, tot ce e valabil în cultura clasică, în muzică, în 
ştiinţă cuprinde ca miez un ceva tainic coborât prin inspiraţie 
de pe un nivel de realitate superior. Cultura ar trebuie să por-
nească în căutarea originilor, izvoarelor sale pierdute. Apropo 
de acest transfer de pe nivelul „i+1” pe nivelul „i”, mi-e clar că 
Părintele Ghelasie de la Frăsinei a fost receptacolul unor astfel 
de descoperiri de taine arhetipale. Aşa cum i-a spus Iisus lui 
Petru, „nu trup şi sânge ţi-a descoperit ţie aceasta...”. Nu din 
osteneli pur omeneşti, cărturăreşti, nu doar din transpiraţie 
cerebrală a aşternut în scris avva Ghelasie ceea ce a aşternut. 
Acum mulţi ani trăia la mânăstirea Frăsinei un frate bătrâior pe 
nume Paul şi dacă nu mă înşeală memoria, poate Părintele 
Vlasie ştie mai multe, acela spunea o dată că Părintele Ghelasie 
a primit de la Dumnezeu darul cunoaşterii, unei astfel de 
cunoaşteri duhovniceşti, arhetipale, precum cea din cărţile sale. 
Dacă tot am intrat în subiect, Gheronda Ghelasie aminteşte 
cumva de Platon: arhetipurile sale pot fi puse în paralel cu 
ideile platonice, cu diferenţa că acestea din urmă ţin de o sferă a 
impersonalului, pe când arhetipurile ghelasiene sunt mai 
dinainte de a fi fost lumea aceasta în „mintea” lui Dumnezeu, 
prin ele transpare personalul divin. Cultura poate fi vie doar cât 
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timp primeşte inspiraţie de sus. Când inspiraţia vine doar de la 
„băieţii de la subsol”, din abis, ori doar din scremerea minţii, ea 
devine o cultură a morţii, a absurdului, a nefirescului.  

Relegarea credinţei, teologiei şi a spiritualităţii de cultură 
poate avea loc în mod real doar când în om se releagă nivelul 
duhovnicesc, spiritual şi nivelul intelectual, duhul (spiritul) şi 
mintea, dar pentru aceasta trebuie ca mai întâi să se trezească 
duhul din om. 

I.M.: Colecţia Chipul Iconic a fost special gândită în 
memoria Părintelui Ghelasie de la Frăsinei. Sunt volume colec-
tive la care aţi participat cu articolele: Din tainele ritualului (în 
volumul III), Domesticirea nomadului (în volumul IV), Maestrul şi 
ucenicul – în viziunea Părintelui Ghelasie – (în volumul V), Îngerul 
merge în urma preotului – reflecţii asupra preoţiei în scrierile lui avva 
Ghelasie – (în volumule VI şi VII), Isihastul de la Frăsinei în 
orizontul Tainei (în volumul VIII). 

Cum vi s-a părut această colecţie – care a ajuns la volumul 
IX – vizavi de memoria Părintelui Ghelasie şi de accesarea 
operei ghelasiene?  

Pr. Dan: Binevenită este această colecţie din multe puncte 
de vedere. Unul dintre acestea ar fi faptul că pentru cei care  
s-au adăpat de la izvoarele ghelasiene colecţia cu pricina e o 
datorie, dar una de onoare: o onoare să putem să vorbim despre 
un om căruia îi datorăm enorm. Chiar punctul de întorsătură de 
pe graficul vieţii noastre se află pe axa cronologică în vremea în 
care ne-am apropiat de Avva Ghelasie, care a pus ordine, sau 
ne-a învăţat s-o facem, în foarte multe laturi ale vieţii noastre. 
Ne-a predat o viziune cu adevărat isihastă asupra vieţii.  

Acest proiect e binevenit şi din acest punct de vedere şi 
din altul. Pentru că suntem datori să transmitem mai departe 
puţinul pe care l-am putut recepta de la Avva Ghelasie.  

Pe de altă parte, e binevenit pentru că nicicând nu şti un 
proiect unde sfârşeşte. Ştii unde începe, dar niciodată nu vei şti 
unde se va încheia. Dacă citeşti vieţile unor oameni foarte 
bogaţi, mulţi au început de foarte de jos şi au plecat cu o simplă 
afacere… Nici ei n-ar fi visat vreodată că o să ajungă acolo unde 
au ajuns. Prin urmare, e binevenit acest proiect pentru că el se 



DAN POPOVICI şi I. MISAILESCU 

10 

poate dezvolta într-un mod greu de prevăzut şi la el poate, 
încet-încet, se fac părtaşi alţii şi alţii… Pentru că noi am scris 
acolo fiecare după puterile noastre ceea ce am scris. Din păcate, 
nu s-au înghesuit încă prea mulţi... 

Ca toţi oamenii mari, de calibru, avva Ghelasie nu e 
receptat decât într-o mică măsură de contemporani, răstălmăcit, 
neînţeles şi această colecţie, direct sau indirect, caută să-l facă 
mai accesibil, să-l aducă mai aproape de căutătorii tainelor 
sfinte. 

Pe lângă aceasta ar mai fi ceva, faptul că fiecare dintre noi 
a receptat altceva de la Părintele Ghelasie, l-a privit prin prisma 
proprie şi a primit pe canalul lui de comunicare cu Avva ceva 
din taina maestrului, din ceea ce putea recepta de la el. Pentru 
că, precum orice Stareţ autentic, se raporta în mod personalizat, 
unic, la fiecare dintre cei pe care îi avea în faţă. În Pateric citim 
că odată, la un mare bătrân se duce un ucenic şi îl întreabă 
despre lupta cu gândurile. Bătrânul îi răspunde: „Când vin 
gândurile, niciodată să nu stai de vorbă cu ele. Să le respingi 
imediat”. Mai apoi merge un alt ucenic, şi îi pune aceeaşi între-
bare. Bătrânul îi răspunde cu totul altceva: „Când vine gândul, 
luptă-te cu el că asta o să te călească şi mai mult în planul 
lăuntric”. Mai târziu se întâmplă ca cei doi să-şi împărtăşească 
opiniile şi nu doar se miră, ci se scandalizează şi îi cer bătrâ-
nului socoteală. Acesta îi lămureşte: „Fiecare după măsura lui”. 
Există un plan al vieţii spirituale în care nu eşti în stare să te 
lupţi cu gândurile, eşti prea slab. Gândurile acelea te vor trânti, 
te vor tăvăli prin praf. Şi este un alt plan, mai înalt, în care poţi 
să te lupţi cu gândul, ba mai mult te joci cu el precum pisica cu 
şoarecele. Deci, similar şi pe noi, Părintele Ghelasie ne trata 
diferit, după nivelul sau mai bine zis sub-nivelul duhovnicesc la 
care ne aflam. Şi de aceea şi noi l-am receptat diferit. Sunt 
convins că toţi avem acest regret că Părintele Ghelasie a plecat 
prea devreme dintre noi. Acum altfel ne-am fi adăpat de la 
înţelepciunea şi de la viziunea pe care o avea. Dar, chiar şi aşa, 
de la aceste sub-nivele la care ne aflăm, totuşi e bine să dăm o 
mărturie, despre ceea ce era şi despre ceea ce înţelegea din 
tainele acestei lumi. 
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Colecţia acesta e o provocare şi pentru noi cei care credem 
că l-am cunoscut, pentru că vedem cum l-au receptat alţii... Iată 
ce scrie Părintele Zaharia Zaharou despre Părintele Sofronie 
Saharov: „Ceea ce mi-a lăsat cea mai puternică impresie în 
relaţia cu el era cuvântul şi energia care izvora din cuvântul lui 
pentru noi (la fel spun şi eu despre Părintele Ghelasie).  
De aceea căutam orice prilej să fiu în prezenţa lui, ca să ascult 
un cuvânt, pentru că acel cuvânt era o poartă spre viaţa veşnică. 
(...) Cuvântul lui era pentru mine hrană şi putere. Prezenţa şi 
cuvântul lui împlineau lipsurile mele în nevoinţă. Aşa cum 
Dumnezeu plineşte lipsurile noastre prin harul Său, tot astfel fac 
şi stareţii prin cuvântul, rugăciunea şi prezenţa lor, şi astfel şi 
noi trăim bucuria vieţuirii în Biserică. Deşi a plecat trupeşte, 
cuvântul lui trăieşte printre noi, în inima noastră, în viaţa 
noastră. Toate sunt rânduite în mânăstire după cunoaşterea şi 
iubirea pe care le avea pentru Hristos şi astfel duhul lui e viu în 
toată obştea. Mă bucuram de prezenţa lui, de cuvântul lui, dar 
nu ştiu dacă l-am înţeles vreodată”. Te întrebi: dar pe Iisus 
apostolii l-au înţeles? Dar noi? Tot astfel şi cu Avva Ghelasie şi 
cuvântul său pentru noi: nu ştiu dacă l-am înţeles vreodată.  

Iată, deci, câteva motive pentru ca această colecţie să existe. 
I.M.: În articolul „Îngerul merge în urma preotului” aţi 

consemnat: „Îmi amintesc de Părintele Ghelasie când intra  
de rând sâmbătă seara. Avea un freamăt, o vibraţie lăuntrică  
cu totul specială. Era cutremurat, înfiorat că intră la slujbă.  
Se vedea aceasta chiar şi în modul în care ţinea în mână lumâ-
nările mari de ceară pe care urma să le ducă la altar. Atunci nu 
mai era timp de discuţii teologice sau duhovniceşti, atunci era 
vremea slujirii, vremea a face Domnului, timpul liturgic se 
instaura.” 

S-ar putea vă rog să ne spuneţi mai multe despre această 
experienţă? 

Pr. Dan: Am acest regret că nu s-au păstrat înregistrări cu 
Părintele Ghelasie slujind. Atunci când era în putere, cine se 
gândea că o să moară la 59 de ani, că o boală o să-l zăvorască în 
chilie şi n-o să mai poată sluji? Noi îl vedeam ca pe Moş-Avvă 
al nostru pentru multe decenii de-atunci înainte. Dar n-a fost să 
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fie şi de aici acest regret că nu există filmări video cu Avva 
Ghelasie din timpul slujbelor, pentru că e foarte greu să explici 
modul în care trăia ritualul liturgic. Şi acum îl aud cum intona 
ecteniile din altar, dar cum aş putea să-l descriu? Pentru noi ca 
viitori preoţi a fost un model şi din acest punct de vedere, căci 
el oficia „cu frică şi cu cutremur”. Avea o cutremurare în voce 
când se afla în faţa sfântului altar. În timp, anii de practică 
duhovnicească te învaţă că în faţa sfântului altar trebuie să stai 
cu smerenie, cu pocăinţă şi trezvie. Toate acestea, se aflau 
slăşluite triadic în sufletul Părintelui. Avea acea smerenie când 
stătea în faţa lui Dumnezeu. Cumva nu mai exista Ghelasie, ci 
devenea vocea comunităţii liturgice, voce care se înălţa, care 
ridica cererile noastre către Dumnezeu. Şi avea şi acea pocăinţă 
lăuntrică a ascetului. Niciodată un ascet nu consideră că s-a 
încheiat perioada ascetică. Deşi la un moment dat devine un 
contemplativ, ascetul nu abandonează pocăinţa până în ceasul 
morţii, aşa cum îl vedem pe Avva Sisoe când vin îngerii să-l ia 
şi el le cere: „Mai lăsaţi-mi puţin timp să mă pocăiesc”, deşi 
atinsese culmile vieţii duhovniceşti. Deci preotul Ghelasie oficia 
cu smerenie, pocăinţă şi trezvie. Dar despre cea din urmă o să 
mai fie momente în cadrul discuţiei să vorbim, pentru că 
această trezvie este una proverbială. 

Prin urmare, e greu să descrii cum slujea pentru cei ce nu 
l-au văzut în mijlocul actului liturgic. Avea un freamăt, un vuiet 
lăuntric. La el înţelegeai cu limpezime ce înseamnă să trăieşti 
ritualul, să te identifici cu el. Era întrupat atât în gest, cât şi în 
cuvânt. Nici unul, nici celălalt nu erau goale. Simţeai că e 
prezent aici şi acum, că trăia în timpul liturgic, nu în timpul 
anost măsurat de ceas. Aceasta se vedea şi în convorbiri, unde 
acest din urmă timp dispărea. Tot Avva Ghelasie era cel care 
revenea primul în el şi ne expedia, presat de multele sarcini pe 
care le avea. 

Părintele era un om cincizecimic, avea în lăuntru frea-
mătul Rusaliilor, acel vânt ce vine repede, acel vânt care nu ştii 
de unde vine şi încotro se duce. Aşa se întâmpla şi în discuţii. 
Aşa şi apărea în chiliile unde eram cazaţi, aşa şi dispărea. 
Puneai o întrebare şi nici nu bănuiai unde va ajunge cu 
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răspunsul. Părintele Ghelasie era imprevizibil, orice întâlnire cu 
el îţi dădea un fior, o adiere din lumea de dincolo. Chiar şi când 
dimineaţa devreme mergeai pentru două minute să iei o 
binecuvântare înainte de a părăsi mânăstirea. Avea mereu ceva 
tainic. În nici o întâlnire n-am simţit inserţia banalului, a forma-
lismului. Relaţia maestru-ucenic fiind una verticală, niciodată 
nu există loc de plictis. Din contră, ea stă mereu sub semnul 
revelaţiei, ucenicul trebuie să fie mereu gata să recepteze ceea 
ce maestrul dăruieşte. De fapt, relaţia maestru-ucenic e una din 
puţinele relaţii autentice, aş îndrăzni să spun cea mai autentică, 
ea fiind construită duhovniceşte, nu sentimental. De aceea e 
mai puternică şi mai durabilă decât relaţia mamă-copil. De aici 
şi criza vieţii de familie, unde, pe de o parte, relaţia tată-mamă e 
construită doar sentimental-fizic, uzându-se diacronic, pe de altă 
parte, tatăl nu mai ştie sau nu mai vrea să fie un maestru pentru 
odraslele sale, să le iniţieze în diferitele nivele de realitate.  

Acum mai bine de 25 de ani, studenţi fiind, mergeam la 
Frăsinei şi rămâneam mai multe zile. Sâmbătă după-masa 
uneori ne prindea acolo, în preajma stupilor de care se îngrijea 
Avva. Trebăluia acolo şi era chiar înainte de Vecernie. Stăteam 
pe bănci punându-i întrebări la care nu aveam răspuns. Şi la un 
moment dat când se apropia ora de slujbă, lui Avva Ghelasie i 
se schimba vocea. Zicea: „Tăticule, gata acum intru de rând la 
biserică. Gata, trebuie să plec la slujbă, nu mai este vreme de 
vorbit”. Întreagă fiinţa lui se înfiora de ceea ce urma. 

I.M.: Tot în articolul „Îngerul merge în urma preotului” 
aţi consemnat faptul că Părintele Ghelasie nu era deloc atent la 
detaliile vestimentare, ceea ce nu contribuia deloc la crearea 
unei imagini exterioare a demnităţii preoţeşti. Citez: „Însă când 
te apropiai de el, adevărata demnitate preoţească, lăuntrică, se 
vădea în măreţia ei. Când realizai arta, uşurinţa cu care te ajuta 
să te vindeci, să te despătimeşti, când răspunsuri la cele mai 
încâlcite întrebări veneau cu o mirabilă claritate…” A, să mă 
opresc aici cu citatul… S-ar putea vă rog să ne spuneţi mai 
multe despre felul de a fi al Părintelui? 

Pr. Dan: Pentru Avva Ghelasie ţinuta exterioară nu conta 
sub absolut nici o formă. Singura dată când l-am văzut în nişte 
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haine, să spunem aşa, mai de gală era când a venit Televiziunea 
Română să-i ia un interviu. Iar în rest era îmbrăcat în nişte 
haine super-banale, super-uzate. Când îl întâlneai prima dată 
nu dădeai doi bani pe el. Îţi spuneai că o fi unul dintre fraţii 
care îngrijesc de vacile sau de oile mănăstirii. Nu că o astfel de 
ascultare ar fi ceva nedemn, dar nu la ei ai venit pentru a 
dobândi viziune şi povăţuire. 

Faptul că îmbrăcămintea era complet secundară te ajută 
să-ţi canalizezi eforturile, lucrarea spre planul lăuntric. Cred că 
mulţi oameni, asemenea mie, când au venit la Frăsinei, s-au 
smintit de această ţinută a Părintelui. Îl întâlneai adesea în faţa 
bucătăriei. De acolo ne pescuia, acolo venea să stea de vorbă cu 
oamenii, deşi el nu mânca la masa de obşte, pentru că îşi avea 
regimul său isihast, pustnicesc.  

Pe Avva Ghelasie l-am cunoscut mai întâi prin cărţi. Am 
citit primele sale scrieri de la Editura Arhetip înainte de a şti 
cine este şi unde vieţuieşte. Atunci nu existau mijloacele actuale 
de informare. Acele cărţi mi-au clarificat multe nebuloase în  
ce priveşte raporturile dintre creştinism şi religiile orientale. 
Părintele Neofit, pe atunci student şi el la Politehnica din 
Timişoara, l-a descoperit când s-a dus odată acasă la Vâlcea. 
Când l-am întâlnit întâia dată în faţa bucătăriei nu mi-a venit să 
cred ochilor. Isihastul pe care mi-l imaginasem, cu barbă lungă, 
cu ochii adânciţi în orbite, cu capul plecat în pământ, fără să 
vadă pe cineva, nu se apropia deloc de ceea ce vedeam. Un 
imberb cu urechi mari, asemeni unor radare, cu ţinuta de care 
am pomenit... Dar de când a deschis gura, vioiciunea şi un ceva 
transmis de glas mi-a scurtcircuitat dezamăgirea, mi-a dărâmat 
şandramaua ridicată de imaginaţie şi au arătat un om viu, alert, 
care trăia în prezent, în aici şi acum. De fiecare dată când 
începea să ne vorbească ai fi stat zile întregi, nemişcat, să-l 
asculţi. Părintele Ghelasie a fost pentru noi un Socrate, dar şi un 
Platon. Alcibiade vorbeşte apăsat despre urâţenia lui Socrate. 
Omul este un satir cârn, un silen. Chipul şi trupul său nu 
corespund criteriilor atice ale frumuseţii bărbăteşti, n-au nimic 
din fizicul strălucit pe care tradiţia i-l atribuie lui Platon.  
Cu toate acestea, puterea de seducţie a Maestrului este fără 
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pereche: nimeni nu rezistă farmecului carismatic al lui Socrate, 
vrajei care-l înconjură. Caracterizarea se potriveşte şi Părintelui 
Ghelasie, doar că la el lipsa unei frumuseţi exterioare era 
transfigurată de viaţa sa duhovnicească. Avva Ghelasie era 
pentru noi nu doar un Socrate în maieutica duhovniciei, ci şi un 
Platon printr-o operă scrisă de mari adâncimi.  

De menţionat şi faptul că la rândul lui maestrul învăţa 
mereu de la noi, ne întreba lucruri din domeniul nostru de 
activitate pentru a-şi extinde viziunea, înţelegerea asupra lumii. 

I.M.: În acelaşi articol precizaţi nouă criterii de apreciere a 
unui preot. Spuneţi că în părintele Ghelasie lucra cu putere 
întreita slujire preoţească: cea sfinţitoare, cea învăţătorească,  
cea de conducere (cârmuirea duhovnicească). Consideraţi că 
Părintele avea toate cele trei tipuri de autoritate: autoritatea 
bazată pe exemplu, autoritatea bazată pe competenţă, autori-
tatea de tip socratic. 

Apoi, vorbiţi despre structura societăţilor antice indo-
europene, alcătuită din casta preoţilor, casta războinicilor şi 
casta producătorilor. Şi spuneţi că există unii oameni care 
reuşesc să dezvolte concomitent toate cele trei laturi. Con-
semnaţi că Părintele Ghelasie a fost simultan şi un producător 
(fiind sculptor, pictor, teolog) şi un monah-războinic împotriva 
duhurilor rele şi a patimilor, dar şi preot. 

Pr. Dan: Da, Părintele Ghelasie a avut foarte multe daruri. 
Sub înşelătoarea aparenţă exterioară se ascundea un om,  
într-adevăr, cu foarte mari capacităţi. Avva Ghelasie nu doar că 
era un om la mari înălţimi duhovniceşti, un ascet şi contem-
plativ, ci şi un om cu un coeficient de inteligenţă foarte mare.  
În el coexistau înţelepciunea duhovnicească şi inteligenţa ome-
nească. Părintele învăţa din mers foarte multe lucruri. Cum îl 
căutau ingineri, medici, savanţi, pictori, artişti, filosofi, militari, 
economişti, dacă voia să aprofundeze o anumită latură a acestei 
cunoaşteri exterioare, lumeşti, te întreba la rându-i fel de fel de 
lucruri din domeniul tău, din specialitatea ta pentru a învăţa. Şi 
sesizam acest lucru: având un coeficient de inteligenţă foarte 
mare, pricepea imediat ceea ce îi spuneai. Şi de aceea a putut să 
te uimească prin cunoaşterea lui la toate nivelele de realitate: 
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duhovnicesc, cultural şi practic. Unul dintre volumele scoase de 
Editura Platytera, volumul 7, conţine doar reţete isihaste pe care 
Părintele Ghelasie le-a creat atunci când s-a aflat mai întâi  
în pustie cu Avva Arsenie Praja Pustnicul şi mai apoi la 
Mănăstirea Frăsinei. A fost creativ nu doar în plan teologic, ci şi 
în plan artistic (pictură, sculptură), dar şi în plan culinar, dietetic. 
Dar, Dumnezeu pe fiecare ne smereşte cu ceva. Şi atunci cumva 
pe Avva Ghelasie Dumnezeu l-a smerit în partea aceasta 
exterioară, altfel a primit foarte multe daruri pe celelalte părţi. 

I.M.: Dar oare vizavi de înfăţişarea aceasta exterioară, nu 
era una aleasă, voită? Adică n-ar fi putut într-adevăr să…? 

Pr. Dan: În primul rând era evident faptul că nu dădea 
doi bani pe ţinuta exterioară. În al doilea rând, se poate ca aşa 
în răspăr să fi amplificat această tendinţă cu hainele care, după 
expresia lui Avva Pamvo, dacă le-ai fi pus trei zile afară nu le-ar 
fi luat nimeni. Şi să nu uităm papucii scâlciaţi pe care-i avea în 
picioare, decupaţi în partea din spate şi care nu puteau fi 
mişcaţi decât prin târâire... Totuşi, după ce Avva a trecut la 
Domnul, noi ne-am dorit fiecare o binecuvântare de la el.  
Ce-am prins acolo: un epitrahil, o bluză, o flanea… Toate erau 
foarte smerite, nimic care să amintească de vreun „brand”…  

I.M.: Citez acum din articolul Maestrul şi ucenicul: „Pe un 
cleric Avva Ghelasie îi lămurea: „Toată Taina e Chipul de Fiu. 
Să ai inimă de Fiu în dăruire către Tatăl, să fii asemeni lui 
Hristos în ascultare din iubire de Tatăl. Nu poţi primi înfierea 
paternităţii divine fără a răspunde ca fiu al unei paternităţi 
duhovniceşti de sus, prin Chipul Sfântului ocrotitor, şi a uneia 
de jos, prin Chipul Duhovnicului”.  

S-ar putea dezvolta într-un fel această problematică, vă rog? 
Pr. Dan: Paternitatea e o caracteristică fundamentală, un 

fir roşu care străbate duhovnicia Părintelui Ghelasie şi literatura 
teologică pe care a dezvoltat-o. Nu poate exista o viaţă duhov-
nicească autentică fără această paternitate; atât la nivelul de rela-
ţie ucenic-duhovnic, cât şi la nivelul de relaţie om-Dumnezeu. 
Când apostolii I-au cerut lui Iisus să-i înveţe să se roage, Acesta 
i-a învăţat rugăciunea „Tatăl nostru”. Avva Ghelasie, cum prea 
bine ştiu cei care l-au cunoscut, avea aceste două expresii când 
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discuta cu tine. „Măi, tăticule” şi „Măi, fiule”. Şi interesant că le 
folosea în relaţiile cu oamenii, indiferent de vârstă sau de statut 
social. Paternitatea presupune maturitate duhovnicească, nu o 
anumită vârstă biologică. Sfântul Sava cel Sfinţit e caracterizat 
de contemporani drept un tânăr cu minte de bătrân. În sensul 
celor de mai sus, Părintele Iustin Pârvu arăta că atunci când un 
om vine la un duhovnic, atunci acel om e un om, nu mai e 
împărat, nici prim-ministru, nici doctor, ci doar un credincios 
care cere a fi povăţuit. Pe această linie de gândire mergea şi 
Avva Ghelasie, neavând complexe de inferioritate faţă de oameni 
cu statut sau titulaturi înalte. Absolut deloc.  

Pe de altă parte, accentuează importanţa unui Sfânt 
ocrotitor, care e un fel de Părinte al tău acolo, în veşnicie, şi care 
te-a asumat de-atunci de când Dumnezeu s-a gândit ca tu să fii. 
Moş Ghelasie scrie de exemplu: „Un anume cuvânt al Tău, 
Doamne, a creat un anume suflet al meu.” Atunci, din acel 
moment, al încă necreării cumva, un Sfânt din veşnicie, scrie 
Părintele Ghelasie în poemele lui, te-a asumat cu toată păcăto-
şenia ta, cu toate neputinţele tale. Există şi această paternitate 
despre care majoritatea oamenilor e absolut inconştientă. Iată o 
exemplificare: 

 
DOAMNE, eu cel păcătos  
Trebuia să nu fiu Creat,  
Nu trebuia să mă nască Părinţii mei... 
Eu ca păcătos 
Nu pot avea dreptul la VIAŢĂ...  
Păcatul este „oprirea” de la VIAŢĂ. 
O, ce Taină, ca totuşi 
Eu cel ce nu merit 
Să fiu totuşi Creat şi născut... 
Este Taina de Sfânt. 
DOAMNE, în mine în primul rând este MILOSTIVIREA Ta, 
Este apoi Rugăciunea MAICII DOMNULUI şi a Sfinţilor, 
Şi mai ales a Sfântului meu şi a îngerului Păzitor,  
în Darul cărora am fost Creat şi născut.  
Este de asemenea suspinul neamului meu pământesc  
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Şi mai ales a unor Părinţi, cu Destin să-i Mântuiesc. 
(...) 
O, Paternitatea Unui Sfânt 
Ce prin Darul tău mă Zămislesc. 
O, ce ÎNĂLŢIME, să fiu CREAŢIA Lui DUMNEZEU  
O, ce Frumuseţe, să fiu DARUL Unui Sfânt! 
 
La Naşterea mea TU, DOAMNE IISUSE HRISTOASE, 
Ai fost PRIMUL care m-ai primit, 
Deşi, din cauza păcatelor pe care le-ai prevăzut că le fac, 
O RANĂ sângerândă, Ţi s-a adăugat, 
RANA prin care eu PRIMESC Viaţa. 
De asemenea, PREASFÂNTUL DUH DUMNEZEU  
Un SUSPIN a scos, cu o MILĂ copleşitoare. 
MAICA DOMNULUI, 
Cu un Şiroi de Lacrimi în Braţele Sale m-a luat... 
Ce să mai zic de Sfântul meu,  
Ce Rugăciune a înălţat... 
O, Sfântul meu, tu ai nădejde 
Că eu, cel păcătos, totuşi voi lăsa păcatul. 
Şi aşa, în CREDINŢA aceasta mă iei ca Fiu 
Prin care DUMNEZEU îmi dă DREPTUL la Viaţă. 
O, Sfântul meu, din Rugăciunea ta mă Nasc!... 
Sfântul: „DOAMNE, Inima mea îmi spune,  
Că acest păcătos, va lăsa totuşi păcatul. 
În aceasta eu îl primesc,  
Deşi printr-o RANĂ adâncă  
Ce mi se adaugă,  
Dreptul de Viaţă îl plătesc”... 
 
O, DESTIN de Sfinţi, 
Să RESFINŢIŢI pe cei păcătoşi, 
DESTIN prin care „şi păcătoşii” totuşi sunt Creaţi, 
Ca şi păcătoşii, să se facă şi ei Sfinţi.. 
În acest Ideal de Sfinţenie, este Taina Creaţiei 
Şi a celor ce nu ar trebui creaţi. 
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Orice om se naşte ca o sămânţă de muştar, ca un fiu; 
creşterea duhovnicească îl va face copac mare cu flori şi fructe, 
pe ramurile căruia vor veni şi se vor odihni şi se vor îndulci 
multe păsări. Acesta este stadiul de părinte care are menirea de 
a mângâia şi proteja, dar şi de a mustra. Din fructele şi frunzele 
unui copac mănâncă şi privighetorile şi ciorile, şi insectele şi 
omizile şi maimuţoii şi elefanţii. La avva Ghelasie veneau atât 
oameni pătimaşi (odată când eram acolo s-a apropiat un 
fumător, căruia i-a zis scurt: „Puţi ca un dihor”) cât şi adevăraţi 
căutători ai spiritualităţii autentice. Toţi aveau loc la umbra sa, 
dar Avva nu era de acord să rămâi un sugaci plângăcios, un 
prunc care face inconştient pe el şi miroase urât. Trebuie să 
creşti, să ajungi la vârsta bărbatului desăvârşit, la măsura 
deplinătăţii de părinte. Copilul cere mereu, părintele dăruieşte 
şi iar dăruieşte. Pe toţi cerşetorii care îl căutau, Gheronda îi 
învăţase să nu vină cu mâna goală, ci să-i aducă un mic dar. Nu 
că ar fi avut nevoie de ceva, ci pentru ca ei să nu rămână copii, 
cerând mereu de la ceilalţi. Pe mulţi ucenici Părintele Ghelasie 
i-a trimis să studieze teologia, tocmai pentru a deveni Părinţi 
duhovniceşti.  

I.M.: Citez tot din articolul Maestrul şi ucenicul: „Latura 
comunitară e cea care face posibilă relaţia de ucenicie, 
transmisia Tradiţiei pe care trebuie să o asume conştient, 
formativ şi creator discipolul în arealul său solitar, căci Tradiţia 
nu se moşteneşte automat, letargic, sangvin, nu este take for 
granted, ci trebuie cucerită „cu mare trudă”. E ceea ce Părintele 
Ghelasie şi-a asumat benevolente în Cheile Râmeţului.”  

Deci implicarea, participarea şi contribuţia noastră sunt 
determinante? 

Pr. Dan: Una dintre tainele creării omului de către 
Dumnezeu e această complementaritate în care l-a creat.  
De fapt, întreaga lume a fost creată astfel. În cărţile sale, 
Părintele Ghelasie vorbeşte despre această creaţie în perechi de 
complementare: „La început Creează Cerul şi Pământul... Apa 
şi Uscatul... Bărbatul şi Femeia... Noaptea şi Ziua”... etc. (Fc. 1)”. 
Datorită acestei complementarităţi omul e simultan o fiinţă 
solitară şi o fiinţă comunitară-socială. În latura comunitară poţi 
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să dezvolţi relaţia cu duhovnicul. Acesta din urmă se află pe 
nivelul i+1, tu te afli pe nivelul i. El e releul prin care de pe 
nivelul superior ţi se transmite învăţătura mântuitoare şi 
practica sfinţitoare. Prin latura comunitară receptezi predania şi 
mai apoi te retragi în solitudine pentru a o pune în practică, 
pentru a ţi-o împropria. Avva Moise, într-un cuvânt păstrat în 
Pateric, îl învaţă pe ucenic: „Stai în chilia ta şi roagă-te şi 
rugăciunea te va învăţa toate.” Ceea ce ai primit, fie rugăciunea 
isihastă, fie gestul de închinare al pustnicului carpatin, trebuie 
să lucrezi în solitudine. Aşadar, fiecare ucenic preia Tradiţia 
transmisă de avvă, de maestru, Tradiţie pe care o asumă 
formativ în solitudine, în unicitatea sa, Tradiţie pe care trebuie 
s-o întrupeze, căreia să-i devină ipostas, flamură. La Părintele 
Ghelasie acest lucru se vede foarte bine. Fiul unui preot din 
Oltenia se aciuiază pe lângă un pustnic ardelean din Tradiţia 
carpatină, Avva Arsenie Praja Pustnicul, şi „experimentul 
reuşeşte”. Cartea sa „Avva şi ucenicul” descrie tocmai procesul 
dureros al devenirii, al transformării fiului în părinte, căci, arăta 
Gheronda Ghelasie, „nu te poţi face sfânt în două zile”. 
Duritatea şi distanţa pe care i le-a aplicat avva Arsenie pentru a 
nu fi „muiere cu barbă”, ni le-a aplicat şi el nouă. Ne iubea ca 
pe fii ai săi, dar niciodată, slavă Domnului, n-am avut parte de 
dulcegării sentimentale, care deteriorează o relaţie maestru-
ucenic. Tatăl trebuie să fie tată şi nu mamă. De aceea relaţiile cu 
ucenicii au fost curate, de cristal, neavând nimic emoţional-
bolnăvicios. Din acest punct de vedere era şi mai exigent în ce 
priveşte uceniţele femei, căci acestea sunt nu doar predispuse, 
ci chiar obsedate de o relaţie emoţională cu duhovnicul.  
El constata că „Duhovnicii au mari probleme mai ales cu 
uceniţele-femei, ce au însuşi caracterul supărăcios şi mofturos. 
Pe cele ce se supără să le alungi imediat ca pe nişte „draci”, fără 
milă. Dacă revin smerite şi hotărâte să nu se mai supere, le 
reprimeşti... şi doar aşa le formezi ca Adevărate Ucenice”. 

În ce priveşte relaţia cu ucenicii, Părintele se smerea 
afirmând: „Cel mai important este să fie „Ucenici Mari şi 
ÎNFOCAŢI”, că aceştia Descoperă şi menţin şi pe Duhovnicii 
Mari şi totodată se fac „Urmaşi şi Continuatori””. Or nu poţi 
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deveni „Urmaş şi Continuator” decât dacă asumi în solitudine 
ceea ce ai primit de la bătrân. O viaţă împlinită e una în care 
„conştient, formativ şi creator” pui în practică Predania. 

I.M.: Citez din acelaşi articol: „Părintele Ghelasie spunea 
undeva: „Ucenic nu este cel ce ascultă ocazional unele zise 
„învăţături” ce i se par minunate, ci adevăratul Ucenic este un 
„Urmaş întreg şi Total” al Vieţii Duhovniceşti a unui Părinte 
Duhovnicesc. Ucenicul trebuie să „Crească” îndelung „udat”  
de Apa Cea Vie a Părintelui Duhovnicesc şi doar după „multe 
şi aspre încercări şi probări” să primească „ÎNFIEREA de 
Ucenicie”.”  

S-ar putea să ne spuneţi, vă rog, cum vedeţi relaţia 
Duhovnic-ucenic, având ambele perspective? 

Pr. Dan: „Ocazional” înseamnă doar când îmi convine şi 
doar ce îmi convine. Părintele Stăniloae, într-un comentariu la 
Sfântul Varsanufie din Gaza, arată că adevărata ascultare nu e 
ocazională, ci permanentă, nu e selectivă, ci non-selectivă. Cel 
ce ascultă ocazional, ascultă de fapt de voia lui, de mintea, de 
egoul lui. Transformarea nu apare nici după o veşnicie. Ocazio-
nal înseamnă mofturos. Părintele Ghelasie avea o expresie: 
„Trebuie să stai în mânăstire până crăpi”. Până crapă omul cel 
vechi pentru a lăsa loc celui nou, altfel petreci o viaţă în 
mânăstire şi ai rămas identic, grosso modo, cu cel ce ai venit. 
Ryokan are un vers, o autoironie, care mă încântă: „Anul trecut 
un călugăr idiot, anul acesta nici o schimbare”. Acest pericol ne 
paşte mereu. Aşa numai ucenic nu eşti şi risipeşti şi timpul 
duhovnicului. Părintele Ghelasie arăta că adevăratul ucenic e 
cel ce vine la duhovnic pentru chestiuni cu adevărat duhov-
niceşti, altfel n-ar trebui să-l deranjeze cu lucruri grosiere, 
pătimaşe, pentru care e suficient un preot spoveditor. De aceea, 
cei mai mulţi dintre noi l-am coborât pe Avva Ghelasie de la 
nivelul de duhovnic la cel de preot spoveditor, n-am fost 
„ucenici mari”. Totuşi, nu ne-a refuzat, ne-a primit şi pe noi, cei 
mai nevolnici, care i-am consumat un timp preţios. Cum 
spunea Părintele Valerian: eu nu mă pot numi ucenic, am stat şi 
eu prin preajma sa, gură-cască. Un proverb oriental afirmă: 
„Când ucenicul e gata, maestrul va apărea. Când e cu adevărat 
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gata, maestrul va dispărea”. Cu mulţi dintre noi, doar prima 
parte a fost într-o oarecare măsură adevărată. Andrei Pleşu 
afirma că în viaţa fiecărui om Dumnezeu trimite trei oameni 
providenţiali. Pentru mine şi pentru mulţi alţii, Părintele 
Ghelasie a fost un astfel de om providenţial sosit la momentul 
potrivit, când ucenicul era cât de cât gata... O scriitoare apro-
piată lui Tagore, Maitreyi Devi, afirma despre genialul poet: 
„Fără el, viaţa merge înainte; dar cu el, în compania lui, viaţa 
dansează, prin scurgerea sa plicticoasă, veselă ca un pârâu de 
munte”. Uneori viaţa noastră curge monoton, anost, precum o 
apă la şes. Uneori viaţa noastră nu cunoaşte decât nuanţe de gri. 
Dar când în ea îşi face apariţia o persoană remarcabilă, provi-
denţială, atunci nuanţele de gri se transformă în culori de 
curcubeu, atunci plictisita apă de la şes devine un vesel pârâu 
de munte. 

Părintele Ghelasie era un mare duhovnic. Foarte puţini au 
înţeles aceasta. Din punctul meu de vedere, avea harisma 
duhovniciei. Din păcate, părintele Ioanichie Bălan, care a inter-
vievat nenumăraţi duhovnici, nu cred că avea habar de calibrul 
acestui duhovnic contemporan cu el. Tocmai pentru că avea 
această harismă a duhovniciei, Avva Ghelasie a fost cheia 
pentru uşile închise-blocate a foarte multe inimi. Printre acestea 
m-am numărat şi eu. Chiar înainte de a-l cunoaşte, prima dată 
m-am spovedit la Bucureşti, la Mănăstirea Antim, la Părintele 
Sofian, care era clar un om la mari înălţimi duhovniceşti, 
probabil ale sfinţeniei. Primele spovedanii le-am făcut acolo şi 
desigur că m-au ajutat. Dar nu s-a dovedit a fi cheia pentru 
inima mea. Într-adevăr, m-a pus pe o cale creştinească, auten-
tică, dar nu era ceea ce căutam. Acolo, în Bucureşti, la gurile de 
metrou în anii ’90 erau foarte multe standuri cu cărţi, unde am 
găsit primele cărţi ale Părintelui Ghelasie. Acestea mi-au adus 
lămuririle de care aveam nevoie în ceea ce priveşte relaţia 
dintre religiile orientale şi Creştinism. Sau relaţia dintre psiho-
logie, psihiatrie şi Creştinism. N-am găsit aceste subiecte mai 
clar explicate în alte cărţi de teologie ori de filozofia religiei. 
Când Părintele Neofit l-a descoperit la Frăsinei, am fost extrem 
de încântat să merg să-l cunosc. Şi încântarea mi-a fost şi mai 
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mare atunci când am stat de vorbă cu el. Omul acesta era cheia 
pe care o aşteptam, cheia pentru uşa blocată, care astfel s-a 
deschis înspre viaţa duhovnicească. De aceea spuneam că Avva 
Ghelasie avea arta, harisma duhovniciei. Într-o spovedanie de 
un sfert de oră anula tabuuri, prejudecăţi, habitusuri de zeci de 
ani. Avea o mare măiestrie în a te ajuta să-ţi vindeci sufletul şi 
trupul. Despre aceasta pot să mărturisească toţi care au trecut 
poarta Frăsineiului. Pentru că acolo veneau la spovedanie 
oameni din toate categoriile sociale, de la cei mai simpli ţărani, 
din satele din împrejurimi, până la protipendada academică. 
Părintele Ghelasie le-a deblocat tuturor calea către viaţa duhov-
nicească. 

I.M.: Şi eu pot să confirm că era surprinzător ce putea  
să-ţi spună. Cum reuşea să surprindă şi ce reuşea să trezească în 
tine. Şi de asemenea, odată mi-a spus un lucru pe care eu l-am 
priceput după vreo 15 ani… ce-a vrut să spună despre mine, un 
lucru care care mă caracteriza pe mine. Şi eu n-am înţeles 15 ani 
lucrul acesta. 

Pr. Dan: Da, uimitoare uşurinţa cu care vindeca sufletele! 
Uluitor cum pătrundea! Şi asta pentru că avea o viaţă duhov-
nicească foarte înaltă. O asceză aspră şi o „viaţă de noapte” pe 
care nu putem s-o bănuim. De acolo inspiraţia. Plus inteligenţă 
şi cultură. De aici o rezultantă a forţelor care deschidea uşa spre 
viaţa duhovnicească. 

I.M.: S-ar putea să nu pară prea inspirat sau legat de tema 
discuţiei, dar pentru mine e o paralelă. Am văzut o demonstra-
ţie a campionului mondial la şah Magnus Carlsen, în care a 
jucat un simultan de 10 partide… blitz şi… cu spatele la tablele 
de şah. Adică comunicarea se făcea doar verbal. El nu vedea 
tablele de joc. Şi le-a câştigat pe toate.  

Pentru mine cam aşa era nivelul de inteligenţă. Iar Magnus 
Carlsen spunea că pentru el lucrurile acestea vin natural. 

Pr. Dan: Există asemănări şi deosebiri între ei. Părintele 
Ghelasie juca şi el aceleaşi partide blitz cu noi, cu toţi care ne 
buluceam la uşa lui, căci şi el era un maestru în cunoaşterea 
duhovnicească. Cuvinte blitz fiecăruia. Întrebarea şi răspunsul 
blitz. Marele Bătrân nu pierdea timpul. Avea parcă o relaţie 
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specială cu timpul. Nu-şi permitea să piardă vremea, nici măcar 
pentru a dormi. Aveam senzaţie că pentru el fiecare secundă 
conta, că era cumva contra cronometru. Tot timpul în viteză, 
dar într-o grabă fără de grabă. Parc-ar fi ştiut că o să moară 
devreme.  

Fiecare se naşte cu alte daruri. Probabil de aceea e atât de 
greu de înţeles Avva Ghelasie, scrierile sale. Pentru el ceea ce 
scria era un firesc, care altora le dă teribile bătăi de cap, fiecare 
frază a sa fiind o piatră de poticnire. Diferenţa între el şi Carlsen 
e următoarea: Carlsen se află pe acelaşi nivel cu noi, doar că 
diferă de noi cantitativ ca şi IQ, viteză de procesare, capacitate 
de memorare. Avva Ghelasie se află pe alt nivel duhovnicesc, 
aşa cum se cade unui avvă, unui maestru. Uneori ne apostrofa: 
„Cum nu pricepi? Ai creier de chimicale?” De fapt, nu era ceva 
de înţeles cu creierul, ci cu duhul. În fond voia să spună: „Ai 
duhul adormit”. Nous-ul, higher soul, duhul, misticul din tine nu 
s-a trezit. Scoală, fă saltul de nivel. Creierul, oricum ar fi, nu 
poate pricepe. 

Mulţi oameni care au un IQ foarte mare rămân robii 
acestui nivel al inteligenţei omeneşti, ai planului „i” al existen-
ţei. Ei îl aduc la o desăvârşire, dar nu reuşesc să-l transceandă. 
Oricât de mare ar fi inteligenţa lor, totuşi nu reuşesc să ridice 
ochii spre cer, rămânând tot în acest plan orizontal. Inteligenţa 
prin sine nu reuşeşte să se transceandă. Ai nevoie de înţelep-
ciune duhovnicească pentru asta. Or, Părintele Ghelasie, având 
un IQ foarte mare, şi-a pus inteligenţa în slujba înţelepciunii. El 
trăia simultan pe aceste două nivele, ceea ce pentru noi era o 
încântare, deoarece ne interesau ambele. Pe Moş Ghelasie l-ai fi 
ascultat zile întregi. Acolo, în relaţia cu maestrul, dispărea 
temporalitatea, ceasul care ticăie. Nu simţeai cum curg clipele. 
Se auzea clopotul de vecernie şi spunea: „Gata, fiilor, la slujbă. 
Mergeţi la ritualul ecleziastic.” Nu ştiai cum trece acel timp 
pentru că era fascinant. Niciodată discuţiile nu erau plate. 
Niciodată nu venea să vorbească banalităţi. El când venea, mai 
bine zis când „năvălea” în camera în care ne aflam, atunci venea 
precum un vânt primăvăratic, înnoitor. 
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Sunt unii care fac bani perfecţionând un gadget, sunt alţii 
care fac bani inventând gadget-uri noi. Carlsen e în prima cate-
gorie, Avva Ghelasie în a doua. 

I.M.: Iată câteva crâmpeie din experienţa de ucenic,  
de data aceasta, a Părintelui Ghelasie: Referitor la supărare, 
Părintele Ghelasie îi spunea Părintelui Arsenie Praja, duhovnicul 
său: 

„– Dar, Avva, poate pe drept mă supăr!  
– Fiule, să treci şi PESTE DREPTATE, este Puterea de a 

învinge supărarea, să fii „DEASUPRA” a Toate, şi atunci ierţi 
orice, înduri orice, primeşti loviturile chiar de la cel de aproape. 
Să te „RIDICI DEASUPRA a Toate” permanent.” 

Pr. Dan: Moş Ghelasie lasă să se întrevadă câte ceva din 
viaţa sa în frânturi de memorie răsfirate prin cărţi. De exemplu, 
în Avva şi ucenicul recunoaşte această latură supărăcioasă pe 
care o avea din copilărie, latură pe care mama lui n-a reuşit să  
i-o vindece suficient, pentru că mai târziu ea răbufneşte în 
ucenicia pe lângă Avva Arsenie Praja în pustie. E interesant că 
vindecarea i-a adus darul de a putea să împace cu o uşurinţă 
uluitoare oamenii, să-i scape de supărări, de aceste co-morbi-
dităţi duhovniceşti. Nu am cuvinte pe măsură pentru a descrie 
arta duhovniciei sale. Era clar un maestru în acest areal. 
Rezolva cu o simplitate dezarmantă probleme majore şi simul-
tan nu te lăsa să faci obsesie, fixaţie pe nimic, darămite pe chiţi-
buşuri. După fiecare spovedanie plecai alt om. Merită subliniat 
că mereu îţi lăsa mare libertate de mişcare în câmpul cunoaş-
terii. Când încă mai eram atras de maeştrii orientali şi îi ceream 
binecuvântare să-i mai studiez, mi-o dădea. Pe de altă parte, 
erau lucruri unde era foarte strict, unde nu încăpea discuţie, 
unde trebuia să asculţi la milimetru. De exemplu, nu mi-a dat 
binecuvântare să fiu şofer. Mi-a spus răspicat: „Să nu mai pui 
niciodată mâna pe volan”. Simultan discipilnă şi libertate. Da, 
era un maestru al spovedaniei. Blocuri mari de piatră ţi le lua 
de pe inimă cu o uşurinţă fenomenală, de parcă n-ar fi fost 
niciodată acolo. Prin el am făcut cunoştinţă cu „văzduhul 
libertăţii”. Era un om liber şi cei pe care îi îndruma voia să fie la 
fel de liberi. Un adevărat avvă nu vrea să te facă ucenic al lui, ci 
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un om liber. De fiecare dată când plecam din Frăsinei avem 
sentimentul libertăţii tot mai accentuat. 

I.M.: Părintele Ghelasie rememora: „Şi eu, tăiam lemne,  
i le aduceam lângă uşă, îi duceam apă şi îi făceam mici servicii. 
Eu însă ardeam de dorinţa să-i stau în preajmă, să stau ca Maria 
la picioarele lui, nu să slujesc ca Marta. Avva mă „refuza”,  
mă lăsa să aştept, să mă zbat, ca prin aceasta să mi se „rupă 
lanţurile din mine”. (...) Nu puteam înţelege această 
„Duhovnicie de armată”.” 

Pr. Dan: E bună această duhovnicie spartană şi mă simt 
binecuvântat de faptul că Părintele Ghelasie ne-o aplica şi nouă. 
Deşi el era, cum am spus, un duhovnic foarte fin şi care, în 
punctele tale cele mai slabe, ştia cum să te vindece fără să simţi, 
fără dureri, fără traume, pe de altă parte, erau laturi în care îţi 
aplica această disciplină spartană, „de armată”, cum o numeşte 
în textul din Avva şi ucenicul. E o mare artă să poţi să îmbini 
această delicateţe, în punctele cele mai fine, cele mai dureroase 
ale omului, cu această duhovnicie de armată. Şi, într-adevăr, 
plângi cumva pentru această lume de astăzi în care cel mai 
adesea duhovnicii nu mai sunt duhovnici spartani, ci sunt nişte 
„muieri cu barbă”, după o expresie a lui Moş Avva. Aceşti 
„duhovnici” lasă pe oameni în dulcegăriile lor, în sentimenta-
lismele lor, în senzualism, nu-i îndrumă la o viaţă duhovni-
cească, ascetică, şi iată aşa riscăm să devenim un neam de 
plângăcioşi, de bocitoare, de bărboşi care se văicăresc mereu.  
E nevoie de adevăraţi duhovnici şi Părintele în acest punct nu 
menaja pe nimeni. Încă o dată spun, nu se uita la statura 
academică a persoanei, la statutul său social. Când era nevoie, 
tăia în carne vie fără să discute. Şi nu rareori se întâmpla chiar 
cu necunoscuţi. Veneau la el persoane pentru prima dată cu fel 
de fel de probleme. Şi, din prima, fără introduceri protocolare, 
„îi lovea în moalele capului”. De exemplu, unuia care avea o 
problemă sentimentală i-a strigat de trei ori: „Lasă-te de femeia 
respectivă că nu e de tine”. Când eram profesor am dus mulţi 
concetăţeni de-ai mei la Avva Ghelasie, oameni care-l vedeau 
prima dată. Şi adesea ieşeau de la el şocaţi. Nu mai spuneau 
nimic până coboram la Călimăneşti. Rămâneau muţi. Deci 
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Părintele Ghelasie într-adevăr aplica metode spartane, dar toate 
vindecătoare, toate cu discernământ, cu acea înţelepciune 
duhovnicească ce-l caracteriza. 

I.M.: Citez: „Sunt unii care poate vor cu sinceritate Viaţă 
Duhovnicească. Dar ca orice Cunoaştere, ca orice Lucrare, nu se 
câştigă bătând din palme. O meserie nu se învaţă într-o zi. Viaţa 
noastră Duhovnicească trebuie să devină şi o Meserie Duhovni-
cească, să-i zicem aşa, şi meseria se învaţă încet-încet”. 

Pr. Dan: Părintele Ghelasie avea o vorbă: „Măi tăticule, 
nu te poţi face sfânt în două zile. Trebuie să munceşti.” Şi el, 
clar, a fost un model exemplar… zi şi noapte, zi şi noapte… 
nenumăraţi oameni la spovedit, atâtea cărţi de scris, slujbele, 
reţetele, toate celelalte… stupii, ascultările din mănăstire. Cât 
despre măsura de ucenic... până la urmă, să poţi în parte să 
împlineşti ceea ce ai văzut la cel care a fost bătrânul tău.  
De aceea, majoritatea dintre noi nu ne putem numi ucenici ai 
Părintelui Ghelasie, ci, cel mult, putem să spunem că am avut 
binecuvântarea de a sta în preajma lui şi de a „fura” câte ceva 
din ceea ce avea acest Moş Avvă. Noi prea adesea i-am ocupat 
un timp foarte preţios cu lucruri jalnice, de jos, şi el totuşi ne-a 
acceptat chiar şi în felul acesta...  

I.M.: Tot în articolul Maestrul şi ucenicul îl citaţi pe 
Părintele Ghelasie: 

„Nimeni să nu se gândească cum este în Lună dacă el nu 
poate nici să sară peste gard. Zborul fără aripi nu există. (…)  

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

Pr. Dan: Părintele Ghelasie foloseşte o triadă: oprirea 
războirii, ascultarea povăţuirii şi intrarea pe uşa de taină.  
De fapt, aceasta e doar una dintre nenumăratele triade de care 
mustesc cărţile sale. Aş aminti doar încă una dintre acestea: 
„FIUL Lui DUMNEZEU Creează-ASUMĂ Chipul Creaţiei-
lumii şi Se „Face TRUPUL Precosmic-PREHRISTIC”. Apoi Se 
„Face trupul Cosmic-Facerea Lumii” şi apoi se „Face TRUP-
Corp-carne”, ca „TRUPUL HRISTIC Desăvârşit”.” În literatura 
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ascetică nu puţine procese ale vieţii duhovniceşti sunt descrise 
ca având trei faze. Se vorbeşte astfel mai întâi de curăţirea de 
patimi, mai apoi de iluminare şi, în final, de îndumnezeire. În 
triada ghelasiană prima treaptă este oprirea războirii. Avem un 
război cu viciile, cu patimile. Până n-ai reuşit să opreşti acest 
război, să faci pace cu tine însuţi, cu oamenii şi cu Dumnezeu, 
nu poţi să treci la a doua treaptă de ascultare a povăţuirii. N-ai 
cum să asculţi povăţuirea până n-ai făcut linişte, până nu s-a 
stins larma războiului. Atunci poţi să primeşti un cuvânt 
duhovnicesc, să mergi pe această treaptă pe care să vezi că, de 
fapt, lumea are alte nivele, nebănuite, de organizare şi de sens. 
Mai apoi, dacă faci această ascultare a povăţuirii, dacă urmezi 
acest lucru în propria chilie, în solitudinea ta, atunci se deschide 
treapta a treia: uşa cea de taină. 

Într-un alt loc, Moş Avva arată că datorită căderii primor-
diale a omului ne-am ales drept moştenire cu rătăcirea minţii, 
desfrânarea inimii şi adormirea duhului. De aceea, explică el, 
„Calea spre Odihnă-Isihie, are Trei Urcuşuri, al Minţii, al Inimii 
şi al Duhului direct de Suflet, ca Trei „Reînvieri”. Păcatul-fuga 
de Acasă a produs „nebunia Minţii”, „desfrânarea Inimii” şi 
„adormirea Duhului” de Suflet. De aici cele „Trei Lucrări Harice” 
ale Isihiei, asupra Minţii, asupra Inimii, şi asupra Duhului 
direct de Suflet. Isihasmul Filocalic vorbeşte de „Trei Isihii”, 
Isihia Minţii, Isihia Inimii şi Isihia Duhului”. Căderea fiind 
întreită, atunci şi ridicarea va fi în mod necesar tot întreită. 
Anume: mai întâi a scoate mintea din rătăcire, a o aduce pe 
calea dreaptă, pe calea viziunii creştine ortodoxe isihaste.  
A doua, a scoate inima din desfrânare, din desfrâul emoţional, 
sentimental. A treia, trezirea duhului adormit. Prin căderea lui 
Adam ne-am procopsit cu adormirea duhului, care se mai 
trezeşte doar în perioadele când ne rugăm. În rest, el e adormit 
buştean. Aşa cum a strigat Iisus pe Lazăr cel adormit de patru 
zile, aşa striga uneori Părintele Ghelasie la noi, pentru a ne trezi 
duhul. În paranteză fie spus, această adormire a duhului 
explică de ce relaţia dintre soţ şi soţie e atât de anemică: pentru 
că ei n-au o relaţie de duh. Relaţia lor funcţionează în cel mai 
bun caz la nivel trupesc, mental şi sentimental. Dar toate 
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aceastea rămân în arealul lumescului, al acestui firesc lumesc, 
atât cât se mai poate numi firesc. De fapt, o relaţie adevărată 
între doi oameni trebuie să se stabilească la nivelul duhului prin 
împreună rugăciune şi prin rugăciune unul pentru altul.  
De aceea, o relaţie între doi soţi se deteriorează în aşa hal 
pentru că ei nu se mai roagă împreună şi nu se mai roagă unul 
pentru altul. Relaţia fizică se banalizează în trei ani. Relaţia 
sentimentală se uzează şi ea în timp. Cât despre nivelul mental, 
fiecare e plictisit de ideile celuilalt. Şi atunci oamenii rămân cu 
nimic. Se simt ca doi străini. Şi, vedeţi, de aceea bătrânii… 
bunicii noştri, deşi nu se rugau foarte mult, seara când veneau 
de la muncă frânţi de oboseală, se retrăgeau în camera lor să se 
roage împreună. Atunci îşi avertizau nepoţii: „Noi acuma 
mergem să ne rugăm. Să nu ne deranjaţi.” Or asta s-a pierdut. 
Între oamenii aceia foarte simpli, aliteraţi, agramaţi, exista 
relaţia de duh, prin împreună rugăciune. În acelaşi mod, nu 
poate să existe o relaţie între ucenic şi duhovnic, dacă ei nu sunt 
racordaţi pe frecvenţa duhului. Deci trebuie trezit duhul. Şi 
atunci duhovnicul se roagă pentru ucenic să i se trezeacă duhul, 
dar şi ucenicul trebuie să-şi facă practica lui solitară pentru 
trezirea duhului. Pentru că altfel totul devine inoperant şi 
duhovnicul trebuie să moaie şi posmagii ucenicului, ba poate să 
îi şi bage în gură. Şi atunci relaţia nu funcţionează. Trebuie să 
coboare şi duhovnicul din planul „i+1”, trebuie să urce şi uce-
nicul din planul „i”. Undeva la mijloc trebuie să se producă 
acea conexiune, acea întâlnire de taină, cum îi place Părintelui 
Ghelasie să scrie. Există şi aici un hotar de taină. Trebuie să 
ajungi la acel hotar de taină unde să-l întâlneşti pe duhovnicul 
tău.  

Apropo, când mi-a interzis să mai pun mâna pe volan de 
trei ori a strigat la mine. Niciodată n-a strigat aşa. Probabil 
pentru ca să mi se trezească la realitate mintea, inima, respectiv 
duhul. Şi nu sunt un caz singular. Iată ce povesteşte un 
credincios: „În iarna anului 2000 am mers la părintele Ghelasie 
în urma unei decepţii în dragoste. Mă certasem cu prietena 
mea, iar eu nu găseam nici o rezolvare. Nu ştiam nici cine era 
Părintele, nici despre faima ascetică a locurilor, dar simţeam o 
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mare chemare înspre aceste locuri şi simţeam în inima mea şi în 
cugetul meu că aici şi numai aici se află rezolvarea mea. Pe 
undeva, adevărul e altul: una căutam eu, peste altceva am dat. 
De cum am sosit, ne întreabă un părinte pentru ce am venit.  
Eu îi spun în mare despre ce este vorba şi părintele însărcinat  
cu primirea de oaspeţi îmi spune scurt: „La spovedanie la 
părintele Ghelasie!”. „Spovedanie” – cuvânt care nu prea ştiam 
ce înseamnă, dar care mă liniştea oarecum. În fine, trec peste 
stilul avvei la spovedit: scurt, sec şi la obiect – bărbăteşte,  
într-un cuvânt. A simţit avva că e ceva grav înlăuntrul meu şi se 
dă o mare luptă. Dar în acelaşi timp am simţit şi o mare 
uşurare. Iar spre sfârşit, după ce mi-a dat dezlegare, îmi zice: 
„Lasă-te de ea”. Dar eu, încăpăţânat cum sunt, zic în mintea 
mea, „ce ştie bă, boşorogul ăsta”, şi-mi mai zic iarăşi în minte: 
„zic ca el şi fac ca mine”. La care se aude vocea Avvei, deto-
natoare: „Lasă-te, bă, de ea!”. Ştia că mă durea când zicea asta, 
aşa că tot el mi-a spus consolator: „Lasă, bă tată, că mai sunt 
fete”, şi asta mă liniştea. A trebuit să spună Avva a treia oară 
„Lasă-te, bă”, la care şi acum, după atâţia ani mă gândesc, cum 
a putut un boţ de om să strige atât de tare la mine, căci numai 
din suflul vorbei am sărit 20-25 de cm şi am dat cu umărul în 
tocul de la chilie”. 

I.M.: În acelaşi articol spuneţi: „Părintele Ghelasie 
subscrie maximei hristice, declarând: „Eu personal am dorit să 
fiu „Ucenic” al unui Părinte Duhovnicesc, dar mi-am dat seama 
că nici după ani îndelungaţi nu am putut să primesc cu 
adevărat „ÎNFIEREA de Ucenic”, spre mâhnirea Părintelui 
meu, „Moş-Avva””.” 

Pr. Dan: Majoritatea dintre noi, dacă nu toţi, ne regăsim în 
acest text. Deşi aici se vede şi smerenia Părintelui Ghelasie. 
Totuşi el a transmis, atât oral, cât şi în scris, ceva din tradiţia 
aceasta a pustnicilor isihaşti carpatini primită de la Avva 
Arsenie Praja. Şi transmisia nu a fost una subţire, ci una consis-
tentă. Dar aşa e bine, ca orice ucenic să se smerească. Şi noi, cu 
atât mai mult, trebuie să ne smerim în ce priveşte această slabă 
transmisie, această subţire captură pe care am făcut-o din 
noianul cunoaşterii duhovniceşti pe care ne-a împărtăşit-o. 
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Subscriu, în ce mă priveşte, la cuvintele sale. Cum l-am 
citat mai sus pe Părintele Zaharia Zaharou vorbind despre 
Părintele Sofronie Saharov: „Mă bucuram de prezenţa lui, de 
cuvântul lui, dar nu ştiu dacă l-am înţeles vreodată”, „nici după 
ani îndelungaţi nu am putut să primesc cu adevărat „ÎNFIEREA 
de Ucenic””. Niciodată o astfel de relaţie duhovnicească, verti-
cală nu poate fi cuantificată, nu e măsurabilă. Arealul tainei nu 
se poate cartografia. Rămâne însă binecuvânatrea de a-l fi 
cunoscut, de a fi petrecut în prezenţa lui, de a-i fi sorbit cuvin-
tele, gesturile, binecuvântările. Dar mai presus de acestea, şi 
astăzi rostesc cât de des îmi amintesc cuvintele pe care el însuşi 
le adresa duhovnicului său, Avva Arsenie Praja Pustnicul, 
„Părinte, sub binecuvântarea ta stau!” Şi cred că e aşa, măcar 
pentru simplul fapt că atunci când mi-a interzis să mai pun 
mâna pe volan m-a asigurat că o să am mereu şofer, ceea ce 
funcţionează de mai bine de doăuzeci de ani!!! Moş-Avva 
Ghelasie un om pe care mila lui Dumnezeu mi l-a scos în Cale! 
De aceea apare în dedicaţia din Comentariile de la Pateric între cei 
trei oameni providenţiali pe care Cel Preaînalt mi i-a trimis. 

Uneori mă întreb ce loc i-a hărăzit Dumnezeu? Borges 
afirma că îşi imaginează Raiul ca o bibliotecă. Mergând pe acest 
fir, mă gândesc că dacă prin mila lui Dumnezeu voi fi mântuit, 
m-ar încânta un post de bibliotecar în Împărăţia Cerurilor, iar, 
evident, acolo printre bibliotecarii-şefi l-aş întâlni pe Moş 
Ghelasie, desigur la secţia Arhetipuri a celestei biblioteci, 
aprofundând teme pe care scurta viaţă pământească nu i-a 
permis s-o facă.  

I.M.: În articolul Isihastul de la Frăsinei în orizontul 
Tainei spuneţi: „Însă isihast înseamnă, mai întâi de toate, 
practician.” Şi continuaţi cu un citat din opera Părintelui 
Ghelasie: „În paralel, Practica şi Învăţătura Sfântă duc la acea 
Reuşită Sănătoasă şi veridică. De aceea nu se poate una fără 
alta. (…) Cei din vechime, pentru o Învăţătură Sfântă îşi 
sacrificau averea şi chiar se făceau slugi şi robi. (…) Cei ce 
doresc Taina Vieţii Isihaste trebuie să aibă „râvna” Practicii, care 
se susţine prin „exersarea” volitivă peste toate piedicile.”  

Deci nu merge doar practica, sau doar învăţătura… 
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Pr. Dan: În Părintele Ghelasie se îmbina viziunea isihastă 
cu practica. Viziunea creează orizontul, cadrul în care să te 
mişti. Fără ea, practicianul bâjbâie, orbecăie, poate ajunge în 
fundături, căci, după o expresie a Sfântului Isaac Sirianul, firea 
omului căzut este „plecată spre rătăcire”. Pe de altă parte, 
degeaba ai viziunea, orizontul în care să te mişti, dar nu faci un 
pas. O maximă patristică afirmă: „Cunoaşterea teoretică 
trufeşte”, iar trufiei îi urmează inevitabil căderea. Teoreticianul 
are o sămânţă pe care o ţine într-un loc uscat, n-o pune în brazdă. 
Sfântul Isaac Sirianul subliniază importanţa unei viziuni ishaste: 
„citirea dumnezeieştilor Scripturi împuterniceşte mintea, şi se 
face şuvoi de apă pentru rugăciune, ajutor şi împreună-înjugare 
pentru priveghere, şi a cugetului lumină... citirea este povăţui-
toare spre cărarea cea dreaptă, şi semănătoare a sămânţei 
dumnezeieştii vedenii întru rugăciune; ea leagă gândurile ca să 
nu se răspândească, şi să rătăcească, şi să pască întru cele 
deşarte; ea neîncetat seamănă pomenirea lui Dumnezeu în 
suflet, şi a căilor sfinţilor celor ce bine au plăcut Lui, şi face 
mintea a câştiga subţirătate şi înţelepciune”. Experienţa prede-
cesorilor îţi oferă deja cărarea. N-ai decât să urci.  

Viziunea şi practica sunt cele două aripi ale misticului. 
Avva Ghelasie era simultan un practician şi vizionar de 
excepţie. Un practician la toate nivelurile: de la hrănire la 
tehnoredactare. Nu trăia niciodată în imaginaţie. Îl aflai doar în 
arealul practicii sau în al viziunii. Nu l-am surprins, în toţi anii 
în care l-am cunoscut, visător, nostalgic. Niciodată! De aceea, 
tot ceea ce primea era inspiraţie, nu imaginaţie. Tot ceea ce se 
află în cărţile Părintelui nu e rodul imaginaţiei, ci al viziunii şi 
practicii. Avva trăia doar în realitate, doar aici şi acum. Asta se 
vedea foarte clar când discuta cu noi. De fapt, chiar programul 
nu-i permitea să-şi imagineze ceva. Ori era vreo inspiraţie, ori 
nu era nimic. Acest lucru ar trebui să le dea foarte mult de 
gândit celor care cotcodăcesc pe marginea operei sale fără să 
priceapă prea multe.  

Aşadar, pe de o parte, Avva Ghelasie era un practician 
prin excelenţă, pe de alta, avea viziunea. Toate cărţile sale sunt 
despre viziunea isihastă. Sunt unii, majoritatea, doar practicanţi 



In memoriam Avva Ghelasie 

33 

isihaşti. Ei au primit de-a gata o regulă de vieţuire isihastă şi o 
trăiesc. Dar sunt puţini cei care construiesc, articulează o 
viziune isihastă şi o practică. Unii sunt tentaţi doar de partea 
aceea de teoretizare, de orizont, de stabilirea cadrului în care să 
îţi manifeşti practica isihastă. Rămân cu acel orizont. Dar n-au 
făcut nici un pas spre el. Alţii, neavând viziune isihastă, n-au 
orizontul, cadrul în care să se mişte. Şi atunci bâjbâie, se târăsc, 
se lovesc de fel de fel de obstacole, existând riscul să rătăcească, 
să eşueze (în pietism, de exemplu). Dar la Părintele exact acest 
lucru l-am găsit: o viziune foarte bine structurată a vieţii isihaste 
îmbinată cu o practică pe măsură. Avva Ghelasie este una 
dintre cele mai fericite îmbinări ale viziunii şi practicii isihaste. 

Dacă cercetăm istoria Bisericii, toţi marii Săi oameni au 
îmbinat viziunea şi practica: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul 
Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul Ioan 
Scărarul, Sfântul Isaac Sirianul. Toţi aceştia au fost foarte bine 
şcoliţi, cărţile lor fiind dovada. De exemplu, dacă parcurgi Scara 
găseşti ciorchini de definiţii din două cuvinte date postului, 
iubirii, smereniei, tăcerii… De aceea operele lor au rămas 
monumente ale literaturii duhovniceşti.  

După Părintele Sofronie Saharov, creştinismul autentic e 
eclezial, dogmatic şi ascetic. În cadrul eclezial se construieşte cu 
ajutorul dogmei viziunea, care în acelaşi cadru se pune în 
practică. Neînţelegerea dogmei şi a importanţei ei pentru 
construirea unei viziuni isihaste autentice îi poate aduce pe unii 
la afirmaţii aberante: nu numai că dogmele li se par învechite, 
ba chiar lui Alexandru Dragomir, pe care Liiceanu îl citează 
într-o carte recentă, „stătute”. Stătută e gândirea lor, viziunea 
lor. Viziunea şi practica isihastă, cele două aripi ale ascetului, 
creează mereu sfinţi. Iată două exemple din viaţa Stareţului 
Lavrentie de Ia Cernigov (1868-1950). Mănăstirea de maici în 
care slujea avea o grădină unde varza a fost atacată de omizi şi 
măsurile luate nu au folosit. Stareţul a fost chemat în ajutor. 
Părintele s-a rugat şi dimineaţa s-a descoperit că toate omizile 
se târâseră până la lacul situat în apropiere. Odată a fost plantat 
răsad, dar păsările (stăncuţele) îl scoteau. Monahia care păzea 
grădina nu le putea face faţă. Maica iconoamă s-a adresat 
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părintelui. „Spune-i maicii paznice să zică păsărilor să zboare în 
pădure”, a sfătuit-o stareţul. Atunci când i s-au transmis 
cuvintele stareţului, maica-paznic s-a mirat: „Păi şi o să mă 
asculte?” „Trebuie să-l ascultăm pe părintele”, a obiectat maica 
iconoamă. Maica paznică a făcut ascultare, într-adevăr, păsările 
n-au mai venit. Peste câteva zile stareţul s-a uitat la clopotniţa 
în care se cuibăreau păsările şi a zis: „E plictisitor fără păsări. 
Să-i spuneţi maicii paznice să le spună păsărilor să se întoarcă, 
dar să nu mai atingă grădina”. Păsările au reapărut, însă nu au 
mai provocat nici o pagubă. Cum ar putea o dogmă stătută să 
alunge viermii sau păsările? Adevărul e că viziunea lor nu 
poate alunga viermii şi păsărelele, fie ei de natură materială sau 
mentală. Nu întâmplător, acest Stareţ a oferit şi o viziune 
despre vremurile care vor veni. 

I.M.: Din articolul Domesticirea nomadului mi-au atras 
atenţia următoarele propoziţii şi cuvinte cheie: „A fi prezent 
aici şi acum e posibil doar prin atenţie.” semiadormit; somno-
lenţa diurnă; „câştigarea Prezenţei-Atenţiei Mistice „în Icoană  
şi prin Icoană””; „închinarea tăcută, trează a pustnicilor 
carpatini”. 

Aşadar unii dintre noi avem un fel de semi-somnambu-
lism foarte subtil pe care nu ni-l sesizăm?  

Pr. Dan: Moş Ghelasie era întruchiparea trezviei. Nu l-a 
văzut nimeni dormind, somnolent. Îl ajuta desigur şi alimen-
taţia isihastă, pustnicească, dar aceasta era doar secundară. 
Desigur că practica gestului de închinare l-a adus la trezvia 
duhovnicească. 

Lao Tzu afirma că trebuie să fii la fel de atent precum un 
om care traversează iarna un râu îngheţat, sau să fii alert 
precum un om conştient de pericol. La Părintele Ghelasie am 
simţit această trezvie, care nu-l părăsea nici când discuta cu noi, 
deşi aceste discuţii ar fi trebuit să fie pentru el relaxante, 
reconfortante. Şi atunci era precum o sabie cu două tăişuri 
scoasă din teacă. Ar trebui să fim mereu treji, pentru că, după 
cum arăta un bătrân pustnic, „dacă cineva pierde aur sau 
argint, poate găsi altele în loc; dar dacă cineva pierde o 
oportunitate nu va mai găsi alta”. Mulţumesc lui Dumnezeu că 
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am prins această oportunitate de a-l întâlni pe Gheronda 
Ghelasie. Cine ştie când sau dacă Dumnezeu va mai ridica 
vreodată din neamul românesc un isihast de factura sa. Nu a 
fost întâmplător că îngerii i-au ales pe păstori drept receptacole 
ale mesajului naşterii lui Mesia, tocmai pentru că în acea regiune 
erau singurii care privegheau la acea oră din noapte. Cei treji 
duhovniceşte primesc veşti cereşti (Lawrence R. Farley). 

Suprastimularea senzorială ne slăbeşte capacitatea de 
atenţie. Tocmai de aceea Părinţii Pustiei căutau pustia, pentru 
substimularea senzorială. Mă gândesc cât de greu i-a fost lui 
Avva Ghelasie când a trebuit să părăsească pustia şi să vină la 
Frăsinei. De fapt, se spune că etapele unei vieţi duhovniceşti 
complete sunt: călugăria (ascultarea, noviciatul), pustia (lupta), 
stăreţia (îndrumarea celorlalţi). Cred că a fost voia lui Dumnezeu 
ca Părintele Ghelasie să treacă şi prin slujirea stăreţiei. 

Se ştie că atenţia e metacognitivă, peste toate judecăţile, 
raţionamentele posibile: nu pot să fiu complet atent şi simultan 
să exprim la ce anume sunt atent, pentru că atenţia angajează şi 
observă lucruri care nu pot fi transmise. De aceea, cele mai 
eficiente rugăciuni sunt cele foarte scurte. În momentul în care 
începem să verbalizăm ceea ce vedem sau trăim, o parte din 
atenţia noastră este ocupată cu formularea şi pierde contactul 
cu realitatea. Atenţia înseamnă încetarea activităţii neocorte-
xului frontal, zonă care se ocupă de limbaj şi de activităţile 
raţionale. Atenţia e tăcerea limbajului şi a simţurilor şi con-
versia fiinţei mele spre obiectul atenţiei mele. De aceea, în 
experienţele mistice limbajul dispare (rugăciunea lui Iisus 
devine tot mai scurtă, până la extincţie), partea analitică este 
dezactivată. Ceea ce trăiesc e atât de intens, că nu mai am timp 
să cântăresc, să judec lucrurile. Fără o experienţă religioasă, 
liturgică, e greu să experimentezi o stare metacognitivă.  

Pe de altă parte, s-a constatat că hiperstimularea atenţiei, 
din surse externe, nu dă rezultate în câmpul învăţării. Din 
contră, se constată un declin. Copii tot mai inteligenţi sunt tot 
mai puţini capabili de un efort concentrat. Nu au capacitatea de 
focus pe termen mai lung asupra unui singur lucru. Viaţa 
isihastă, gestul de închinare al isihaştilor carpatini se află la 
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polul opus al hiperstimulării atenţiei din surse externe. 
Părintele Ghelasie ne spunea că isihaştii din Cheii Râmeţului 
rămâneau ore în şir în gest de închinare în faţa icoanei lui 
Hristos întrupat din Fecioara Maria. 

Aşadar, trezvia era un punct tare al Părintelui Ghelasie. 
Lucrul cel mai interesant e acela că îţi transmitea ceva din ea şi 
ţie. Tot timpul cât stătea de vorbă cu noi, oricât eram de obosiţi, 
te trezeai. Şi subiectele erau într-adevăr foarte interesante, iar 
răspunsurile erau ale unui maestru, astfel că de fiecare dată 
fugea tot somnul de acolo. Părintele Ghelasie avea acest dar de 
a alunga somnul, nu numai de la el, ci şi de la toţi cei din jurul 
lui. 

I.M.: Legat de ultimele două întrebări: Cum să facem să 
ne motivăm pentru exersarea peste toate piedicile? Şi de 
asemenea această trezire, trezvie…? 

Pr. Dan: În ce priveşte exersarea peste toate piedicile, îmi 
amintesc de Stareţul Calinic Cărăvan de la Lainici, când a 
început să practice isihasmul şi-a spus: „Dacă alţii au putut, de 
ce n-aş încerca şi eu?” Şi i-a ieşit. 

Cât despre trezvie, cred că trebuie să mergem la mor-
mântul lui Gheronda să îi cerem să ne blagoslovească şi-n 
această direcţie. Pe de altă parte, dacă urmezi linia sa practică te 
învredniceşti de o creştere a trezviei. Un factor era regimul 
alimentar pe care îl prescria celor care voiau să-i urmeze calea. 
În acest sens, în mănăstire Avva îi accepta ca ucenici doar pe cei 
care mergeau pe aceeaşi frecvenţă cu el şi în ce priveşte 
alimentaţia. Că alimentaţia pustnicească sporeşte trezvia o 
aflăm şi din scrierile Sfântului Isaac Sirianul. El afirmă: „Dacă 
vrei să poţi să ai trezvie la rugăciune, atunci trebuie să înveţi să 
posteşti, să înveţi postirea.” Părintele Ghelasie ne-a învăţat ce 
înseamnă postirea adevărată. Pe de altă parte, avem practica 
isihastă carpatină... toate acestea creează, dau un vector, o forţă 
rezultantă, care clar că aduce sporirea trezviei. 

I.M.: Citez din articolul Din tainele ritualului: „Părintele 
Ghelasie spunea: „Duhovnicia de specific Carpatin, nu este nici 
de transcendent, nici de gândire, nici de simţire, ci de RITUAL 
direct. Şi RITUAL înseamnă ALTAR unde DIVINUL şi Creaţia 
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se ÎNTÂLNESC, ca din această ÎNTÂLNIRE apoi să „iasă” şi 
Transcendentul şi Spiritualul şi Duhovnicescul.” 

Pr. Dan: Fiecare dintre noi este simultan un „templu al lui 
Dumnezeu” (I Cor. 3, 16) şi simultan un preot al acestui templu, 
un preot la altarul acestui templu. În acest altar, unde preotul 
oficiază într-o închinare tăcută, trează, plină de reverenţă şi 
gratitudine „DIVINUL şi Creaţia se ÎNTÂLNESC, ca din 
această ÎNTÂLNIRE apoi să „iasă” şi Transcendentul şi 
Spiritualul şi Duhovnicescul”. Tot astfel, când Moise a urcat pe 
Muntele Sinai (cuvântul altar, de origine latină, înseamnă 
tocmai loc înalt), acolo a primit Tablele Legii, care reglementau 
nu doar relaţia omului cu Dumnezeu, ci şi relaţia omului cu 
aproapele. Conform unei legi a nivelelor de realitate, proble-
mele de pe nivelul i se rezolvă cu adevărat doar de pe nivelul 
i+1. Când DIVINUL şi Creaţia se ÎNTÂLNESC, adică omul a 
urcat de pe nivelul său pe nivelul superior de realitate, toate 
chestiunile morale, psihologice etc. s-au rezolvat de la sine. În 
acest sens, Părintele Stăniloae afirmă că un om care trăieşte cu 
adevărat Ortodoxia n-are nevoie să citească un cod al bunelor 
maniere: acesta de la sine se îmbracă decent, mănâncă atât cât 
se cuvine, are relaţii liniştite, respectuoase cu toţi. Când harul îl 
vizitează pe închinătorul smerit şi tăcut, atât interior, cât şi 
exterior, acesta fiind un ritual direct, neecranat de ceva din noi, 
atunci omul este vindecat la toate nivelele: duh, minte, inimă, 
trup. Nivelul i+1 a rezolvat toate problemele nivelului i. 

Aici trebuie să vorbim puţin despre practica isihastă 
carpatină, despre specificul ei. Ca o primă regulă a acestei 
practici, care e de fapt valabilă şi pentru toate celelalte, atunci 
când vrei să te conectezi la Divinitate, să-ţi practici ritualul, 
atunci trebuie să dai la o parte senzaţiile trupului, emoţiile-
sentimentele inimii şi gândurile minţii. Pentru că toate acestea 
constituie dacă nu ecrane, ziduri între tine şi Dumnezeu, cel 
puţin prisme deformatoare a relaţiei tale cu Dumnezeu. Dar 
care e specificul practicii isihaste carpatine? Gestul de închinare. 
Bătrânii, Moşii din Cheii Râmeţului stăteau în faţa icoanei 
Maicii Domnului cu Pruncul, – după relatările Părintelui 
Ghelasie – ore în şir într-un gest de închinare tăcută, trează, 
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plină de reverenţă, de gratitudine. Stăteau doar în acest gest de 
închinare, cu toată fiinţa lor. Practica isihastă athonită presu-
pune rostirea neîncetată a Rugăciunii lui Iisus. Desigur, acestea 
sunt două tehnici diferite… Dar care este specificul acesta 
carpatin? Faptul că tu nu uzezi nici măcar de cuvinte. Cuvintele 
cumva activează mentalul, raţionalitatea. Din acest punct de 
vedere, practica isihastă carpatină a gestului de închinare, în 
care tu la toate nivelele fiinţei tale stai în acest gest de închinare 
(cu mintea, cu inima, cu duhul, cu trupul), are avantajul unei 
conectări directe. Nici măcar acele cuvinte sfinte pe care le 
rosteşti în practica Rugăciunii lui Iisus nu se mai interpun, nu 
mai imixtionează în ritualul tău. Dar aceasta presupune 
avantaje şi dezavantaje. Anume un dezavantaj, în practica 
isihastă carpatină, pentru începători ar fi faptul că foarte greu 
poţi să menţii trezvia în gestul de închinare. Eşti mereu tentat să 
cazi în adormire, în somnolenţă, în letargie. Poţi să adormi în 
acel gest. Sunt oameni despre care se spune că dorm din 
picioare, darămite dacă stai pe un scăunel, să faci un ritual de 
pe un scăunel. Şi atunci pentru începători este foarte greu.  
De ce? În practica isihastă athonită pe începător îl mai trezesc 
cuvintele. Ca începător, rosteşti Rugăciunea lui Iisus cu voce 
tare: „Doamne, Iisuse Hristoase, miluieşte-mă” sau „Doamne, 
Iisuse Hristoase, miluieşte-ne” şi la un moment dat, mai ieşi din 
acea somnolenţă spre care duhul tău adormit te trage, auzind 
aceste cuvinte sfinte pe care le rosteşti. Pe când în practica 
isihastă carpatină trebuie să ai mai multă trezvie când începi 
acest ritual, pentru că mult mai uşor poţi să cazi în somnolenţă. 
Nu mai este nimic exterior, cum sunt aceste cuvinte, aceste 
sunete, sau metanierul pe care îl învârţi care să te trezească. 

I.M.: Vizavi de interacţiunile zilnice cu ceilalţi scrieţi: 
„Părintele Ghelasie avea ritualuri de interacţiune extrem de 
simple, eficiente, care te înviorau.”  

Pr. Dan: Da. Uluitor! Nu contenesc să mă uimesc şi acum 
de acest lucru. Cu o naturaleţe fantastică făcea acest lucru. Nu 
uza de formule dintr-acestea de bune maniere, de politeţuri 
inutile, de exprimări impozante sau teologic preţioase. Direct! 
Avea o directeţe uluitoare. Şi de aici şi eficacitatea. Tot de aici se 
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vede clar că el trăia în duh, că se conecta cu tine în primul rând 
la nivel de duh, iar în al doilea la nivel mental. Însă nu exista 
conectare la nivel emoţional, mai ales că sus, la Frăsinei, intră 
doar bărbaţi.  

Aceste ritualuri de interacţiune extrem de simple şi de 
eficiente implică acea transmisie inefabilă de la bătrân la ucenic. 
Prin ele Avva îţi „transfera” ceva din trezvia şi din verva lui. 
Timpul era foarte scurt, trebuia folosit la maxim, ca într-o luptă 
de K1 unde cei care se confruntă se aruncă în încăierare din 
prima secundă, fără să ezite.   

I.M.: În alt loc spuneţi: „Expresia „să slujeşti Domnului în 
frumuseţea sfinţeniei” i se potriveşte de minune Părintelui 
Ghelasie.”  

Pr. Dan: Cum am regretat deja, păcat că nu există filmări, 
pentru că slujirea liturgică a Părintelui Ghelasie a fost ceva care 
mi-a rămas pentru totdeauna ca un model pentru viaţa de altar. 
Însă e greu de descris în cuvinte cum se întrupa această trăire 
liturgică în gesturile şi în cuvintele lui Moş Avva Ghelasie. 
Ceva din trăirea sa se transmitea şi celor de faţă. Însă ceea ce 
percepeam noi era doar vârful unui iceberg format în zeci de 
ani de pustnicie şi chinovie. 

I.M.: În articolul Isihastul de la Frăsinei în orizontul Tainei îl 
citaţi pe Părintele Ghelasie: „Fiecare Sfânt are Destin de a fi 
Părintele Re-Sfinţitor al multor „nesfinţi”. Aici este Taina 
Cultului Sfinţilor. Noi, cei „păcătoşi”… 

Pr. Dan: M-am gândit nu de puţine ori, citind cărţile 
Părintelui Ghelasie, că în ele aflăm o sumă de poeme şi pilde 
care vorbesc despre, să spunem, ceea ce se întâmplă în Cer 
atunci când se creează un suflet, sau despre ceea ce se întâmplă 
în iad, în lumea diavolească. Şi mi-am pus întrebarea dacă 
acestea sunt doar simple pilde sau dacă Părintele avea o altfel 
de cunoaştere despre ceea ce se întâmplă în lumea nevăzută? 
Pentru că, analizându-le... rămâi pe gânduri. Poate că nu avea 
voie sau nu avea rost să le spună altfel... De exemplu, în planul 
nevăzut atunci când Dumnezeu vrea să creeze un suflet, 
Dumnezeu şi lumea de lângă el văd destinul acelui suflet.  
Şi văd că multe suflete nu urmează un destin îndumnezeitor, 
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sau cel puţin mântuitor. Şi atunci Părintele Ghelasie afirmă că 
există rugăciunea Maicii Domnului, rugăciunea Sfinţilor, a 
Îngerilor. Există acolo o rugăciune a celui care-ţi va fi Sfântul 
protector, care asumă mizeria şi josnicia în care tu o să cazi pe 
parcursul vieţii, pentru ca tu să fii totuşi adus din nefiinţă în 
fiinţă. 

Sau una dintre pildele binecunoscute din cărţile sale vor-
beşte despre un copil care merge cu bunica la biserică. Copilul 
priveşte icoanele de pe pereţi şi exclamă: „Bunico, icoanele sunt 
vii, sunt cu adevărat vii.” Bunica îi răspunde formal: „Da, fiule, 
sunt vii”. Dar bătrâna nu vedea nimic, iar copilul vedea un viu. 
Citind în vieţile Sfinţilor, unii chiar contemporani, sunt întâm-
plări în care aceştia văd, chiar copii fiind, pe cutare Sfânt viu în 
icoană, mişcându-se, vorbind, privindu-l, mişcând ochii. Şi de 
aceea, îţi pui întrebarea: avea Avva o cunoaştere mult mai 
profundă a lucrurilor şi ţi-o livra sub forma unei pilde sau a 
unui poem? Revenind, ce lucru tainic: în Cer să fie un Sfânt care 
să te asume cu toate căderile şi scăzămintele tale... 

I.M.: Da, poate ar merita să… Citez în continuare: „Aici 
este Taina Cultului Sfinţilor. Noi, cei „păcătoşi” ne naştem 
datorită Harului-Darului lui Dumnezeu, în totodată Darul 
Sfinţilor, ce ne „iau în garanţia lor”. Darul Dumnezeiesc şi 
Darul Sfinţilor sunt de o importanţă capitală: „O, Sfântul meu, 
Credinţa Mântuirii mele Ţi-o Crede însuşi Dumnezeu, Credinţă 
ce ţi-o Cred şi eu”.”  

Pr. Dan: Minunate aceste poeme. Într-adevăr Sfinţii sunt 
un mare dar pe care Dumnezeu l-a făcut omenirii. O mare 
binecuvântare, care se răsfrânge asupra noastră. Părintele 
Ghelasie la unele dintre cărţile sale avea o dedicaţie făcută lui 
Avva Arsenie Praja Pustnicul, în care scria: „Părinte, sub 
binecuvântarea ta stau!” Acesta e darul Sfinţilor, faptul că stăm 
sub binecuvântarea lor. De aceea în cultele protestante şi 
neoprotestante e mare sărăcie, pentru că nu au Sfinţi. Cât de 
mari daruri sunt sfinţii se vede dintr-o expresia folosită de 
Părintele Sofronie Saharov: „Dumnezeu v-a binecuvântat foarte 
mult şi v-a dat vouă, grecilor, un Porfirie!” Grecilor! Fiecare 
neam are sfinţii lui. Părintele Stăniloae arăta că la Judecata de 
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Apoi mergem cu neamul, cu sfinţii şi faliţii lui, de care suntem 
cu toţii responsabili. 

I.M.: În articolul Isihastul de la Frăsinei în orizontul Tainei 
spuneţi că Părintele Ghelasie a primit de la Dumnezeu harisma 
cunoaşterii mecanismelor tainice, profunde care guvernează 
lumile celestă şi mundană. Opera Părintelui Ghelasie e o 
împărtăşire a orelor de taină, zilelor şi nopţilor, anilor de taină 
petrecuţi doar cu Dumnezeu sau reflectând la tainele divine. 

Pr. Dan: Oamenii duhovniceşti primesc harisme diferite, 
unice. Cred că Părintele Ghelasie a primit harisma cunoaşterii 
duhovniceşti înalte. Odată trăia la Frăsinei, acum mulţi, mulţi 
ani, un frate Paul, bătrân. Era bătrân, dar era doar frate de 
mânăstire. Şi acum îl văd aşa într-un halat. Odată am mers la 
izvorul Sfântului Calinic, iar când ne-am întors, undeva acolo, 
nu departe, la câteva zeci de metri de izvor am intrat în vorbă 
cu el. Nu vreau să greşesc, pentru că au trecut foarte mulţi ani 
de-atunci, dar acest frate Paul a zis ceva de genul: „Părintele 
Ghelasie a cerut de la Dumnezeu să primească acest dar al 
cunoaşterii tainice, duhovniceşti.” Şi eu înclin să cred astfel. 
Pentru că dacă îi citeşti cărţile observi asta. Eu aş numi-o, însă, 
cunoaştere arhetipală. Părintele Ghelasie operează foarte mult 
cu arhetipuri. La toate nivelele. Şi la nivelul Dumnezeirii şi la 
nivelul omenirii şi la nivelul creaţiei. Din punctul meu de 
vedere, aceste lucruri nu sunt speculaţii teologice, ci lucruri 
primite dintr-o cunoaştere tainică. Dacă la Platon lumea ideilor 
este o lume impersonală, la Părintele Ghelasie lumea ideilor, a 
arhetipurilor „emană” din Persoanele treimice, din cunoaşterea 
venită de la Ele. Interesant, la Avva această cunoaştere era doar 
în aparenţă pur teoretică, în fond fiind o cunoaştere simultan 
terapeutică. Pentru că, aducându-ţi o viziune corectă asupra 
realităţii, acea viziune – prin arhetipurile ei – deja opera 
terapeutic din interior spre exterior, de pe nivelurile cele mai 
profunde ale fiinţei către cele superficiale. Să mai menţionăm şi 
faptul că operele Părintelui au în plan teoretic-intelectual o 
frumuseţe platonică, dincolo de adevărul duhovnicesc din ele. 

I.M.: Şi acum o ultimă întrebare: Puteţi să faceţi o succintă 
prezentare a Specificului Carpatin? Mai ales în contextul acesta, 
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în care orice tradiţie e determinantă… Sunt atâtea tradiţii pe 
lume, de atâtea niveluri şi orice tradiţie este formatoare. 

Pr. Dan: Cuvântul a informa în vechime aceasta însemna: 
a forma pe dinăuntru. Nu însemna a-ţi aduce o informaţie 
exterioară. Normal, informaţia acest lucru ar trebui să-l facă: să 
te vindece lăuntric şi să te metamorfozeze în sensul aducerii 
chipului la asemănare.  

Cine doreşte să cunoască acest specific isihast carpatin 
trebuie să facă osteneala de a parcurge măcar o parte din cărţile 
Părintelui Ghelasie. Nu poţi să expui în câteva cuvinte o lucrare 
realizată în atât de de mulţi ani.  

În acest specific isihast carpatin, primul lucru cerut 
ucenicului era de a rosti zilnic acatistul Maicii Domnului. Să 
facă acest ritual, să aibă icoana Maicii Domnului cu Pruncul în 
braţe şi acatistul pe care să-l recite şi pe care desigur, la un 
moment dat, îl va învăţa pe de rost. Aceasta e cumva doar 
anticamera intrării în ritual, când nu mai rosteşti nimic, ci stai în 
acea închinare tăcută, trează, plină de reverenţă, de gratitudine, 
de cutremurare în faţa lui Dumnezeu. O închinare îmbibată de 
smerenie, de pocăinţă. Pentru că toate acestea sunt incluse 
unele în altele. De exemplu, când vorbim de închinarea tăcută, 
aceasta presupune smerenia. Nu poţi să stai în acel gest de 
închinare fără smerenie. La Părintele Ghelasie am auzit această 
maximă: „Măi tăticule, în faţa lui Dumnezeu poţi să fii numai 
cu gest de închinare.” Poţi să rosteşti şi rugăciuni lungi, 
frumoase, alcătuite din cuvinte simandicoase. Dar aceea este 
doar o latură a vieţii religioase. La Editura Anastasia există o 
astfel de carte care cuprinde o colecţie din cele mai frumoase 
rugăciuni ale Ortodoxiei. Într-adevăr, minunate, înălţătoare. 
Dar aceea e o latură a vieţii duhovniceşti, iar cealaltă este 
închinarea tăcută, trează. Pentru că în faţa lui Dumnezeu, la un 
moment dat, trebuie să laşi toate cuvintele, toate reprezentările 
şi să rămâi în acest gest de închinare. Iar aceasta presupune 
smerenie şi pocăinţă. De ce? „Dumnezeul nostru e un 
Dumnezeu smerit”, afirma Sfântul Paisie Aghioritul. E un 
Dumnezeu care nu vrea să facă minuni gratuit, spectacular, ci 
doar atunci când trebuie şi numai atunci când trebuie. Prin 
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urmare, nu poţi să stai în faţa unui Dumnezeu smerit decât 
intrând pe frecvenţa smereniei. „Dumnezeu este smerenie” este 
definiţia dată de Părintele Sofronie Saharov Celui care ne-a 
creat. Rubliov, în icoana Sfintei Treimi, ne prezintă cele Trei 
persoane înscrise într-un cerc şi înclinându-se fiecare în faţa 
celorlalte două. Mai mult, Dumnezeu s-a înclinat în faţa omului, 
Dumnezeu s-a făcut om. Prin faptul că s-a făcut om şi s-a lăsat 
umilit, batjocorit, răstignit de propriile creaturi, Dumnezeu a 
făcut primul plecăciune în faţa omului. Aşadar, Dumnezeul 
creştinilor e un Dumnezeu smerit, de care n-ai cum să te apropii 
decât smerit. Frecvenţa lui Dumnezeu e frecvenţa smereniei, 
aşa cum frecvenţa demonilor e frecvenţa mândriei. Deci, dacă 
vrei să stai în acea închinare trează, tăcută în faţa lui Dumnezeu 
trebuie să ai smerenie, ceva din smerenia acestui Dumnezeu 
smerit. Şi în acelaşi timp trebuie să ai pocăinţă. Prima poruncă 
pe care ne-o aduce Domnul Iisus e „Pocăiţi-vă, că s-a apropiat 
Împărăţia Cerurilor.” Cum poţi să stai în faţa lui Dumnezeu 
nepocăit? În faţa lui Dumnezeu trebuie să stai cu inima 
vameşului şi a prostituatei. Nu poţi să stai în faţa lui Dumnezeu 
ţeapăn, rigid, mândru. Nu poţi. Gestul de închinare presupune 
fluiditate, flexibilitate, discreţie, anonimat. Unora gestul de 
închinare le pare gol, dar vedem că înglobează, de fapt, toată 
virtutea. Stai în pocăinţă în faţa lui Dumnezeu, în smerenie, în 
tăcere şi cu trezvie, pentru că altfel pierzi gestul de închinare. 
Dacă n-ai acea trezvie mereu şi mereu, dacă nu ţi-o 
realimentezi, cum să stai în faţa lui Dumnezeu? Şi acest gest de 
închinare cuprinde întreaga trăire creştină, chiar dacă nu 
foloseşte cuvinte. Da, foloseşte icoana, pentru că pustnicii 
carpatini aveau o icoană şi o candelă aprinsă şi stăteau în acest 
gest de închinare uneori şi ore în şir, datorită acestei practici 
puternice. Aşa cum stau isihaştii athoniţi în Rugăciunea lui 
Iisus ore la schiturile din Sfântul Munte... patru ore, cinci ore, 
şase ore, opt ore rostind neîncetat Rugăciunea lui Iisus. Iar acea 
nemişcare pustnicii carpatini o alternau cu un număr foarte 
mare de metanii şi închinăciuni, pentru că omul e o fiinţă 
complementară, care alternează complementarele. Şi o ultimă 
remarcă e legată de alimentaţia isihastă, despre care se poate 
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citi pe larg în volumul şapte al operelor Părintelui Ghelasie de 
la Editura Platytera, volum care poate fi descărcat gratuit de pe 
site-ul www.chipuliconic.ro. O alimentaţie isihastă subţiază 
trupul, dezleagă sufletul din chingile sale. O alimentaţie  
non-isihastă îngroaşă trupul, legând şi mai zdravăn sufletul în 
lanţurile sale.   

 
 
 

(II) 
 
 
I. Misailescu: Într-un interviu, pe care l-aţi acordat în 

2011 revistei Formula As, spuneaţi: „Am cunoscut o serie de 
mari preoţi, ca Părintele Stăniloae, Părintele Sofian Boghiu, 
Părintele Ghelasie de la Frăsinei, Părintele Teofil de la Sâmbata 
sau Părintele Gheorghe Donu de la Cugir”. De asemenea aţi 
dedicat lucrarea Comentarii la Pateric, citez: „Bătrânilor pe care 
Dumnezeu mi i-a scos în cale: Ghelasie de la Frăsinei, Ioan de la 
Afteia, Gheorghe de la Cugir.” Ce v-a marcat din aceste întâlniri? 
Ce aţi asimilat? 

Pr. Dan Popovici: L-am auzit odată pe Andrei Pleşu 
spunând că în viaţa fiecărui om Dumnezeu trimite trei oameni 
providenţiali, evident fără să-l anunţe când, fără să-i spună cine 
sunt aceia. Privind în urmă, am identificat în viaţa mea aceşti 
trei oameni, tocmai cei pe care i-aţi enumerat. În locurile unde îi 
întâlnim apar pe graficul vieţii noastre puncte de întorsătură, 
mai bine zis salturi de nivel.  

Aşa cum am menţionat deja, fiecare duhovnic are harismele 
lui, are unicitatea lui în modul în care îi ajută pe ucenici să se 
ridice la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos. Pentru că 
despre Părintele Ghelasie ne-a fost vorba şi ne va mai fi, să 
menţionez câte ceva despre părintele Donu Gheorghe de la 
Cugir. De la sfinţia sa am învăţat nu doar respectul, ci şi 
smerenia adâncă pe care preotul trebuie s-o aibă faţă de fiecare 
credincios. Îmi rămân mereu în memorie acele amintiri când 
eram student la Teologie şi mă invita să particip împreună cu 
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sfinţía sa la sfeştanii. Mergând prin oraş, oamenii îl salutau cu 
mult respect, iar părintele îşi scotea pălăria cu reverenţă în faţa 
fiecăruia. De fapt, pălăria, una cu boruri largi, era mai mult în 
aer, în mâna lui, decât pe cap. Părintele arăta acelaşi respect 
fiecăruia, indiferent de statutul acelei persoane ori de calificarea 
ei profesională. Fie doctor, fie inginer, fie muncitor, fie cea mai 
umilă bătrânică, părintele îşi ridica pălăria cu acelaşi sincer 
respect. Nu era nimic prefăcut, teatral în atitudinea lui. De 
asemenea, de la părintele Donu am învăţat faptul că o predică 
trebuie mereu să aibă ca „materie primă” Sfânta Scriptură, apoi 
Sfânta Tradiţie, Sfinţii Părinţi şi pilde-istorioare în care să se 
prezinte modele exemplare pentru oameni. 

De la părintele Ioan de la Afteia m-am folosit mult prin 
faptul că – aflat de multe ori în suferinţe foarte mari – el găsea 
mereu modalităţi de a înveseli pe cei care veneau întristaţi, 
abătuţi. Din acest punct de vedere îl asemăn cu stareţul 
Ambrozie de la Optina, care tot la fel, în mari suferinţe trupeşti, 
înveselea pe cei care îl căutau. Pe de altă parte, cele mai bune 
iaurturi pe care le-am mâncat vreodată au ieşit din mâna sa. 
Părintele Ioan te mângâie şi te mustră simultan printr-un 
simplu gest sau cuvânt. Gravitatea şi zâmbetul se îmbină în 
viaţa sa în cea mai grăitoare complementaritate. Şi încă ceva: 
atunci când critică pe cineva, imediat adaugă că sfinţia sa e mai 
rău decât cel vizat. 

Evident, îi sunt extrem de recunoscător lui Dumnezeu 
pentru faptul că mi i-a scos în cale pe aceşti mari bătrâni. Însă, a 
avea parte de astfel de oameni providenţiali presupune respon-
sabilităţi mai mari. După expresia Sfântului Vasile cel Mare, am 
fost ca o albină care a adunat nectar din toate aceste flori. Dar 
problema care apare este aceea a calităţii mierii care rezultă. 
Pentru că la aşa flori şi la aşa nectar, nu ştiu dacă mierea are 
nivelul calitativ corespunzător.  

Un om providenţial, un adevărat duhovnic este un izvor 
de nectar duhovnicesc, din care ucenicii trebuie să absoarbă şi 
care trebuie să-i transforme până la urmă şi pe ei în flori cu 
mult nectar pentru cei care vor veni. De fapt, acesta e lanţul 
Sfintei Tradiţii perpetuat de la Apostoli până în zilele noastre. 
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I.M.: Prima carte din cele pe care le-aţi scris este Surâsul 
Veşniciei (2011). Pe coperta spate aţi consemnat: „Viaţa e 
miraculoasă, fascinantă, chiar şi în această lume sublunară 
rănită de păcat, chiar şi în acest veac în care răul ar dori să 
dobândească statut ontologic, chiar şi în acest ev ale cărui 
polarităţi nu pot fi transcense decât pe calea trasată de Hristos, 
Dumnezeu-Omul. Eseurile de faţă îşi propun să reveleze câteva 
din mecanismele ei tainice, însă nu oculte, şi prin aceasta cu atât 
mai uluitoare.” 

Puteţi, vă rog, să ne spuneţi cum vedeţi cartea şi tema ei, 
la nouă ani de la apariţia ei? 

Pr. Dan: Cartea, aşa cum aţi citat, e o sumă de mai multe 
studii, dintre care ultimul îi dă titlul. Unul dintre acestea, 
Euharisticul, ar fi bine să îl ia ca bibliografie conducătorii 
seculari ai acestei ţări creştine. Euharistia e cea mai mare taină: 
„Mai încolo de ea nu se poate merge, nici nu se mai poate 
adăuga ceva”, afirmă Sfântul Nicolae Cabasila în cartea sa 
Despre viaţa în Hristos. Chiar dacă ceea ce se întâmplă e mai 
presus de raţiune, „Nimic nu se face mecanic, magic. Nimic nu 
e întunecat şi obscur” (Arhimandritul Vasilios). (Neti!, neti! 
Cum exclamau înţelepţii prehristici ai Orientului)  

Pe de o parte, Sfânta Liturghie nu e un act mecanic, nu e 
un teatru, un ritual teatral creştin în care pâinea şi vinul rămân 
pâine şi vin. Ci acolo realmente pe Sfânta Masă Îl avem pe 
Hristos. Pe de altă parte, nu e un act obscur, întunecat, nu e 
ceva iraţional, ci ceva supraraţional. Prin această Taină nu 
primim, ca în toate celelalte, darurile Duhului Sfânt, oricât de 
bogate ar fi ele, ci pe însuşi Vistiernicul acestor daruri... Nu ne 
cuminecăm cu vreo bunătate a Lui şi nici nu ne împărtăşim cu 
vreo rază sau cu vreo strălucire din discul Soarelui dumne-
zeiesc, ci din însuşi discul acesta, învaţă acelaşi Cabasila. 
Sfântul Efrem Sirianul, pe linia realismului sacramental al 
Sfinţilor Părinţi, crede şi el că Împărtăşania e comuniune cu 
Trupul de viaţă dătător al Mântuitorului „plin de foc şi de Duh 
Sfânt”. Acest studiu îi invită pe mai marii lumii secularizate, 
elită globalistă, să reflecteze, pentru că dacă ratează această 
Taină, ratează totul, însuşi destinul lor în veşnicie. 
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Un alt studiu, intitulat Crizantema şi foarfecele, se învârte în 
jurul unui haiku al poetului şi pictorului japonez Yosa Buson: 
„Înaintea crizantemei albe/ foarfecele ezită.../ o clipă”. Îţi ima-
ginezi un grădinar care vine cu un foarfece pentru a tăia 
crizantema. Înainte de a o face îi aruncă o privire şi rămâne 
uluit de frumuseţea ce-i stă înainte. Atunci se trezeşte în el un 
ceva tainic, adormit de mult, din vremuri imemoriale. Un ceva 
care îi şopteşte că viaţa e sacră, un ceva care îl înfioară până în 
străfunduri, ca niciodată. Un ceva care îi spune că viaţa 
înseamnă a fi nu a avea. Or el trăise doar pentru a avea, o viaţă 
profană, orizontală, materialnică. Pentru el, crizantemele 
însemnau doar bani. Acum ceva îl îndeamnă: „Nu omorî taina”. 
A fi reuşeşte să se ridice deasupra lui a avea, însă doar pentru o 
clipă, apoi acea străluminare se stinge, coboară în adâncurile 
întunecate. Pământescul, cantitativul revine şi calcă cu cizmele-i 
cazone celestul, calitativul. Din acelaşi studiu mi-a mai rămas în 
minte un alt haiku al unui alt maestru al genului, Masaoka Shiki: 
„Dezgustător −/ oameni certându-se asupra/ preţului orhi-
deelor”. Atâţia dintre noi privesc totul doar printr-o prismă 
grosieră, comercială şi când colo, iată, într-o orhidee e atâta 
frumuseţe... Iisus ne îndeamnă: „Priviţi crinii ţarinii”. Când 
priveşti prin prisma lui a fi, acel crin e un miracol. Prosperitatea, 
bunăstarea, nivelul de trai nu aparţin acestei lumi pe care ne-o 
propune Logosul divin. 

Un alt studiu din carte, Mistreţul cu colţi de argint în ochi 
teologic, vine cu acelaşi mesaj: Mistreţul cu colţi de argint nu poate 
fi pus la grătar, la rotisor. Dincolo de nivelul ordinar al 
realităţii, există altele, extra-ordinare, pentru care ar trebui să ne 
dăm osteneala să le vânăm. 

Studiul care dă titlul cărţii vrea să ne surprindă, să ne 
arate că, de fapt, Sfinţii nu fost doar asceţi exemplari, ci şi 
oameni cu un simţ al umorului, al ironiei şi autoironiei, de 
neimaginat de cei nefamiliarizaţi cu viaţa duhovnicească. 
Părintele monahilor, Avva Antonie cel Mare, glumeşte din când 
în când cu ucenicii pentru a le mai alunga akedia, monotonia 
vieţii din pustie. În zilele noastre, Sfântul Paisie Aghioritul e 
celebru pentru hohotole de râs care le stârnea vizitatorilor la 
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Panaguda. Mitropolitul Atanasie de Limasol, un fost ucenic al 
său, îşi aminteşte de prima întâlnire din septembrie 1976: „Am 
mers să-l văd împreună cu doi colegi, pe când eram încă 
student la Universitatea din Tesalonic. Auzisem atât de multe 
povestindu-se depre minunile atribuite lui, încât eram foarte 
curioşi să-l vedem. Ne aşteptam să întâlnim un ascet înfrico-
şător, o fiinţă nepământească. În schimb, am dat de un om 
arătând simplu şi smerit, care spunea glume pe bandă rulantă, 
făcându-i pe toţi să râdă în hohote. La un moment dat şi-a scos 
papucii şi a început să sară pe o saltea, precum un clovn. Era 
înveselitor şi în acelaşi timp dezamăgitor. Foarte probabil, m-am 
gândit, nu e întreg la cap”. La noi, Părintele Cleopa, Părintele 
Teofil Părăian sau Părintele Ioan de la Afteia sunt oameni cu un 
foarte viu, cu un ascuţit simţ al umorului. Studiul caută să pună 
în lumină faptul că omul, aşa cum e el acum, e un om comple-
mentar. E un om care plânge, dar şi un om care râde. Chiar există 
o poveste intitulată Un ochi plânge, un ochi râde. Îmi amintesc o 
carte din copilărie care exact aşa se intitula. Omul e o fiinţă 
complementară şi în final da, Sfântul ajunge să transceandă şi 
ochiul care plânge şi ochiul care râde, dar până una alta omul e 
o astfel de fiinţă. Interesant, de exemplu, că femeile plâng mult 
mai des decât bărbaţii, dar în acelaşi timp şi râd mai mult decât 
ei. Dumnezeu oferă compensaţii. Aş mai remarca şi faptul că 
Surâsul Veşniciei a fost cumpărată mai mult de femei. Ele se 
relaţionează cu ceilalţi prin surâs, prin zâmbet şi sunt foarte 
încântate să pune în valoare această latură a fiinţei lor. 

I.M.: Următoarea carte este Marea tăcere (2013). Pe coperta 
spate aveţi un cuvânt: „Tărâmul tăcerii se întinde de la tăcerile 
„inferioare”, de nadir, asimilabile anorganicului, inconştien-
tului, la tăcerile „superioare”, de zenit, corespunzând celestului, 
supraconştientului; de la „tăcerile de noroi” la „tăcerile lumi-
noase”. Cartea de faţă îşi propune să străbată acest tărâm în 
căutarea Marii Tăceri.” 

Desigur că nu se pot spune prea multe într-un timp atât 
de scurt, dar dacă ar fi să-i faceţi o încă scurtă prezentare… 

Pr. Dan: Complementaritatea de care vorbeam mai 
înainte e uimitoare. Am săpat în această direcţie şi am găsit, de 
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exemplu, că cineva dă o interpretare unui text, iar când revine 
asupra lui îi dă o interpretare complementară. Acest lucru se 
întâmplă şi în viaţa omului: după o etapă vine una comple-
mentară. Abia când priveşti retrospectiv vezi că în viaţă au 
alternat astfel de etape complementare. Dacă Surâsul veşniciei a 
fost o carte care a atras femeile, Marea tăcere a atras comple-
mentar bărbaţii, pentru că bărbaţii iubesc tăcerea. Femeile sunt 
îngrozite chiar şi de o mică tăcere, foarte puţine o suportă, 
darămite să o iubească. Această carte am scris-o fără să vreau. 
Am găsit la un moment dat un proverb care m-a fascinat, un 
proverb străvechi care afirma: „Cel ce urmează marii tăceri 
descreşte din zi în zi”. Am stăruit mult timp asupra lui, l-am 
întors pe toate feţele, l-am dezvoltat. Mai întâi a fost un articol 
de ziar. Mai apoi a crescut treptat şi în final s-a ajuns la o carte. 
Teme noi se năşteau fără ca eu să-mi propun. De exemplu: 
Tăcerea lui Dumnezeu. De atâtea ori strigăm şi ni se pare că 
Dumnezeu nu ne răspunde. De ce Dumnezeu tace? Un alt 
subiect ar fi tăcerea pustnicilor. Dacă citim Vieţile Sfinţilor, aflăm 
oameni care au luat votul tăcerii şi n-au mai vorbit ani, zeci de 
ani. O temă utilă din carte este relaţia între tăcere şi putere. În 
general un om care tace e mai puternic şi mai misterios decât 
unul care vorbeşte. Apoi există o legătură între inspiraţie şi 
tăcere. Inspiraţia vine în general după intervale mai mari sau 
mai mici de tăcere. E vorba de o tăcere totală, adică o tăcere nu 
numai a gurii, ci şi a minţii şi a inimii. Nu puteam să nu iau în 
studiu tăcerea bărbaţilor vs tăcerea femeilor. La bărbaţi tăcerea 
e un firesc, ei nu trebuie să facă eforturi să tacă; la femei tăcerea 
e o virtute obţinută cu un imens efort. Mai vorbesc în carte 
despre habitaturi ale tăcerii, care astăzi sunt tot mai rare şi tot 
mai restrânse ca suprafaţă. Zgomotul artificial, produs de om şi 
maşinăriile sale, a intrat peste tot. Un alt subiect fascinant este 
relaţia dintre tăcere şi cuvânt, căci omul, fiind o fiinţă comple-
mentară, e simultan o fiinţă care tace şi care cuvântă. Şi temele 
nu se opresc aici...  

I. M.: Următoarea carte este Arta fugii (2018). Pe coperta 
verso aţi scris: „Ca Fiu al Omului, Iisus Însuşi S-a smerit fugind, 
dându-ne o idee despre cum e posibilă o fugă ce nu ştirbeşte cu 
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nimic demnitatea de chip al lui Dumnezeu, o fugă determinată 
de discernământ ori de ascultare. Dar nu numai o idee, ci şi 
nenumărate ocazii de a o practica, pentru că în a alerga smerit 
constă toată Arta fugii, care nu e altceva decât arta desăvârşirii 
alergătorului acestui veac. Aceasta e, de altfel, şi cheia în care ar 
trebui citită această carte.”  

Pr. Dan: Aceste e şi cheia în care ar trebui să trăim. 
Fundamentul vieţii creştine este smerenia. Domnul Hristos ne-a 
invitat: „Învăţaţi de la Mine că sunt blând şi smerit cu inima şi 
veţi găsi odihnă sufletelor voastre.” N-a spus „Învăţaţi de la 
mine că postesc şi veţi găsi odihnă”, deşi El postea câte 40 de 
zile. N-a zis „Învăţaţi de la Mine că Mă rog şi veţi găsi odihnă”, 
deşi se ruga noaptea întreagă după ce ziua o petrecea cu 
mulţimile. Ci El a zis: „Învăţaţi de la Mine că sunt blând şi 
smerit cu inima şi veţi găsi odihnă.” Această smerenie e o taină 
fascinantă. Părintele Damaschin Christensen, cel care a scris 
impresionanta biografie a părintelui Serafim Rose, îi dădea o 
definiţie absolut remarcabilă: „Smerenia e axul Universului.” 
De ce? Că Hristos Însuşi – Smerenia întrupată – e Centrul 
Universului şi prin El s-au făcut toate. În jurul smereniei se 
învârt toate. De aceea Domnul Hristos invită pe ucenici, când 
sunt prigoniţi într-o localitate, să fugă în alta. Nu fugeau din 
frică, pentru că aveau harul de la Cinzecime arzând în lăuntrul 
lor. Aceasta este fuga smerită. „Cum Eu am fugit în Egipt, copil 
fiind. Cum am fugit de atâtea ori de mai marii iudeilor când 
căutau să Mă ucidă, nu din vreo frică, fiind Dumnezeu – 
Omul”, aşa trebuie să fugiţi şi voi. Arta de a fugi smerit, deşi ai 
putea să stai pe loc, să te împotriveşti, să birui, aduce cel mai 
mare har. Tema aceasta a fugii smerite a Fiului lui Dumnezeu, 
devenit fiu al Omului, de om îţi dă de gândit, te trezeşte la o 
altă realitate. De aici fuga de prigoane, fuga asceţilor de femei, 
fuga de hirotonie, fuga sfinţilor de a face minuni... 

I.M.: Următoarea carte este Comentarii la Pateric în trei 
volume (2019). O lucrare monumentală conţinând comentarii, 
extrase patristice, informaţii ştiinţifice, medicale, puncte de 
vedere filozofice. 

Iată textul de pe coperta spate a volumului II: „Având ca 
autori pe spartanii Pustiei, apoftegmele Patericului sunt ziceri 



In memoriam Avva Ghelasie 

51 

scurte, laconice, concise. Fiecare dintre ele poate fi asemănată cu 
o sticluţă cu esenţă tare ori cu o sămânţă. Scopul acestui volum 
este ca cele 38 de seminţe pe care avva Antonie ni le-a lăsat în 
această carte de căpătâi să devină, asemeni seminţei de muştar 
din Evanghelie, pomi cu flori înmiresmate şi roade dulci, „încât 
vin păsările cerului şi se sălăşluiesc în ramurile lor”.” Volumele 
conţin extrem de multe citate dintr-o bibliografie foarte vastă? 
Cum reuşiţi să integraţi atât de multe perspective? 

Pr. Dan: Patericul a fost şi este o carte de căpătâi în 
întreaga istorie a spiritualităţii răsăritene ortodoxe. Aşa cum 
există oameni providenţiali, tot aşa există şi cărţi providenţiale, 
cărţi fundamentale care îţi pot schimba viaţa, destinul. Patericul 
este una dintre ele. Cel puţin pentru mine. Când am găsit-o 
prima dată la catedrala din Timişoara, cred că prin anul 1993, 
era într-o ediţie veche de la Alba Iulia de la Editura Reîntregirea. 
Traducerea avea multe locuri neclare. Acestea te provocau şi 
mai mult să intri în miezul apoftegmelor. În acea perioadă  
mi-aş fi dorit tare mult să existe un comentariu sistematic la 
Pateric, în care să fie luată şi analizată fiecare apoftegmă. Dar  
n-am găsit aşa ceva, ci doar comentarii accidentale, ici colo, la 
câte o apoftegmă, ca de exemplu la Sfântul Ignatie Brancianinov. 
Şi în subconştient cred că mi-a rămas această dorinţă de a avea 
un comentariu sistematic al acestora. Acum câţiva ani am 
început acest proiect pe care nu ştiu până unde o să reuşesc să-l 
duc. În acelaşi timp am vrut să lansez şi o provocare, pentru că 
sunt sigur că alţii, citind apoftegmele, le vor vedea în altă cheie, 
în altă lumină. Deci, ar fi bine să dăm această hrană duhovni-
cească, de cea mai bună calitate, celor iubitori de spiritualitate. 
Comentariile aşa s-au zămislit, din această dorinţă de a înţelege 
aceste pilule de înţelepciune şi de a-i ajuta şi pe alţii. Acum 
mulţi ani am propus Patericul ca lectură unor cunoscuţi, unor 
oameni cu pregătire, cu şcoală, în general ingineri. Şi aceştia îmi 
mărturiseau: „Părinte, nu pricep”. Aceasta a devenit un imbold 
suplimentar, căci am înţeles că, de fapt, oamenii nu au timpul 
necesar pentru a se documenta, pentru a intra în arheologia 
acelor vremuri. Şi aşa s-au născut aceste volume. Primul dintre 
ele creează cadrul necesar acestor comentarii: ce însemna viaţa 
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ascetică pentru primii creştini, cum a apărut viaţa monahală cu 
toate laturile ei: viaţa de chinovie, viaţa de lavră şi viaţa de 
pustie? Şi, mai apoi, cum s-a născut şi dezvoltat monahismul 
egiptean, din pustia de la sud de Alexandria, fenomen care 
uimeşte fiecare generaţie de creştini. 

I.M.: Am selectat câteva apoftegme, pe care dumnea-
voastră le-aţi exemplificat şi corelat şi cu extrase din opera 
Părintelui Ghelasie. Prima la care m-am oprit este Apoftegma 29, 
de la avva Arsenie, pe care aţi intitulat-o Adevărata moştenire. În 
aceasta se spune că la avva Arsenie a venit un înalt dregător şi 
i-a adus un testament din partea unei rubedenii, care-i lăsase o 
moştenire foarte mare. El nu a primit moştenirea zicând:  
„Eu am murit înaintea aceluia, care a murit abia acum”. 

În comentariul acestei apoftegme spuneţi: „Părintele 
Ghelasie arată că fiecare copil se naşte ca un mic mântuitor al 
neamului său: Dumnezeu îi dă astfel de daruri, încât nu numai 
să ardă moştenirea negativă, ci şi să-i răscumpere pe cei de la 
care a moştenit-o. În om se dă o luptă în a urma fie calea 
ascendentă, a darului pus de Dumnezeu în el şi a moştenirilor 
pozitive de pe neam, fie calea descendentă, a moştenirilor 
negative de pe neam.”  

Iar mai apoi aţi amintit testamentul spiritual pe care 
Părintele Arsenie Praja pustnicul l-a lăsat Părintelui Ghelasie pe 
o linie filiativă de la Pustnicului Neofit din Munţii Apuseni. 
Citez doar începutul, căci este ceva mai lung:  

„Fiule, îţi las ca Moştenire Dumnezeiescul Dar al Isihiei, 
ca Binecuvântare transmisă de la avva Neofit Pustnicul, cel ce  
s-a învrednicit de Darul Dumnezeiesc al Lucrării celei de Taină 
a Isihiei. Îţi las ca Moştenire acest Dar ca pe un Talant. Ai grijă 
să nu-l îngropi, ci să-l dai schimbătorilor, ca să-l înmulţeşti şi să 
câştigi dobândă înzecită, prin care să nu se stingă Văpaia de 
Taină a Lucrării Isihiei. Ţine Candela Aprinsă a Luminii Isihiei 
şi nu te îngrijora că pari singur. A proorocit avva Neofit 
Pustnicul că vor fi cu miile cei ce vor Urma Calea cea de Taină a 
Isihiei. Grele vor fi schimbările Lumii, dar tot aşa de minunate 
vor fi şi Renaşterile Spirituale ale multora. Va coborî din Munte 
şi din Peşteri Lucrarea cea de Taină a Isihiei până în Inima 
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Oraşelor şi mulţi Tineri, aparent neştiutori, se vor Trezi cu tărie 
la o Viaţă de Duh asemănătoare celei din vechime. Minunată va 
fi această Înviere tocmai acolo unde moartea se credea stăpână! 
Duhul Cel Prea Sfânt îţi va arăta Puterea mai presus de toate. 
Lucrarea cea de Taină a Isihiei va înflori în pustiul multor Inimi, 
ce vor deveni apoi Ceruri Întrupate. Îţi las Binecuvântarea 
Isihiei, pe care să o ţii Aprinsă în propria Candelă, ca o Scânteie 
din care să se Aprindă multe altele. Nu te întreba să desluşeşti 
cum va fi această minune. Lucrarea cea de Taină a Isihiei va fi 
Taina Viitorului Lumii noastre. Istoria ce vine va fi cea mai 
teribilă confruntare dintre Lumină şi întuneric, dintre Duhul 
Vieţii şi al morţii. Dar Puterea Luminii va fi atât de mare, încât 
va depăşi toate legile fireşti. Fă-te părtaş la această mare 
Aprindere Duhovnicească a Lucrării celei de Taină. Îţi las 
această Binecuvântare şi Darul Domnului nostru Iisus Hristos 
să fie cu tine şi cu toţi doritorii de Taină Dumnezeiască. 
Preasfântul Duh să te ocrotească, Amin!” 

O posibilă legătură, dintre această apoftegmă şi citatele 
din opera Părintelui Ghelasie, ar fi raportul dintre cele trei 
tipuri de moşteniri: moştenirea materială, moştenirea genetică 
şi de mod de viaţă din lume şi moştenirea spirituală? 

Pr. Dan: Avva Arsenie a avut o moştenire genetică, 
materială şi culturală de invidiat. Să ne gândim doar la faptul că 
a murit la 93 de ani şi la faptul că a avut acces la şcolile cele mai 
înalte ale vremii, în mediul cel mai select, aristocratic. Nu era 
puţin lucru să vorbeşti mai multe limbi, să ai acces la cele mai 
bune cărţi ale antichităţii. Dar totuşi n-a fost mulţumit. La 40 de 
ani a privit retrospectiv şi n-a fost încântat de rezultat. Şi cum 
deja se dusese vestea despre pustia Egiptului, despre Avva 
Antonie, despre marii bătrâni de acolo, a considerat că este mai 
bine să pună mâna pe această moştenire a pustiei. Comoara din 
ţarina pustiei, pe aceea a voit s-o moştenească. De aceea a lăsat 
baltă moştenirea părinţilor trupeşti pentru a dobândi moşte-
nirea părinţilor duhovniceşti. O astfel de comoară a pustiei a 
lăsat şi Avva Neofit Pustnicul urmaşilor săi. 

Şi avva Ghelasie a avut o moştenire de invidiat. Nu e 
puţin lucru să te naşti ca fiu de preot, să creşti în altar, mai ales 
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în vreme de secetă duhovnicească. Copilul de preot e cumva un 
aristocrat, un privilegiat. În vremea comunismului nu se găseau 
cărţi duhovniceşti. Să te naşti în casa unui preot însemna să ai 
acces la cele mai importante cărţi ale umanităţii, ale reînvierii 
tale. Părintele Ghelasie a ales şi el să lase moştenirea lumească, 
omenească şi să primească moştenirea pustiei. Ceea ce s-a şi 
întâmplat, mergând şi ucenicind lângă Avva Arsenie Praja 
Pustnicul. Mi-a plăcut mult o idee a Părintelui Ghelasie cum că 
fiecare creştin primeşte talanţi de la Dumnezeu pentru a mântui 
pe cei de pe neamul său până la al treilea neam. Iată ce e, de 
fapt, adevărata viaţă creştină! Ce demnitate oferă Dumnezeu ca 
rugăciunile şi nevoinţele şi milosteniile noastre să poată să 
spele păcătoşenia moştenirii de pe neam. Pe de altă parte, toţi 
oamenii mari au fost preocupaţi de tema moştenirii, de a lăsa 
cuiva moştenirea, de a lăsa ucenici care să-i continue lucrarea.  

I.M.: Iată acum Apoftegma 14, de la avva Arsenie, pe care 
aţi intitulat-o Somnul adamic: „Avva Daniel a zis despre avva 
Arsenie: „Toată noaptea şi-o petrecea veghind. Iar când, în zori, 
trebuia să doarmă, după nevoia firii, spunea somnului: «Hai, 
vino, slugă neascultătoare!». Şi fura un pic de somn şezând, dar 
se trezea repede”.” 

În comentariul acestei apoftegme spuneţi că explicarea 
procesului somnului pe care o dă Părintele Ghelasie e cea mai 
profundă abordare din câte aţi întâlnit. Am să rezum descrierea 
Părintelui Ghelasie. În timpul zilei, energiile ies din mişcările de 
suflet în corp, iar majoritatea dintre noi avem doar trezie de 
minte fără vederea-conştiinţa de suflet. În timpul somnului, 
sensul energilor se schimbă, întorcându-se în mişcările de 
suflet, iar trezia de minte-corp se pierde, devenind inconştienţi.  

Ştiinţa este foarte departe de această perspectivă, deoarece, 
neştiind de suflet, măsoară doar procesele corporale. Se poate, 
vă rog, să ne daţi câteva detalii, căci descrierea s-ar putea să ne 
pară şi abstractă şi nouă multora? 

Pr. Dan: Ce face ştiinţa actuală? Pune mai multe camere 
de luat vederi asupra unui om care doarme şi-l observă în 
timpul somnului: când începe să se mişte, care îi este gestica. 
Savanţii împart somnul în perioade de somn cu vise şi în 
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perioade de somn fără vise, somn profund, perioade care se 
succed la anumite intervale de timp, dar ei rămân mereu la 
suprafaţa lucrurilor, pentru că omul nu e doar o fiinţă pămân-
tească, ci şi una cerească. Spunea un literat englez că omul 
ocupă spaţiul dintre animal şi înger. Omul asumă simultan atât 
condiţia animalică, biologică, temporală, cât şi pe cea înge-
rească, a veşniciei. Omul trăieşte concomitent pe ambele nivele. 
Nivelul pământesc se împarte în subnivelele: trup-senzaţii, 
minte-gânduri şi inimă-sentimente. Părintele Ghelasie explică 
de profundis cum aceste energii-corp, energii de minte, se întorc 
în timpul somnului în duh, pentru a se regenera şi, mai apoi, 
pentru a se întoarce împrospătate pentru reînceperea stadiului 
diurn, pentru a ne da acea, să spunem, conştienţă diurnă, acea 
trezvie diurnă, fără de care viaţa n-ar fi posibilă. Explicaţia lui 
Avva Ghelasie e extrem de coerentă, punând lucrurile într-un 
cadru mult mai cuprinzător. Am căutat în literatura de speciali-
tate, dar şi în cea duhovnicească, dar n-am găsit nici o abordare 
care să se apropie cât de cât de aceasta, care ar fi foarte folosi-
toare savanţilor, dacă ar fi oameni aplecaţi spre spiritualitate, 
pentru că ar avea o înţelegere mult mai profundă a somnului. 
Cea ştiinţifică e procustiană, redusă la latura biologică a omului. 

Părintele Ghelasie avea viziune, avea o viziune isihastă 
asupra somnului, cunoştea realităţi inaccesibile nouă, oame-
nilor de rând, taine care, după Sfântul Isaac Sirianul, nu pot fi 
transmise decât unora capabili de a le primi. De accea e posibil 
să fi fost lucruri pe care să nu le fi transmis nimănui, pentru că 
n-a fost nimeni în măsură să le recepteze. Pe de altă parte, e 
interesant că Avva n-a fost văzut dormind sau somnolent. Era 
mereu extrem de vioi, deşi majorităţii indica să doarmă cel 
puţin şase ore. Despre Părintele Ghelasie nu ştim cât dormea. 
Poate dormea o oră, cât Avva Arsenie. Despre Sfântul Grigore 
Palama se păstrează mărturii cum că odată, în Sfântul Munte, a 
trăit trei luni fără a dormi. Când mintea se cufundă, se adună în 
rugăciune, când urcă pe treptele înalte ale rugăciunii, e ca şi 
cum ai dormi şase ore pe noapte. La Athos unii bătrâni dorm 
două ore pe noapte, dar şase, şapte sau opt ore pe noapte le 
petrec în rugăciune, mintea şi trupul regenerându-se printr-o 
astfel de lucrare. Chiar şi în ce priveşte somnul sunt daruri şi 
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daruri. Cunosc o bătrână care doarme o dată la două zile, 
câteva ore. Dar nu face efort pentru aceasta. Are aşa un dar de 
la Dumnezeu. O noapte o petrece în rugăciune, făcând prescuri, 
cântând Domnului, citind. Şi bătrâna are un chip luminos. Se 
vede că e o femeie duhovnicească. Dar Dumnezeu i-a dat acest 
dar. Alţii cât se luptă să scadă câte o oră din perioada aceasta de 
„moarte” dintr-o zi, care e somnul. Am fost încântat de aceste 
explicaţii pe care le găsim în cărţile lui Avva Ghelasie, legate de 
acest proces al somnului, şi pare logic, ca în urma unor 
experienţe, să le fi cristalizat. E cu totul altceva decât simpla 
explicaţie ştiinţifică. Ştiinţa încă n-a priceput poate nici 10% din 
ce înseamnă procesul somnului. 

I.M. Reducerea somnului se face printr-o strictă abţinere 
de la somn, sau, de fapt, printr-o autocapacitare proprie a 
propriilor resurse şi de înţelegere, de motivare, de trăire…? 

Pr. Dan: Ea ar trebui să vină în mod normal odată cu 
sporirea în viaţa duhovnicească. Cu cât omul se întăreşte mai 
mult în viaţa duhovnicească, cu atât el nu mai simte nevoia de 
atât somn, nu mai are nevoie de atât somn, pentru că el îşi 
primeşte puterea dintr-o rugăciune puternică, cum am văzut la 
Sfântul Grigore Palama. De aceea, Părintele Ghelasie în general 
recomanda ca somnul unui om să fie peste şase ore, dacă el nu 
are rugăciune, adică dacă are o rugăciune foarte slabă. Sunt 
procese misterioase, care se întâmplă atunci când omul se roagă 
cu adevărat; intră în stări înalte de rugăciune, acelea-l şi odih-
nesc. De exemplu, din viaţa Sfântului Paisie Aghioritul, aflăm 
că după o vedenie-convorbire cu Sfânta Eufimia, care a durat 
opt ore, aşa cum îi mărturiseşte unui apropiat, zece zile n-a 
mâncat, n-a băut, n-a dormit, fără să simtă nevoia de aşa ceva, 
fără să facă vreun efort. Adică, acea vedenie l-a încărcat de har. 
Harul acela i-a fost şi mâncare şi băutură şi somn. Şi în acest 
sens o rugăciune puternică aduce harul şi atunci automat omul 
nu mai are nevoie nici de atâta mâncare, nici de atâta băutură, 
nici de atâta somn. Deci, în mod normal trebuie să existe o 
corelaţie între sporirea noastră duhovnicească şi scăderea pro-
gramului de somn. Dar fiecare îşi are limitele lui. De exemplu, 
am citit în viaţa cuviosului Irinarh Rosetti, un om care din câte 
ştiu are dosar de canonizare şi pe care îl consider Sfânt, că a 
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înaintat mult în Rugăciunea lui Iisus. La un moment dat avea 
un duhovnic pustnic acolo, în Moldova, care era şi mai sporit 
decât el. Şi acela i-a zis: „Dacă vrei să ai rugăciune neîncetată va 
trebui să te rezumi la o oră de somn pe noapte.” Şi cuviosul 
Irinarh recunoaşte: „N-am reuşit, deci nici de rugăciune neînce-
tată n-am avut parte”. Acuma, desigur, el poate se smereşte şi 
ascunde lucrarea rugăciunii, dar un lucru e cert că fiecare ascet 
îşi are propriile limite şi în ce priveşte somnul. Chiar şi oamenii 
aceştia care înaintează duhovniceşte foarte mult au limite 
biologice, care nu le permit să treacă un anumit hotar. Toată 
problema aici rămâne de discernământ şi de a ne accepta datul. 

I.M.: Asceza e un scop în sine sau… Adică limitările (de 
mâncare, de somn…) aduc şi ele ceva anume, sau de fapt ele 
sunt doar consecinţe?  

Pr. Dan: De la Părintele Ghelasie am învăţat un lucru: 
faptul că mereu după o anumită perioadă de acumulare trebuie 
să-ţi forţezi limitele. Avva, atunci când vedea că viaţa noastră  
s-a stabilizat pe un palier duhovnicesc, ne împingea mai departe. 
Spunea: „Uite, trebuie să urmezi Teologia. Sau uite, trebuie să 
intri în preoţie, în monahism. Trebuie să faci cutare.” Deci noi, 
cu discernământ şi cu sfat, ar trebui mereu să ne împingem 
limitele, să nu ne mulţumim cu punctul în care am ajuns. 
Mereu, să înmulţim programul de rugăciune, lectura duhovni-
cească, să ne lărgim viziunea, orizonturile. Similar în ce priveşte 
alimentaţia, căci lucrurile trebuie să meargă corelate, să 
înaintezi pe cât posibil în toate planurile. Deci dacă procedezi 
astfel – sub supravegherea duhovnicului – atunci se întâmplă 
schimbări pe care nici nu crezi că ai fi în stare să le faci. Aici se 
vede abilitatea duhovnicului de a te împinge în scăldătoare 
atunci când e momentul potrivit. Uneori, poate, n-ai suficientă 
încredere în tine să faci acel pas şi atunci duhovnicul e acolo, în 
spatele tău, şi te sprijină, te împinge să-l faci. Pentru aceasta 
mulţi îi suntem şi îi vom fi recunoscători Părintelui Ghelasie. 

I.M.: Iată acum Apoftegma 23, intitulată Durerea transfigu-
ratoare: Se povesteşte că pe Avva Alexandru l-a apucat odată o 
durere cumplită, încât s-a întins cu faţa în sus. Tocmai atunci s-a 
întâmplat să vină avva Arsenie ca să-i vorbească şi l-a văzut 
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întins. L-a întrebat: «Cine este mireanul pe care l-am văzut 
aici?». Avva Alexandru i s-a închinat şi i-a zis: «Iartă-mă, eu 
eram, căci mă apucase o durere». Bătrânul îi zice: «Aşadar tu 
erai? Bine! Eu am socotit că era un mirean şi de aceea am 
întrebat»”. 

În abordarea acestei apoftegme aţi menţionat o mărturi-
sire a unui credincios din zilele noastre care povesteşte că, puţin 
înainte de trecerea Avvei Ghelasie la Domnul, a avut o 
puternică şi prelungită criză de rinichi, în urma căreia i s-au 
umflat picioarele şi la ambii ochi au debutat concomitent ulcere 
corneene. Fiind singur şi neajutorat şi ispitit de duhul 
deznădejdii, a fost surprins să primească un telefon de la 
Părintele Ghelasie, care îi ceruse telefonul cu ceva timp înainte, 
şi care l-a încurajat şi întărit. Cum vi s-a părut legătura dintre 
cele două relatări? 

Pr. Dan: Părintele Ghelasie l-a tratat pe mirean ca pe 
mirean. Ar fi interesant să ştim cum l-ar fi tratat pe un monah, 
probabil mai dur, în stilul lui avva Arsenie: „Măi, tu eşti 
călugăr? Te plângi imediat, te smiorcăi? Rabdă şi tu durerea, 
tăticule.” Moş Ghelasie însuşi, în ultimii ani, în boală fiind, a 
refuzat morfina, deşi se impunea, acceptând Crucea bolii. Ne 
amintim că în ucenicia sa a avut şi el parte de un tratament dur, 
pustnicesc, din partea Părintelui Arsenie Praja Pustnicul. Şi 
Avva Ghelasie avea în unele laturi în relaţia cu noi o duritate 
ascetică, ceea ce era foarte bine, punea o ştachetă, făcea astfel 
selecţia. Şi în mânăstire nu lua ucenici dintre monahii ce nu 
ţineau un regim alimentar asemănător cu al său.  

Avva Ghelasie era un om cu foarte mult discernământ. 
Cunosc întâmplarea pe care aţi relatat-o dintr-o carte de măr-
turii. Părintele la telefon îi spune cam aşa: „Vezi că tu trebuie să 
vezi boala şi suferinţa în taina crucii.” Îi oferă perspectiva, 
viziunea care să te odihnească duhovniceşte şi care să te ajute să 
înduri. Şi îi spune mai departe: „Mulţi din strămoşii tăi, din 
neamul tău ar vrea să se ardă suferinţa şi neputinţele lor, 
păcatele lor. Acelea se ard în suferinţa şi boala ta”. În cadrul 
potrivit, când suferinţa capătă sens, ea poate fi suportată în 
doze mult mai mari, aşa cum a sesizat Viktor Frankl: atunci acel 
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om acceptă evenimentul, oricât de neplăcut ar fi. De exemplu, o 
femeie care a avortat şi înţelege gravitatea faptei poate suporta 
multe umilinţe din partea bărbatului în contul faptei. Prin 
urmare, Părintele nu dădea doar aşa vorbe din bardă, fără  
vreo explicaţie. Mereu crea contextul. Şi dacă înţelegi, atunci 
consideri o demnitate, o onoare faptul că prin suferinţa ta se ard 
păcatele de pe neam. Uşurezi suferinţa strămoşilor tăi care sunt 
într-un loc nu prea bun în lumea de dincolo.  

Aceasta e o caracteristică a acestui Moş Avvă. El oferă 
mereu viziunea. Uneori însă, nu dădea explicaţii la anumite 
lucruri. Trebuia să asculţi pur şi simplu fiindcă nu erai la 
nivelul de a putea pricepe cadrul, viziunea. Şi puteau să treacă 
ani până înţelegeai de ce ţi-a spus acel cuvânt.  

I.M.: În capitolul Fenomenul monahal creştin din volumul I 
spuneaţi: „Fiecare om şi neam îşi are unicitatea sa, ca şi locul în 
care vieţuieşte. De aceea există şi astăzi un creştinism specific: 
athonit, slav ori carpatin, aşa cum sublinia adesea Părintele 
Ghelasie Gheorghe. Gestul de închinare specific isihaştilor 
carpatini este încă o dovadă că simţul religios al creştinului de 
pe orice meridian se vădeşte mereu creativ în unicitatea sa.” 
Specificul Carpatin implică şi un anume mod de a fi şi un 
anume mod de raportare la întreaga existenţă? 

Pr. Dan: Da, de la alimentaţie la programul duhovnicesc 
propriu-zis, aşa cum am văzut în convorbirea anterioară, 
anume:  

− toţi începătorii recitau acatistul Maicii Domnului până îl 
ştiau pe de rost. 

− a sta în gestul de închinare, nemişcat ca în icoană, în loc 
de a recita Rugăciunea lui Iisus. 

− alternarea acestui gest cu nenumărate metanii şi închi-
năciuni. 

Stând în închinare în faţa icoanei, relaţia cu icoana urca pe 
un alt nivel, ca şi tăcerea lăuntrică şi exterioară.  

I.M.: În acelaşi capitol Fenomenul monahal creştin con-
semnaţi: „Un ucenic venise odată la Avva Ghelasie foarte 
bolnav, sleit de puteri după o perioadă de suprasolicitare. 
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− Priveşte la albine, îi spuse avva. Au o vitalitate extra-
ordinară, dar tocmai pentru că au şi momente de acumulare, în 
care stau nemişcate. Aşa trebuie să stai şi tu, să te opreşti de 
câteva ori, în cursul zilei, înaintea icoanei, sau dacă eşti la 
serviciu, acolo unde eşti, în gest de închinare către Dumnezeu. 
Chiar dacă eşti foarte ocupat, să faci aceste mici şi tainice opriri, 
fie şi doar de câteva clipe, ca să te linişteşti şi să te „încarci”.” 
Aşadar şi revelaţia naturală confirmă această trăsătură specifică 
a Isihasmului Carpatin (de a sta nemişcat)? 

Pr. Dan: Da. Dacă ne uităm în jur, insectele, câinii, pisicile, 
animalele, toţi au această alternare. Un câine nu stă în picioare 
decât foarte puţin timp. Câinele şade, stă lungit, tolănit, 
nemişcat. Dar când e un eveniment sare, intervine. E deplin 
prezent atât în acţiune, cât şi în non-acţiune. La fel şi pisica stă 
nemişcată multă vreme lângă o gaură de şoarece. Sau stă şi 
toarce. Dar când e activă, e activă. Toată acestă alternanţă e 
alternanţa complementarelor în care Dumnezeu a creat lumea. 
Mereu te uimeşti. Această complementaritate te ajută la a nu 
cădea în lâncezeală, în akedie. Sfântul Isaac Sirianul, acest 
pustnic pur sânge, petrecea toate nopţile în priveghere. În ce 
fel? Alterna rugăciunea nemişcată, starea nemişcată în rugă-
ciune, cu mulţimea de mătănii şi închinăciuni. Toată istoria 
Bisericii verifică acest lucru.  

Îmi amintesc când eram copil, citind mult, mama mă 
trimitea forţat la joacă şi invers când uitam de mine la joacă mă 
chema la ordine, îmi punea culegerea de probleme în mână şi 
două-trei ore la studiu. Această alternanţă e cumva în acord cu 
o maximă a lui avva Ghelasie pe care am auzit-o, cred, la prima 
întâlnire: „Să nu faci obsesie din nimic, să nu faci fixaţie pe 
ceva”. Fii dinamic, flexibil, foloseşte tehnicile, instrumentele, 
dar nu deveni obsedat de ele. Alternarea complementarelor e 
tocmai în acest sens. 

I.M.: În Apoftegma 1 de la Sfântul Antonie, pe care aţi 
intitulat-o Diamantul cu multiple faţete complementare, se spune  
că Sfântul „stând odată în pustiu, a căzut pradă acediei  
şi apăsătoarei întunecimi a gândurilor rele. Şi zicea către 
Dumnezeu: „Doamne, vreau să mă mântuiesc şi nu mă lasă 
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gândurile rele. Ce să fac în neliniştea mea? Cum să mă 
mântuiesc?”” Şi se spune că i s-a arătat un înger care alterna 
perioadele de rugăciune cu cele în care se aşeza şi lucra la 
împletirea funiei. Iar dumneavoastră comentaţi: „Fără Maria 
activitatea Martei devine activism. Invers, prea multă spiritua-
litate dintr-o dată, Maria fără Marta, te face să cunoşti gustul 
acediei. În acest sens, Părintele Ghelasie arăta că tânărul novice 
trebuie să facă multă osteneală trupească, fizică, nefiindu-i de 
folos contemplaţia, nefiind pregătit pentru ea, putând să cadă 
nu doar în acedie, ci şi în mari înşelări.” 

Pr. Dan: Avva Ghelasie era un om foarte realist, te trezea 
din visare. De aceea şi spovedania era un duş rece dacă nu 
rămâneai pe turnantă. Te scotea din fanteziile care te bântuiau, 
te aducea cu picioarele pe pământ, ceva în genul apoftegmei: 
„Dacă îl vezi pe tânăr urcând prea devreme la cer, ia-l de picior 
şi dă cu el de pământ”. Sfântul Vasile cel Mare arăta clar că cel 
ce nu le face pe cele mici nu le face nici pe cele mari. Nu poţi 
ajunge la faza contemplativă dacă n-ai trecut prin cea ascetică. 
Altfel, acea contemplaţie e pură înşelare. De aceea şi Sfântul 
Sava nu lăsa la pustie decât pe cei ajunşi la liniştea minţii. Or, 
un trup netrudit înseamnă o minte neliniştită. Toţi asceţii şi-au 
ţinut trupul la limită. De exemplu, Sfântul Isaac Sirianul scrie 
despre asceţi că „cei ce sunt adevăraţi şi iscusiţi, nici de ierburi 
şi de verdeţuri se satură; şi cu rădăcini de ierburi uscate 
hrănindu-se, nu primesc mai nainte de ceasul cel legiuit al 
hranei a gusta ceva. Încă şi pe jos zac, datorită slăbirii trupului 
lor, şi împăienjeniţi sunt ochii lor, din istovirea cea peste 
măsură a trupului lor; şi măcar că însuşi sufletul lor este apăsat 
şi aproape să iasă din trup, nici aşa nu se dau bătuţi şi nu îşi 
lasă voirea cea sănătoasă. Că doresc şi poftesc a se sili pentru 
dragostea lui Dumnezeu, şi de bunăvoie aleg a se osteni pentru 
virtute, decât a avea viaţa aceasta vremelnică şi toată odihna cea 
dintr-însa.” 

Similar, Părintele Ghelasie povestea despre Moş Arsenie 
Praja că mânca numai pâine pustnicească şi apă, doar când se 
afla aproape de leşin acceptând un ceai de întărire de la ucenic. 
Şi eu le reamintesc tinerilor: consumaţi-vă energia în activităţi 
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fizice, altfel fie vi se va urca la cap şi vă va agita până vă va 
damblagi, fie va coborî sub pântece şi vă va rablagi. De aceea 
tânărul trebuie să facă multă mişcare, trebuie să robotească. 
Doar mai apoi, când trupul s-a mai îmblânzit, când calul, 
catârul a mai îmbătrânit, doar mai apoi trebuie să fie mai puţină 
mişcare trupească, mai puţină activitate în acest plan. Aici e o 
artă să ştii să dozezi la fiecare această activitate, cât să fie. 
Numărul de metanii, ascultările exterioare...  

Legat de complementaritate, îngerii alternează slavoslovia 
cu perioade de tăcere, acestea din urmă apărând atunci când 
Dumnezeu îşi manifestă în lumea lor cu putere harul. Copleşiţi, 
aceştia trec în modul „Tăcerea sfioasă a firii”, care coincide cu a 
rămâne într-o închinare tăcută, trează, plină de reverenţă, de 
gratitudine, de smerenie, de cutremurare.  

I.M.: În Apoftegma 10, denumită de dumneavoastră 
Chilia, în viziunea Părinţilor Patericului se spune: Avva Antonie a 
zis: „După cum peştii mor dacă întârzie pe uscat, tot astfel 
călugării care întârzie afară din chilie, ori pierd vremea cu cele 
lumeşti, se îndepărtează de puterea isihiei. Aşadar, după cum 
peştele trage la mare, tot aşa şi noi trebuie să tragem la chilie, să 
nu zăbovim pe afară, uitând de paza lăuntrică”.  

Şi aţi conexat această apoftegmă cu întâmplarea în care un 
ucenic al Părintelui Ghelasie, pictor iconograf, căuta cu râvnă, 
ajunsă aproape la disperare, să îşi îmbunătăţească arta. Cuviosul 
i-a atras atenţia: „Îţi dau canon să mai răreşti vizitele şi să mai 
domoleşti frământările de a acumula cât mai mult din afară şi 
să te nevoieşti mai mult să primeşti, acolo în chilie, de la Hristos 
duhul pe care să-l aşezi în icoană. ... Să ştii de la mine, tăticule, 
că până şi tehnica picturii te învaţă Dumnezeu dacă te linişteşti 
mai mult, ca să primeşti de la El cele de trebuinţă”.  

Foarte grea problema împrăştierii… Şi, mai ales pentru 
noi, cei din lume, „Chilia” în care trebuie să ne adăpostim e 
„sarcina” pe care o primim de la Duhovnic? 

Pr. Dan: Dacă acest iconar ar fi procedat invers, adică 
rămânea tot timpul închis în chilie, cum credeţi că ar fi procedat 
Moş Avva? Desigur că îl trimitea la alţi iconari să înveţe meserie, 
îl scotea de acolo. Părintele Ghelasie avea această măiestrie de a 
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te menţine pe linia de echilibru, de a nu te lăsa să aluneci într-o 
extremă. De fiecare dată când te simţea că te mişti prea mult 
într-o direcţie, şi avea acest simţ, te împungea să te mişti în 
direcţia contrară. Când te înclinai prea mult spre stânga, te 
împingea spre dreapta şi invers. Dacă rămâi într-o extremă, 
apare acest pericol de a face fixaţie, obsesie. Omul e o fiinţă 
foarte fragilă. Psihicul lui tinde să facă o fixaţie pe un lucru şi la 
un moment dat nu se mai poate desprinde spre a se concentra 
pe altceva. Nu mai poate să-şi desfăşoare activităţile normale 
dacă devine obsedat de ceva. Şi de aceea Părintele Ghelasie nu 
dădea voie să devii fixist în nici o privinţă.  

Pe de altă parte, e o foarte frumoasă definiţia pe care aţi 
dat-o chiliei. Chilia e să poţi să stai în ascultarea faţă de 
duhovnic. E cea mai frumoasă chilie şi cea mai sigură chilie. 
Vrăjmaşii nu pot intra în ea. Cât timp rămâi în acultare, harul 
este peste tine. Aşa cum, în pustia egipteană, călugării rămâ-
nând în chiliile lor se luminau de har, aşa şi tu, dacă reuşeşti să 
rămâi în acea ascultare, eşti într-o chilie luminată de har. 

I.M.: În Apoftegma 17, pe care aţi denumit-o Ignoranţa 
înstelatăm se spune că Avva Antonie i-a pus la încercare  
pe câţiva călugări, punându-le o întrebare din Scriptură. Şi 
aproape toţi se străduiau după puteri să răspundă. Dar Avva 
Antonie l-a lăudat doar pe cel care a spus: „Nu ştiu.” 

Pr. Dan: Apropo de asta, mi-amintesc că odată la 
Părintele Ghelasie a venit un profesor universitar din domeniul 
biologiei. Şi acela i-a zis: „Uite Părinte, studiez de mulţi ani 
natura şi am înţeles atâtea din tainele ei.” Părintele Ghelasie i-a 
tăiat-o scurt: „Bă tăticule, n-ai înţeles nimic. Cât timp nu vezi 
harul Duhului Sfânt lucrând în toate, dincolo de legile naturale 
ale firii, n-ai priceput nimic din taine.” Şi Părintele Ghelasie te 
smerea ca şi Avva Antonie, doar că în loc de „N-ai priceput,  
n-ai înţeles.”, îţi spunea că ai creier de chimicale. 

I.M.: În tratarea acestei apoftegme spuneaţi: „Părintele 
Ghelasie arăta despre taină că aceasta se poate explica doar prin 
taină. Tot el afirma: „Taina – care fuge de tine cu cât alergi mai 
tare după ea – ţi se arată doar când este «plinirea vremii»”, dar şi 
atunci tot ca taină, tot prin taină.”(…) „De aceea „Taina Creştină 
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are CULTUL, care înseamnă Dezvăluirea Tainei. Cultura-
Cunoaşterea nu este «desacralizarea» Tainei, ci ÎNTRUPAREA 
ei ca EUHARISTIE-ÎMPĂRTĂŞIRE de Taină Inepuizabilă”.” 
Foarte interesantă alăturarea. Cum s-ar putea dezvolta această 
problematică? 

Pr. Dan: Singura cale autentică spre Dumnezeu e Calea 
Tainei. Pe calea raţiunii nu ajungi la Dumnezeu. Calea raţiunii 
te poate duce până la o răscruce, de unde trebuie să o abando-
nezi şi s-o iei pe Calea Tainei. Aceasta nu e o cale iraţională, ci 
una supraraţională. Aici funcţionează alte legi. Cu cât te apropii 
de munte, cu atât muntele e mai mare. Aşa şi tainele: cu cât ne 
apropiem de ele, cu atât sunt mai mari. În acest sens, cu cât 
omul aprofundează mai mult viaţa duhovnicească, dar nu 
numai, ci şi viaţa ştiinţifică, cu atât mai mult vede că ştie mai 
puţin. Taina nu poate fi epuizată, ci doar adâncită. Pe acest 
tărâm nu funcţionează logica raţională, care ar vrea să epuizeze 
taina, ceea ce e un non-sens, pentru că o taină care poate fi 
epuizată nu mai e o taină, ci o falsă taină. Uneori mă gândesc: 
fizicienii care se vor mântui, oare în lumea de dincolo îşi vor 
mai urma profesia? Dumnezeu îi va mai ţine pe aceleaşi posturi? 
Pentru că ar mai avea oricum o veşnicie de lucru. Şi apropo de 
teoria aceasta, a nivelelor de care pomeneam. Niciodată nivelul 
i nu poate să expliciteze, să explice suficient propriul nivel i. Cu 
atât mai puţin nivelul i+1, ba nici măcar nivelul i-1. Noi creăm 
un set de instrumente şi de modele cu care încercăm să 
explicăm realitatea din jurul nostru şi credem că putem, dar nu 
putem. De ce? Pentru că, aşa cum de exemplu găsim la Sfântul 
Maxim Mărturisitorul, dar şi la Părintele Ghelasie, există aceşti 
aşa numiţi logoi de creaţie. Adică în spatele fiecărui lucru creat 
există o raţiune necreată din veşnicie cu care acel lucru e 
conectat, care e raţiunea lui de a fi. Şi de vreme ce acel lucru 
subzistă prin acea raţiune necreată care a existat din veşnicie în 
„mintea” Tatălui, datorită acestui fapt eu nu pot să explic 
suficient nici nivelul i şi nici măcar nivelul i-1. De aceea, cu cât 
te apropii de taină, cu atât mai mult, de fapt, te afunzi în ea.  

De aceea Părintele Ghelasie afirma că taina se explică prin 
taină şi rămâne taină. Dumnezeu e o Taină. A venit Hristos şi 
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ne-a adus revelaţia că acest Dumnezeu e treimic. Prin aceasta 
cunoaştem mult mai mult despre Dumnezeu. Nimeni altcineva 
nu ne putea aduce această revelaţie, decât Fiul Tatălui. Dar prin 
aceasta Dumnezeu rămâne la fel de tainic, ba mai tainic.  
Te uluieşti şi mai mult când teologii încearcă să descifreze – cât 
poate omul – relaţiile intratrinitare, modul în care lucrează 
pronia acestui Dumnezeu tripersonal. Putem mergem chiar mai 
departe: Hristos euharistic. Faptul că ne-a invitat: „Luaţi 
mâncaţi, Acesta este trupul Meu. Beţi din Acesta, Acesta e 
sângele Meu.”... Înseşi rudele Domnului au decretat că şi-a ieşit 
din minţi, că are demon. S-au smintit chiar mulţi dintre ucenicii 
Lui şi L-au părăsit când a rostit acest cuvânt. De ce? Pentru că 
nu puteau să ducă Taina. Credeau că pot să-L înţeleagă pe 
Hristos. Însă L-au perceput procustian, doar într-o nişă morală, 
etică. Însă când a venit vorba de Taina Euharistiei... Sfântul 
Pavel are o expresie în care spune că Hristos este „pentru iudei 
sminteală şi pentru elini nebunie.” Aceasta face diferenţa între 
creştini, pe de o parte, şi iudei şi musulmani, pe de altă parte. 
Aceia nu pot să accepte un Dumnezeu treimic, darămite să 
accepte că se pot cumineca cu Trupul şi Sângele lui Hristos! 
Dumnezeu Fiul S-a întrupat şi ni S-a oferit euharistic, dar astfel 
taina lui Dumnezeu a devenit mai mare. Tocmai de aceea nici 
iudeii, nici musulmanii nu o pot primi. Pe Dumnezeul treimic 
al creştinilor Îl consideră politeism. Creştinismul nu e o religie a 
Cărţii, ci a cuminecării cu Fiul lui Dumnezeu Cel întrupat. Când 
taina se devoalează, simultan se adânceşte. Heideggerian 
vorbind, în arătarea tainei e o ascundere a ei. Harul supra-
luminos devine întuneric orbitor, areal unde doar oximoronii 
mai pot îngăima, mai pot gângăvi ceva. De aceea a sta în faţa lui 
Dumnezeu e o perpetuă şi tăcută uimire. 

E semnificativ faptul că în cărţile lui Avva Ghelasie 
cuvântul taină apare de nenumărate ori, de sute de ori, ceea ce 
arată clar că Părintele era conectat la Taină, că trăia în prezentul 
Tainei, că nu scria lucruri din imaginaţie, că era un om care nu 
visa, care nu fantaza. Şi tocmai de aceea Taina aceasta pulsa în 
viaţa lui, în cuvintele lui. Doar ucenicii unui astfel de maestru 
pot simţi fiorul Tainei, doar astfel schimbarea se putea produce 
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în noi. Avva ne spunea cuvinte încărcate cu puterea tainei.  
De aceea multe nu le înţelegeam, dar cuvântul ne transforma, 
era lucrător în lăuntrul nostru. În ce priveşte relaţia cu noi, ni se 
revela atât cât ştia el. Când voiam să trecem o anumit graniţă, 
un hotar de Taină, nu ne dădea voie, ne-o tăia scurt. Când eram 
profesor, mergeam des la Mănăstirea Râmeţ. O maică de acolo 
mi-a făcut legătura cu o bătrână, nana Leontină, care vieţuia sus 
acolo în Chei, şi care i-a cunoscut pe pustnicii care au vieţuit 
aici, inclusiv pe Avva Arsenie Praja şi pe Părintele Ghelasie. 
Desigur că mare mi-a fost dorirea să aflu informaţii de la ea. 
Am mers şi am întâlnit-o şi discutând, am adus vorba de 
Părintele Ghelasie. Ea a zis imediat: „Ghelasie ăsta a fost un om 
deosebit, avea dar. Odată s-a apucat să picteze icoana Sfântului 
Ghelasie de la Râmeţ. Şi i se arăta Sfântul şi-i spunea unde să 
corecteze icoana. De mai multe ori i s-a arătat până a terminat-o.” 

De menţionat că Sfântul Ghelasie de la Râmeţ a trăit cu 
cinci secole înainte de noi. Acea icoană exista la Mănăstirea 
Frăsinei, am văzut-o acum mulţi ani acolo. Mai apoi, având 
informaţia, m-am dus la Moş Ghelasie şi l-am luat aşa, pe larg, 
că uite, am fost la nana Leontină. A fost bucuros să-şi 
amintească de ea. M-a întrebat cum o duce. La un moment dat, 
am adus mingea în teren, acolo unde voiam de fapt. Părintele a 
recunoscut că aşa a fost, că într-adevăr i s-a arătat Sfântul 
Ghelasie, dar, mai apoi, când am vrut să ştiu mai multe, mi-a 
tăiat-o scurt. Adică a pus un hotar de taină. Avva trăia în lumea 
aceasta a tainei şi ştia unde să pună hotarul. Îţi dădea voie 
totuşi să intri în acel teritoriu, dar până la un punct. De aceea 
spuneam că a fost un om tainic şi că nu ştiu cât am desluşit sau 
am primit din taina lui. Şi de aceea spun şi eu ca şi părintele 
Zaharia Zaharou despre Cuviosul Sofronie Saharov: „Nu ştiu 
dacă l-am înţeles.” 

I.M.: Iată acum Apoftegma 24, intitulată de dumnea-
voastră Surpriza: „Avvei Antonie i s-a descoperit în pustie 
următorul lucru: „În oraş, există cineva asemenea ţie, un medic 
care dăruieşte din prisosul ştiinţei sale celor nevoiaşi şi  
care cântă în fiecare zi Trisaghionul împreună cu îngerii”.” În 
tratarea acestei apoftegme îl citaţi pe Părintele Ghelasie, care 



In memoriam Avva Ghelasie 

67 

spunea: „Multe din tainele Creştinismului abia acum încep să se 
descopere. Revelaţia se adânceşte mereu, fără nici o contra-
zicere. Nu s-a consumat Creştinismul, el e o taină foarte adâncă, 
care are nevoie de o trăire foarte adâncă”. 

Pr. Dan: De aceea veşnicia nu poate să fie plictisitoare. 
Unii îşi imaginează veşnicia ca pe o slujbă monotonă, unde 
împreună cu îngerii tot aducem laudă lui Dumnezeu. E tocmai 
invers. Deoarece taina se adânceşte, eşti tot mai uluit. Niciodată 
nivelul i nu poate să epuizeze nivelul i+1. Niciodată. În 
matematică asimptota e o dreaptă care se apropie de o curbă tot 
mai mult fără a o atinge vreodată. Aşa şi oamenii şi îngerii, se 
vor apropia mereu de Dumnezeu, dar niciodată nu vor atinge 
Fiinţa lui. Aşa cum, de exemplu, tainele unui om sunt inepui-
zabile pentru un robot sau pentru o făptură necuvântătoare. 
Aceea e mereu uimită de aceea ce poate să creeze omul, de ceea 
ce poate gândi, de ceea ce poate concepe omul. Şi de aceea, 
Veşnicia din contră, nu că e plictisitoare, ci e tot mai uimitoare, 
tot mai uimitoare. 

I.M.: Apoftegma 25, Nebunie sacră vs nebunie profană. 
Citez: „Avva Antonie a zis: „Se apropie vremea când oamenii 
vor înnebuni, iar dacă vor vedea pe cineva sănătos la minte, se 
vor năpusti asupra lui strigându-i: «Eşti nebun», pentru că nu-i 
ca ei”.” Iar dumneavoastră îl citaţi pe Părintele Ghelasie care 
spunea: „Creaţia are în Fondul său Modele Dumnezeieşti pe 
care nu le poate distruge. Dumnezeu nu se poate Omorî. 
Creaţia intră în Nebunia Fugii de Dumnezeu, dar nu are unde 
să se ascundă… În Sine dă de Semnele-Modelele Dumnezeieşti. 
De aici practicile Mistice ale Găsirii lui Dumnezeu în Adâncul 
Sinelui, care sunt însă Insuficiente, căci în Sine nu te Întâlneşti 
cu Dumnezeu, ci cu Semnele-Modelele Sale”. Tot Părintele 
Ghelasie arată că „Păcatul-fuga de ACASĂ a produs „nebunia 
Minţii”, concepţiile eronate despre realitate.” 

Pr. Dan: Aici vedem cât de profund e Avva Ghelasie. Într-o 
frază îţi arată limitele religiilor orientale. O viziune corectă 
lămureşte totul. Apropo de Semnele-Modelele Dumnezeieşti 
din Sine, în Menon (85c) există următorul dialog: Socrate: Deci şi 
în cel care nu ştie există păreri adevărate, chiar cu privire la 
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lucrurile pe care el nu le ştie, nu? Menon: Pare neîndoielnic. 
Socrate: Deocamdată aceste păreri au început să răsară în el ca 
prin vis... 

În ce priveşte conexiunea, există o nebunie profană şi o 
nebunie sacră. Când apare nebunia profană? Când omul nu mai 
lucrează în concordanţă cu acele modele dumnezeieşti pe care 
Creatorul le-a pus în fiinţa sa. Atunci, după expresia din Faptele 
Apostolilor, urmaşul lui Adam „dă cu piciorul în ţepuşă” ca şi 
Saul. Aceasta e nebunia profană. Cât despre nebunia sacră, cu 
ea faci cunoştinţă când trăieşti numai după modelele divine, 
cum au făcut-o Sfinţii. Atunci, inevitabil, ceilalţi te consideră 
nebun, pentru că nu au putere să facă acest lucru, sau nu vor, 
sau nu ştiu să-l facă. Pe de altă parte, e dureros că lumea tocmai 
de aceea înnebuneşte. Dacă omul s-ar conforma şi ar funcţiona 
după modelele dumnezeieşti, tot pământul ar fi un paradis, un 
Rai al nebunilor sacri, al nebunilor după Hristos. Dar, din 
păcate, lumea a luat-o în direcţia opusă. Un scriitor brazilian 
observa că „Brazilia s-a transformat într-un spital de nebuni în 
care bolnavii au preluat controlul.” Pascal de Sutter are, în acest 
sens, o carte intitulată Aceşti nebuni care ne guvernează. De aceea, 
e cu atât mai mare nevoie de aceşti nebuni sacri care să-i 
contrabalanseze pe cei profani, pentru a menţine un echilibru. 
Legea distribuţiei lui Gauss afirmă că dintr-o sută de oameni 
80% sunt de calitate medie, 10% sunt de super-calitate şi 10% 
sunt un dezastru. Cei 10% de super-calitate echilibrează pe cei 
10% dezastruoşi. Problema e că nebunia profană creşte numeric, 
cantitativ pe când cea sacră scade. De aceea e nevoie de nebunia 
sacră, ca Dumnezeu să mai ţină această lume. Dacă tot e să 
înnebunim, s-o facem în varianta sacră. 

I.M.: Apoftegma 38, Maestrul şi ucenicul. Citez: „Avva 
Antonie a zis: „Pe cât posibil, călugărul trebuie să-i întrebe pe 
bătrâni şi câţi paşi trebuie să facă, şi câte picături de apă trebuie 
să bea în chilie, ca să nu greşească nici în privinţa acestor 
lucruri”.” Iar citatul din Părintele Ghelasie este: „Spectrul 
ucenicilor este larg: sunt Ucenici de Curiozitate trecătoare; sau 
care, când văd anumite greutăţi renunţă; sau sunt într-o 
fluctuaţie de renunţare şi revenire; mai puţini sau deloc Ucenici 
ÎNFOCAŢI, ce nu se împiedică de nimic.”  
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Şi încă un citat: „În prima treaptă se primesc de la 
Duhovnic sfaturi şi porunci-canoane, stricte, ca nişte LEGI”, 
însă „Cine nu PRIMEŞTE LEGEA întru totul nu poate deveni 
niciodată un adevărat Ucenic. (...) Aici se ALEG Ucenicii 
adevăraţi. În prima Treaptă, Ucenicul trebuie să fie «ROBUL 
LEGII», (...) fără supărare şi revoltă”. Şi dacă îşi urmează 
parcursul, ucenicul ajunge în final să cunoască ceva din 
„libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu”. Duhovnicia e o ştiinţă 
a ştiinţelor şi o artă a artelor? 

Pr. Dan: Fără îndoială. Cred că marii duhovnici sunt cei 
care simultan operează atât la nivelul general de a oferi o 
viziune cu adevărat creştină, isihastă asupra vieţii, cât şi la nivel 
de amănunt, precum spune Avva Antonie că bătrânul 
(duhovnicul) trebuie să ştie şi câte picături de apă bea ucenicul, 
simbol al dietei potrivite pentru cel din urmă. În Pateric citim că 
Avva Agaton, având doi ucenici, merge odată la unul dintre ei 
şi-l întreabă: „Cum te nevoieşti?” Acela răspunde: „Mănânc o 
dată în zi seara, două pâinişoare.” Bătrânul e mulţumit: „Bună 
cale, nu cu foarte multă osteneală. Echilibrată, tocmai cum 
trebuie.” Se duce apoi la un al doilea întrebându-l acelaşi lucru. 
„Mănânc două pâinişoare la două zile”, vine răspunsul. 
Bătrânul clatină din cap: „Grea cale, cu multă osteneală...” 
Apoftegma se încheie aici, dar pare să sugereze celui de-al 
doilea ucenic că ar trebui să-şi mai domolească dieta prea 
severă. Bătrânul se ocupă nu doar de sufletul tău, ci în acelaşi 
timp şi de trup, pentru că un trup prea slăbănogit nu mai e 
capabil de lupte duhovniceşti, aşa cum un trup prea îmbuibat 
ţine sufletul prizonier în chingile lui. Aceasta e arta duhovni-
ciei, o artă dinamică, pentru că nici o reţetă nu rămâne bătută în 
cuie: cu cât ucenicul înaintează duhovniceşte, cu atât se 
schimbă această dietă, dar viziunea rămâne. Arta duhovniciei 
constă în această împletire între general şi particular, în 
înaintarea fiecăruia pe propria cărare spre orizontul viziunii. 

I.M.: Spuneaţi undeva că: „Din punct de vedere biologic 
avem o vârstă, din punct de vedere psihologic avem o altă 
vârstă şi din punct de vedere duhovnicesc, o altă vârstă. Pot să 
am 60 de ani de viaţă, dar numai 20 de ani psihologic vorbind şi 
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7 ani – duhovniceşte.” Să zicem, la vârsta biologică, ne uităm în 
buletin, la vârsta psihologică, ne uităm unde ne mai uităm, dar 
la vârsta duhovnicească? 

Pr. Dan: Există tineri cu minte de bătrân, precum Sfântul 
Sava cel Sfinţit în pustia palestiniană, sau Avva Zaharia în 
pustia egipteană, un tânăr ascet luminat de harul Duhului şi 
căruia Avva Moise sau Avva Pimen îi cereau sfat, tocmai 
pentru că vedeau harul Sfântului Duh asupra lui. La polul 
opus, întâlnim nu puţini bătrâni cu minte de copil. Din păcate, 
tot mai mulţi, pe de o parte datorită lipsei unei vieţi duhovni-
ceşti, pe de alta datorită unei alimentaţii complet nepotrivite care 
aduce boli degenerative ale creierului: demenţă, Alzheimer… 
Ce lucru mai dureros decât aceşti bătrâni cu minte de copil!  
Ţi-ai fi dorit să le ceri un sfat, dar ei, sărmanii... Şi aici balanţa se 
dezechilibrează, sunt puţini tineri cu minte de bătrân şi tot mai 
mulţi bătrâni cu minte de copil. Acesta e un indicator al faptului 
că omenirea preferă vieţii duhovniceşti o viaţă hedonistă, 
redusă la plăceri primare, accesibile. 

Bărbatul ajunge la o maturitate lumească în jur de 
patruzeci de ani. Atunci e mai echilibrat, mai sigur pe el. Dacă 
ai un duhovnic bun, cu viziune, iar ca ucenic ai perseverenţă, 
viaţa mergând după cicluri de şapte ani, după fiecare astfel de 
ciclu vei urca pe altă treaptă duhovnicească, vei privi spre alt 
orizont, sau vei privi din alt punct spre orizont. Altfel, cercul nu 
va deveni spirală. Vei intra în buclă infinită şi vei ajunge un 
bătrân de 80 de ani cu o viaţă duhovnicească constând în „Tatăl 
nostru” şi „Îngeraşul”. 

I.M.: Tot relativ la duhovnicia ca ştiinţă a ştiinţelor şi artă 
a artelor, Sfântul Varsanufie afirma: „Forţele fizice sunt 
dominate de cele chimice, cele chimice sunt dominate de cele 
biochimice, iar cele biochimice sunt dominate de cele duhov-
niceşti”. Tot Părintele Ghelasie spunea undeva că Dumnezeu 
poate să dea noi legi, peste legile deja create, dar fără să le 
contrazică pe celelalte, dar putând să le depăşească. 

Pr. Dan: Vieţile Sfinţilor ne uluiesc mereu în acest sens. 
Am dat deja două exemple din viaţa Sfântului Lavrentie de 
Cernigov, cel cu varza şi cel cu răsadurile. Într-adevăr, legile 



In memoriam Avva Ghelasie 

71 

duhovnicescului sunt peste legile biologice. Din păcate, mai 
marii acestei lumi nu pricep acest lucru. De aceea, când pe 
Sfânta Masă ai în mod real Trupul şi Sângele lui Hristos, cum ar 
mai putea exista şi coronavirus sau alte boli infecţioase? Da, 
legile duhovniceşti tot timpul covârşesc legile pământeşti. 
Părintele Ghelasie era un fir de om, dar avea un duh în el! Când 
mustra, nimeni nu îndrăznea să comenteze. Eu am dus la sfinţia 
sa oameni care făcuseră arte marţiale, karate, care aveau 
centură neagră cu dani. Când intrau la slăbănogul de Ghelasie 
erau ca mieluşeii. Nici pâs nu mai ziceau în faţa unui om de 
patruzeci şi ceva de kilograme. Şi asta pentru că legile duhov-
nicescului tot timpul sunt peste celelalte. Tot timpul nivelul i+1 
controlează nivelul i, nu invers. 

I.M.: În capitolul Avva Arsenie şi ciclurile de patruzeci de ani 
sesizaţi un punct de întoarcere de pe graficul vieţii unui om 
când ajunge la maturitate duhovnicească, de acolo înainte 
primând cele ale Mariei în detrimentul celor ale Martei. 
Afirmaţi că schimbarea nu se produce imediat şi îl citaţi pe 
Părintele Ghelasie care spune: „Nu te poţi face sfânt în două 
zile”. Aşadar, există un proces de creştere şi în viaţa duhov-
nicească? În ce constă? 

Pr. Dan: Da. Infinitezimal. Adevăratele schimbări au loc 
încet-încet sau foarte foarte încet. Acestea, oximoronic vorbind, 
sunt schimbări stabile, sigure. Cărbunele devine diamant după 
o lungă maturare. Doar marii Sfinţi, cum era Moise Harapul sau 
alţii din tagma aceasta, au reuşit să facă mari salturi dintr-o 
dată. În general, calea sigură pentru noi, oamenii de rând, e 
calea aceasta ocolită, lentă, pe care shimbarea apare, însă, încet, 
în foarte mult timp, aşa cum un copil creşte în pântecele mamei, 
aşa cum nuca se dezvoltă în coaja ei. Creşterile lente sunt de 
calitate. O floare, dacă o pui în seră şi o creşti grăbit, n-are 
miros. Un fruct pe care-l coci grăbit, n-are gust. Aşa e şi cu omul 
care grăbeşte creşterea duhovnicească, nu dobândeşte gustul, 
mireasma duhovnicescă a harului. De aceea, nici Părintele 
Ghelasie nu grăbea această creştere, nu forţa. Dacă nu reuşeai să 
treci un nivel, răbda, aştepta, pentru ca mai apoi să te împingă 
spre altul. 
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I.M.: Apoftegma 7, Scurtele tăceri. „Odată, fericitul arhi-
episcop Teofil a venit la Avva Arsenie, împreună cu un mare 
dregător, şi au cerut să asculte un cuvânt de la bătrân. După o 
tăcere scurtă, bătrânul le-a zis: „Dacă vi-l spun, îl veţi păzi?”. Ei 
au promis că-l păzesc. Atunci bătrânul le-a zis: „Unde auziţi de 
Arsenie, nu vă apropiaţi!”.” Părintele Ghelasie Gheorghe de la 
mânăstirea Frăsinei, el însuşi iconar, sfătuia pe cineva din această 
tagmă, să aplice acelaşi principiu: „Aceasta să fie nevoinţa ta de 
Iconar: să stai în Închinare înaintea Chipului lui Hristos şi a 
Sfinţilor şi din această stare să primeşti inspiraţia-darul pe care 
să-l pui în Icoană.” Mi s-a părut inedită corelaţia… 

Pr. Dan: La suprafaţă e inedită, pentru că, în fond, atunci 
când reuşeşti să intri în această stare de tăcere, care nu e doar o 
tăcere fizică, ci şi o tăcere a minţii şi a inimii, atunci poţi să auzi 
glasul lui Dumnezeu în lăuntrul tău. În multe vieţi de Sfinţi 
găsim astfel de relatări în care Sfântul e întrebat asupra unui 
lucru şi el rămâne tăcut pentru un minut, două, trei şi apoi îi dă 
omului răspunsul. În memoriile unor credincioşi despre Sfântul 
Paisie Aghioritul găsim nenumărate astfel de întâmplări. Sau să 
vă dau un exemplu din viaţa Sfântului Iosif de la Optina. Odată 
la el vine o fată, care îi spune: „Mă curtează trei băieţi şi trebuie 
să mă hotărăsc cu care să mă mărit.” Îi spune numele celor trei 
şi că ea înclină spre cutare dintre ei. Sfântul Iosif nu o văzuse pe 
fată niciodată, cu atât mai puţin pe acei băieţi. Iar el, după o 
scurtă tăcere i-a propus: „Dacă vrei să mă asculţi, ia-l pe cutare”. 
Şi i-a zis alt nume, nu pe cel pe care-l dorise fata, pe care simţea 
ea că ar fi fost bine cu el. Şi fata până la urmă l-a ascultat. 
Băiatul pe care l-a vrut, într-un an de zile s-a prăpădit subit, a 
murit. Cel pe care l-a luat, ascultându-l pe stareţul Iosif, s-a 
dovedit alegerea potrivită, a avut cu el o viaţă paşnică, liniştită 
până la adânci bătrâneţe. Aceasta este tăcerea care inspiră. Dar 
e o tăcere rugătoare, nu e o tăcere seacă, plană. E o tăcere 
smerită. Şi atunci Dumnezeu se apleacă spre respectivul om.  

Inspiraţia izvorăşte din tăcere. Dacă citiţi capitolul despre 
inspiraţie şi tăcere din Marea tăcere vă lămuriţi. Nu doar misticii, 
dar şi muzicienii, scriitorii ori savanţii au primit inspiraţie după 
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momente sau perioade mai îndelungate de tăcere. Sfinţii aveau 
adesea nevoie doar de scurte tăceri pentru a se conecta la sursă 
şi a primi informaţia. Dar acea tăcere era obligatoriu o tăcere 
smerită. Moise a primit Legea după ce s-a retras în tăcere pe 
Muntele Sinai. O Lege pe măsura acelei tăceri plină de reve-
renţă şi cutremurare! Scriitorii se retrăgeau în tăcere la un 
conac, la o casă de la ţară. De fapt, în fiecare zi ne retragem în 
solitudine şi tăcere pentru a primi inspiraţia de zi cu zi. Cei mai 
mulţi o fac instinctiv, inconştient, dar funcţionează, cel puţin 
pentru travaliul cotidian.  

I.M.: Apoftegma 11, Arta răbdării. „Cineva i-a zis avvei 
Arsenie: „Gândurile mă tot frământă şi-mi spun: dacă nu poţi 
să posteşti şi să lucrezi, măcar de-ai avea grijă de cei neputin-
cioşi, căci şi aceasta e tot iubire”. Bătrânul, cunoscând seminţele 
demonilor, îi zice: „Mergi, mănâncă, bea şi nu lucra, numai de 
chilie să nu te-ndepărtezi!”. Căci ştia că răbdarea în chilie îl 
aduce pe călugăr la rânduiala sa.” Iar dumneavoastră spuneţi: 
„Părintele Ghelasie de la Frăsinei face vizibil acest eroism când 
afirmă că monahul trebuie să rabde în mânăstire până crapă: 
până crapă omul cel vechi şi se naşte omul cel nou.” Spuneţi că 
există şi o artă a răbdării. Ce s-ar putea spune despre ea? 

Pr. Dan: Părintele Ghelasie avea multe astfel de maxime 
memorabile, aceasta fiind una dintre ele. De cele mai multe ori 
răbdarea, dacă ştii să o faci, e mai puternică decât forţa. Să vă 
dau un singur exemplu care-mi vine acum în minte. Părintele 
Adrian Făgeţeanu relatează că odată a fost săltat de securitate şi 
dus la anchetă. Şi în timp ce era chestionat, respectivul ofiţer de 
miliţie a sesizat că părintele purta o cruce la gât. A venit la el,  
i-a smuls crucea şi a aruncat-o în coşul de gunoi. Părintele 
Adrian s-a dus, a luat-o şi şi-a pus-o înapoi. Acela l-a lovit cu 
pumnii cu picioarele, i-a smuls din nou crucea şi a aruncat-o iar 
în coşul de gunoi. Părintele Adrian din nou a luat crucea şi şi-a 
pus-o la gât. Scenariul s-a repetat de şapte ori. În cele din urmă 
securistul a renunţat. Mai important decât faptul că răbdarea e 
mai puternică decât forţa e faptul că răbdarea aduce schimbarea 
interioară. De ce? Pentru că toată forţa pe care ai fi consumat-o 
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inutil pe exterior o direcţionezi spre interior şi ea lucrează 
acolo. Mă gândesc la Părintele Ghelasie, la răbdarea pe care a 
făcut-o cu noi atâta timp, luându-ne ca pe nişte… cu totul 
neiniţiaţi în cele ale vieţii duhovniceşti. Mai apoi răbdarea în 
boală din ultimii ani în care n-a crâcnit, în care n-a acceptat nici 
morfina, deşi se impunea la durerile pe care le avea. Acestea au 
fost modele exemplare pentru cei care voiesc să le vadă. 

În fond, arta răbdării e arta de a te lăsa în mâna lui 
Dumnezeu, de a te abandona Lui, dincolo de raţiune. Stareţul 
Antonie de la Optina stătea atât de mult în picioare la prive-
gheri, că sângele îi curgea din picioare şi îi umplea cizmele. 
Uneori scotea şi viermi de acolo. Dar el rămânea neclintit. Arta 
răbdării e o artă a călirii. Dincolo de punctul de întoarcere de pe 
graficul răbdării vei primi totul cu calm, vei acţiona, nu vei 
reacţiona. Odată m-am plâns Părintelui Donu despre un tânăr 
căruia deşi îi explicam logic, cu claritate un lucru, repeta acelaşi 
păcat. Numărasem, cred, vreo 19 încălcări. Ce să fac? Părintele 
Donu: „Să-l rabzi şi a douăzecea oară”. Adică de şaptezeci de 
ori câte şapte. 

I.M.: Apoftegma 43, Timp nefurat. În această apoftegmă se 
povesteşte că avva Arsenie a chemat pe doi monahi să-l 
vegheze dacă aţipeşte noaptea la rugăciune. Şi se spune că spre 
dimineaţă a sforăit de trei ori şi repede s-a sculat zicând: «Am 
aţipit, nu-i aşa?» Şi spuneţi, citez: „După Părintele Ghelasie, 
„Mistic, se disting «trei moduri temporale»: Timpul Precosmic 
(când Dumnezeu face Planul creaţiei, doar de El ştiut); Timpul 
actului Divin Cosmic (tot doar de Divin ştiut); Timpul propriu 
de creaţie – astral normal al nostru. Primele două sunt Timpul 
sacru, ultimul este «Timpul fizico-biologic»” Cum vi s-a părut 
conexiunea dintre cele două? 

Pr. Dan: Aminteam deja că omul ocupă spaţiul dintre 
animal şi înger. Deci omul e simultan o fiinţă temporală şi o 
fiinţă a veşniciei. Trăim concomitent într-un timp sacru şi într-un 
timp profan. Singura problemă e aceea a echilibrului între ele. 
Dacă în viaţa noastră nu există timpi de rugăciune personală şi 
comunitară (slujbele din sărbători, duminici, hramuri), atunci 
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ajungem să nu mai trăim în acel timp sacru. Pe cale de 
consecinţă, viaţa se dezechilibrează, devine complet profană. 
Nivelul i a uitat că există nivelul i+1 şi atunci caută simulacre 
de sacru pe nivelul i. La polul opus, Sfinţii au uitat de nivelul i, 
au ajuns să trăiască tot mai mult în dimensiunea sacră a 
timpului. Pustnicii, rupţi de lume, nu ştiau cum trec nu doar 
orele privegherii de noapte, ci şi anii şi deceniile. Uitau că 
trebuie să doarmă, să mânânce, precum Avva Sisoe. Un frate l-a 
întrebat: „De ce ai plecat de la Sketis, unde locuiai cu avva Or, şi 
ai venit să te aşezi aici?”. Bătrânul îl lămureşte: „Sketis a 
început să se cam umple de călugări. Când am auzit c-a răposat 
avva Antonie m-am sculat, am venit aici, pe munte, unde am 
găsit linişte, şi am rămas puţin”. Fratele e curios: „De cât timp 
eşti aici?”. Bătrânul răspunde: „De şaptezeci şi doi de ani”.  

Cât despre citatul din Avva Ghelasie, te minunezi de 
faptul că Dumnezeu a dăruit minţii omeneşti capacitatea să 
treacă nişte graniţe de netrecut fără darul lui Dumnezeu. Borges 
– un mare iubitor al cărţilor – a fost întrebat cum îşi imaginează 
paradisul. Evident, răspunsul nu putea fi decât: „Mi-l imaginez 
ca o bibliotecă.”, pentru că atâtea cărţi i-au adus încântare în 
orbirea lui. Cărţile au fost un dar nepreţuit pentru el. Şi 
„chiteam eu în mintea mea cea proastă” (Creangă) dacă, prin 
mila lui Dumnezeu, m-aş mântui, mi-ar plăcea să fiu bibliotecar 
acolo în bibliotecile de la curţile celeste, aşa să mai împrumut 
câte o carte unui înger, apoi să-mi bag nasul în tainele 
dumnezeieşti... Şi merg mai departe şi zic: dar Avva Ghelasie 
unde-o fi? Şi îmi răspund: desigur că va fi un bibliotecar şef pe 
la secţia Arhetipuri...  

I.M.: Şi, în încheiere, Apoftegma 44, Isihastul. Avva 
Arsenie spunea: „Cât timp fecioara stă în casa tatălui ei mulţi 
vor s-o ia în căsătorie, dar când îşi alege un bărbat, nu mai place 
la toţi. (…) Tot astfel şi cu cele sufleteşti. Odată ieşite în văzul 
lumii nu pot convinge pe toţi”. În parcursul expunerii spuneţi: 
„Părintele Ghelasie, continuator al tradiţiei isihaste filocalice 
carpatine, moştenită de la pustnicii români care s-au nevoit în 
Cheii Râmeţului, atrage atenţia asupra legăturii dintre isihasm 
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şi viaţa liturgică a Bisericii: „Unii vor un Isihasm fără Biserică şi 
fără Preoţie. Nu este posibil şi nu este adevăratul Isihasm. 
Sfânta Maria Egipteanca nu putea muri până nu a fost 
ÎMPĂRTĂŞITĂ de PREOTUL Zosima cu EUHARISTIA Bisericii 
Pământeşti”.” 

Pr. Dan: Din nou şi aici apare viziunea. Viziunea! Ea 
explică totul. Dacă reuşeşti să încadrezi corect lucrurile, atunci 
ai adevăratul isihasm. Părintele Sofronie Saharov arăta că nu 
poate exista creştinism adevărat fără Biserică, fără dogmă şi fără 
asceză. În cadrul eclesial şi ascetic se zămisleşte dogma, 
viziunea, pentru că dogma dă până la urmă viziunea asupra 
vieţii creştine în general şi isihaste în special. Dacă lipseşte una 
dintre cele trei se alege praful şi de celelalte. Degeaba am o 
asceză cu o dogmă greşită, cu o învăţătură, cu o viziune 
eronată. Ea mă duce în prăpastie. Sau invers, degeaba am o 
viziune corectă asupra lucrurilor dacă nu practic, dacă nu îmi 
împropriez acea viziune. Imaginea aceasta a fecioarei din casa 
tatălui e, într-adevăr, imaginea cea mai potrivită pentru isihast. 
Isihastul e feciorelnic. Isihastul nu s-a tăvălit în toate mizeriile 
acestea ale lumii şi un astfel de om, o astfel de fecioară 
neprihănită a fost Părintele Ghelasie, care a urmat această cale 
aurită a isihasmului.  

Cât despre prorocia lui avva Neofit depre coborârea 
isihasmului în lume în vremea din urmă, aceasta îmi pare nu 
doar logică, ci şi necesară. Dacă pentru oamenii zilelor noastre 
pierderea inocenţei, a fecioriei lăuntrice se află la distanţă de un 
click de mouse, darămite pentru oamenii acelor vremuri?  
De aceea, pentru a mai putea trăi, pentru a mai putea fi om nu 
există altă posibilitate decât isihasmul prin care te refecioreşti, 
redobândeşti inocenţa prelapsariană.  

Părintele Ghelasie sublinia că „Unii vor un Isihasm fără 
Biserică şi fără Preoţie. Nu este posibil şi nu este adevăratul 
Isihasm”. Isihasmul e o ramură a viţei care s-a ridicat spre cer, 
dar din butucul Bisericii, adică al lui Hristos. Pustnici care au 
darul de a se face nevăzuţi coboară la mânăstiri pentru a se 
împărtăşi, zăriţi în biserică doar de preotul slujitor. Isihaştii, 
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aceşti cerbi duhovniceşti, trebuie să se adape, precum cerbii de 
pe culmile cel mai înalte merg să se adape la izvoare. 

Pustnicii isihaşti sunt corpul de elită din armata lui 
Hristos, rugându-se neîncetat pentru lume, nevăzuţi, neştiuţi, 
nepresimţiţi. Părintele Ghelasie ar fi putut fi unul dintre ei, dar 
Dumnezeu l-a voit la mânăstirea Frăsinei, aşa cum pe Sfântul 
Porfirie Bairaktaris l-a voit la Atena, iar pe Sfântul Paisie 
Aghioritul la Konita, apoi la Panaguda şi mai apoi la Suroti. 
Sunt taine ale lui Dumnezeu de nepătruns pentru nişte bieţi 
muritori. Prin Părintele Ghelasie Dumnezeu a deschis încă o 
fereastră a cunoaşterii mistice, a mai adăugat o filă de isihasm, 
isihasmul carpatin, în cartea de aur a spiritualităţii ortodoxe.  

Şi, pentru că ne apropiem de final, aş mai vrea să spun 
doar acest lucru – apropo de acea expresie „timp nefurat” – noi 
i-am furat foarte mult timp Părintelui Ghelasie şi cred că 
Dumnezeu acolo în veşnicie i-a dat un „altul” în compensaţie. 
Cu dedicaţia pe care Moş Ghelasie o scria pe cărţile sale, 
dedicaţie adresată lui Avva al său: „Părinte, sub binecuvântarea 
ta stau!”, aş vrea să închei şi eu: „Părinte Ghelasie, sub binecu-
vântarea ta stau!” Pentru că simt că acestă binecuvântare e 
împreună cu mine. Când în tinereţe, Moş Ghelasie nu mi-a dat 
voie să mai conduc maşina şi eu am fost foarte dezamăgit, în 
final mi-a zis: „Tu nu ai nevoie de şoferie. Tu ai să ai şofer toată 
viaţa ta.” Şi de mai mult de mai bine de douăzeci de ani 
lucrurile exact aşa stau. De fiecare dată când am nevoie de 
maşină, maşina vine. Uite, de exemplu, mâine după Sfânta 
Liturghie o să trebuiască să plec undeva la mai mult de 150 km 
de aici şi aseară m-a sunat o persoană că mâine dimineaţă vine 
aici la slujbă şi mă duce exact până în acel punct în care am 
nevoie. Uneori nici nu realizez când acea persoană mă sună că, 
de fapt, e trimisă cu acest scop. De aceea, de fiecare dată când 
plec într-o călătorie, în rugăciunea făcută în acest scop îl pome-
nesc pe Avva Ghelasie ca protector al călătoriei. Deci simt că am 
mereu binecuvântarea sa: „Părinte Ghelasie, sub binecuvân-
tarea ta stau!” 

I.M.: Vă mulţumim pentru această mărturie! 
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Pr. Dan: Şi eu mulţumesc pentru că mi-aţi acordat această 
posibilitate de a aduce un mic prinos de recunoştinţă acestui 
om providenţial, acestui om la răscruci de vremi, acestui Moş-
Avvă, acestui isihast din Cheile Râmeţului şi din Mănăstirea 
Frăsinei. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că mi l-a scos în cale şi 
nădăjduiesc să rămân sub binecuvântarea sa în toate zilele vieţii 
mele! 

Dan Popovici şi I. Misailescu 
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La o întâlnire precedentă am vorbit despre părintele 

Arsenie Praja, pe de-o parte, şi am povestit şi parcursul meu în 
ce priveşte receptarea părintelui Ghelasie, pe de altă parte. A 
rămas să vorbim acum despre modalitatea de rugăciune, de 
angajare în faţa lui Dumnezeu, pe care o propune părintele 
Ghelasie. Şi, la fel, urmează să fie o mărturie personală. O să 
spun ceea ce am înţeles eu. O să încerc, cumva, să prezint lucru-
rile, ca să fie mai bine înţelese, şi prin comparaţie, observând 
asemănări şi deosebiri cu, să zicem, modalităţile de rugăciune 
cu care noi suntem obişnuiţi.  

De la început trebuie să spunem că părintele Ghelasie n-a 
inventat această modalitate de rugăciune. El spune că a primit-o, 
că a aflat-o de la părintele Arsenie Praja, cel pe care-l prezintă 
ca fiind ultima verigă dintr-o lungă tradiţie de pustnici din 
Cheile Râmeţului, care aveau această modalitate de angajare în 
faţa lui Dumnezeu. El merge cu această tradiţie şi o duce până-n 
spate, în timp. Spune că e ceva legat şi de un specific care vine 
de la daci, cumva încreştinat. Dar, ce e de reţinut, e faptul că 
tradiţia asta s-a păstrat la pustnicii din Cheile Râmeţului. 
Etimologic, am amintit, şi când am vorbit despre părintele 
Arsenie, că Râmeţ este un cuvânt care se zice că vine de la ideea 
de eremit, de pustnic. Şi este acolo, la Râmeţ, o biserică care are 
o pictură parcă de la 1200 şi 1300. Gândind la biserica cea veche 
de la Mânăstirea Râmeţ, putem gândi că viaţa pustnicească cu 
siguranţă a fost mai veche în acele locuri.  

Ceea ce iarăşi e important de înţeles, şi vreau să pricepem, 
încă de la început, atunci când vorbim despre specificul acesta 
de angajare pe care îl prezintă părintele Ghelasie, este că el de 
mai multe ori accentuează faptul, că ceea ce prezintă e un lucru 
pe care-l propune, nu-l impune. Spune în repetate rânduri: 
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„Dacă va fi de folos cuiva...” Şi asta mi se pare important, că nu 
impune. Iar specificul ăsta, ca toate darurile tradiţiei, eu cred că 
trebuie asumat cu smerenie. Adică nu-i ceva cu care trebuie să 
te baţi în piept sau cu care să încerci să îi pui pe alţii în 
inferioritate.  

Acum, ca o introducere, aş arăta cum vedem noi rugă-
ciunea în mod obişnuit. Eu, spre exemplu, când am intrat în 
Biserică şi am început să citesc cărţi duhovniceşti, pentru mine, 
foarte mult timp, şi sunt convins că şi pentru mulţi alţii e valabil 
lucrul ăsta, modalitatea de angajare duhovnicească, a fost  
prin Rugăciunea lui Iisus. „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui 
Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!” mi se părea 
cumva ca fiind autentica rugăciune, de fapt singura şi autentica 
modalitate de angajare în trăirea duhovnicească a Bisericii 
Ortodoxe. Un fel de crème de la crème a ortodoxiei. Trebuie să 
spunem că nu avem însă date, cum că, în toată vremea şi-n tot 
locul, ca să zic aşa, în istoria Bisericii, faptul ăsta a existat. Sau 
cel puţin nu se poate certifica. Ştim, spre exemplu, că în trăirea 
Bisericii primare era accentuată, în primul rând, trăirea cu 
Hristos euharistic. Pe urmă pustnicii, părinţii Patericului 
învăţau Psaltirea pe dinafară pe care o recitau, învăţau Noul 
Testament. Sau aveau modalităţi din acestea de rugăciune 
folosind formule scurte de tipul, să zicem, unui verset din 
psalmi, pe care îl repetau.  

Şi apropo de ce cred eu că n-a fost aşa – că n-a fost chiar 
aşa un „sport de masă” în ortodoxie cu Rugăciunea lui Iisus – 
aduc aici câteva argumente. În primul rând, până încoace, să 
zicem, până la Vasile de la Poiana Mărului, exista o reţinere faţă 
de Rugăciunea lui Iisus, probabil că nu peste tot. Dar s-a păstrat 
o reticenţă, chiar şi în mediile călugăreşti, de a rosti Rugăciunea 
lui Iisus. Se spunea că e o lucrare pentru care trebuie să ai un 
anumit grad de curăţire, sau că e riscul înşelării, dincolo de 
faptul că trebuie să ai un duhovnic încercat. Exista o reticenţă. 
Într-un fel, printre monahi, Rugăciunea lui Iisus este democra-
tizată, să zic aşa, de Vasile de la Poiana Mărului, care în 
predosloviile lui la diverşi Părinţi din Filocalie accentuează 
lucrul ăsta, anume că Rugăciunea lui Iisus poate fi rostită încă 
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de la începutul vieţii duhovniceşti. Pe urmă, în rândul mirenilor 
Rugăciunea lui Iisus, după părerea mea, din câte ştiu eu, s-a 
răspândit, s-a democratizat, să zic aşa, de-abia la sfârşit de 
secolul XIX şi început de secol XX, în primul rând datorită 
„Pelerinului rus”. Noi, acum, pentru că sunt foarte multe cărţi 
despre rugăciune şi, cum spun, mulţi văd însăşi particulari-
tatea, diferenţa specifică a angajării ortodoxe faţă de alţii, ca 
fiind însăşi Rugăciunea lui Iisus, avem cumva tendinţa s-o 
ideologizăm, să facem o extensie şi s-o atribuim şi altor epoci. 
Dar repet, nu se poate documenta faptul acesta. Şi, apropo de 
extensii, dau un exemplu, din Patericul Românesc, în care 
părintele Ioanichie Bălan – chestia se repetă la mai mulţi, cam 
acelaşi calapod foloseşte –, vorbind, spre exemplu, despre 
pustnicii din munţii Buzăului, din primele secole creştine, 
spune: „Domne, ei acolo se rugau, făceau cele şapte Laude la 
chilie, în rest ziceau Rugăciunea lui Iisus, se spovedeau săptă-
mânal şi se-mpărtăşeau la patruzeci de zile.” Adică, într-un fel, 
a transferat rânduiala Sihăstriei, şi a făcut-o, cumva, însăşi 
RÂNDUIALA, cu r mare şi cu majuscule. A făcut-o însăşi 
rânduiala, a tuturor. Or, nu exista aşa ceva. Acelaşi lucru mi se 
pare mie că-l face şi părintele Stăniloae, în volumul VIII, în 
studiul acela despre istoria isihasmului în Biserica Ortodoxă 
Română. Acolo spune, spre exemplu, că în Transilvania erau, 
nu ştiu, aproape o sută de schituri, mici schituleţe între Sibiu şi 
Braşov, până să fie desfiinţate de către Bucov. Şi zice că n-avem 
date dar cu siguranţă printre aceştia cunoşteau Rugăciunea lui 
Iisus, pentru că aveau legături cu cei din Ţara Românească, care 
şi ei ştiau isihasmul, pe care-l avem aşa, cel puţin în faza de 
după Paisie Velicicovski.  

E greu de documentat faptul ăsta şi e greu de ştiut. Să ne 
gândim că Paisie Velicicovski nu găseşte trăire isihastă în sensul 
acesta, clasic, ca Rugăciunea lui Iisus. Nu găseşte în Ucraina. 
Găseşte aici într-o parte, la Poiana Mărului. Se duce pe urmă la 
Athos. Şi la Athos era pauză. Aşa cumva, el revine şi pe urmă 
face ceea ce face la Neamţ, la Secu, şi se extinde la noi prin 
Sfântul Calinic şi la Cernica. Pe urmă, prin ucenicii Sfântului 
Paisie Velicicovski, se întemeiază mişcarea asta extraordinară 
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de regenerare isihastă din Rusia cu stareţii de la Optina şi aşa 
mai departe, Valaam... Dar înainte, oamenii care erau la Athos, 
până să vină Paisie Velicicovski, în secolul precedent, cum s-au 
sfinţit, cum s-au rugat, pentru că n-avem date. Sau la noi, spre 
exemplu, Chiriac de la Bisericani. Eu nu cred că a fost 
cunoscută peste tot această formă de rugăcine. Pentru că, la fel, 
în vremea Sfântului Grigorie Palama se naşte controversa asta 
isihastă. Da, era susţinut de călugării de la Athos, dar alte figuri 
din Biserica Ortodoxă, ierarhi, care erau şi ei dintre monahi şi 
care proveneau probabil din alte centre, din afara Athosului, 
sau poate nici în Athos peste tot, nu susţineau modalitatea asta. 

Deci mie mi se pare, că este aşa mai mult o extindere 
evlavioasă, făcută din perspectiva noastră, care vedem că asta 
ar fi, cum zic, esenţialul, şi atunci încercăm, sub diverse forme, 
să o extindem asupra tuturor. Bun, e clar că şi Părinţii din 
Pateric, dacă ne gândim, veneau cu formulele acestea de rugă-
ciuni scurte luate din psalmi, pe care le repetau. Şi părinţii 
aceştia erau într-un fel niptici. Adică şi ei vorbeau de atenţia 
minţii, vorbeau de lucrurile astea, pe de-o parte. Pe de altă 
parte, o tradiţie e clar că se rafinează în timp. Este inspirată de 
Dumnezeu, dar sunt şi căutările oamenilor. Acum noi avem la 
dispoziţie, ştiu eu, Filocalia. Să ne gândim că niciodată în istoria 
omenirii un credincios, sau, mai mult, un monah, în situaţia în 
care ştia să citească, nu avea la dispoziţie toate schelele astea, 
aşa cum le avem noi. Din punctul ăsta de vedere, este un lucru 
binecuvântat, faptul că astăzi avem toată această informaţie. 
Este clar un dar al lui Dumnezeu. Dar ideea este să nu o 
absolutizăm şi să nu o vedem şi să o prezentăm în termeni 
absoluţi. Să nu facem din asta un criteriu absolut al ortodoxiei, 
respingând ceea ce ni s-ar părea că ar fi altceva. 

Apropo de faptul că nu se ştia de Rugăciunea lui Iisus, 
dar şi de faptul că, nu demult, cărţile duhovniceşti se găseau 
greu, părintele Arsenie Papacioc povesteşte cum, în anii ’50, era 
pe la Antim, şi apăruse Sbornicul. Pelerinul rus, tradus, circula, 
ori scris de mână, ori bătut la maşină. La fel, apăruse şi 
Sbornicul, compendiul acesta despre rugăciunea inimii. Şi, la 
părintele Arsenie, la chilie, la un moment dat, acolo, la Antim,  
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a venit un tânăr să-i ceară Sbornicul. Şi, povesteşte părintele 
Arsenie, că a fost descumpănit, pentru că, pe de o parte, vedea 
râvna acestui tânăr de a se angaja în rugăciune, dar, pe de altă 
parte, îşi zicea: „Băi, dar în Bucureşti dacă sunt două-trei 
exemplare care circulă aşa, pe sub mână”. Şi a făcut un gest 
extraordinar! A luat metaniile din cui şi a zis: „Uite, ăsta e 
Sbornicul! Angajează-te în rugăciune!”.  

Vreau să subliniez, prin aceasta, că noi avem acuma o 
bogăţie, o multitudine de surse de a ne informa, dar nu a existat 
în istoria creştinismului niciodată aşa ceva. Nu a existat o astfel 
de accesibilitate largă. Şi acesta este un mare dar al momen-
tului! Trebuie subliniat lucrul ăsta. Acuma, de aceea spun, că eu 
nu cred că s-a cunoscut peste tot Rugăciunea lui Iisus ca 
practică de rugăciune, şi că fiecare s-a rugat cum a putut, cu 
Psaltirea, cum spus, de exemplu. Acum vorbesc, de bună seamă, 
despre rugăciunile particulare, cele dincolo de slujbele şi rugă-
ciunile care se fac în biserică, cu acatiste, cu paraclise, cu 
rugăciunile din Ceaslov. Deşi, trebuie să spunem, că astea s-au 
răspândit aşa, la nivel de masă, să zic, cred că pe la începutul 
secolului XX. Pentru că, înainte, cu siguranţă nu prea erau cărţi, 
şi cu siguranţă foarte puţină lume ştia să citească. Am citit, spre 
exemplu, în viaţa părintelui Cleopa, că tatăl lui, care era un om 
foarte evlavios, nu ştia însă să citească. Şi pe copiii lui, care ştiau 
să citească, îi punea să citească la Psaltire: „Voi ştiţi să citiţi, 
citiţi Psaltirea!” 

Deci asta întreb, în generaţiile dinainte, cum se angajau 
credincioşii în rugăciune? De altfel, sunt convins că şi aceste 
cărţi de acatiste s-au răspândit mai încoace. Cred că la noi, după 
al doilea război mondial, şi, mai mult, după 1990, a avut loc 
această răspândire. Înainte, cei care ştiau să citească şi erau 
interesaţi de rugăciune cred că citeau mai mult Psaltirea. Dar şi 
asta, cumva, e o tradiţie recentă, de sec. XIX, poate XVIII. Cred 
că, dacă te uiţi pe statistici, în sec XVIII sub 30% erau oameni 
care ştiau să citească. Şi atuncea, cum se angajau oamenii 
aceştia în rugăciune? Cel mai probabil se rugau cu cuvintele lor. 
Făceau ceea ce se cheamă, şi este recomandată şi de Părinţi, o 
rugăciune mărturisitoare. Te rogi cu cuvintele tale. Spui toată 
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viaţa ta, pe toate le pui în faţa lui Dumnezeu. Cum spune şi 
părintele Rafail Noica că, la fiecare gând care-ţi trece prin cap, 
dacă ai pus un „Doamne” „în faţă”, l-ai transformat în rugă-
ciune. „Doamne, sunt obosit, Doamne...” Chiar şi lucruri care 
par banale. Toate sunt o formă de angajare şi de comuniune cu 
Dumnezeu.  

Ce vreau să spun? Că toate aceste forme de rugăciune pe 
care le-am enumerat au ca vehicul cuvântul. De fapt, e şi o 
definiţie din Filocalie care spune că rugăciunea este vorbirea 
minţii cu Dumnezeu, că rugăciunea este cuvântul adresat lui 
Dumnezeu. Şi noi, când ne referim la rugăciune, ne gândim la 
rugăciune, vorbim despre rugăciune ca la o adresare de tipul 
ăsta, prin cuvânt. Adică, fie că e cuvânt rostit, cum se face la 
slujbe, sau cum poţi să-l faci în particular, fie că e şoptit, fie că e 
aşa, în mintea ta, spus în gând, te rogi lui Dumnezeu. Dar, 
cumva, te rogi adresând cuvinte, asta vreau să spun. Vehicolul 
rugăciunii este cuvântul. Şi ar putea să pară bine, cel puţin până 
la o fază. Pentru că şi părinţii filocalici recomandă concentrarea 
atenţiei. Recomandă să fii atent la cuvintele rugăciunii, la 
acatistul pe care-l citeşti, la catisma din Psaltire, la rugăciunea 
din Ceaslov. Deci, trebuie să fii cât mai atent. Trebuie să nu ai 
mintea împrăştiată. E cumva o luptă pentru a fi atent. Aşa cum, 
şi la Rugăciunea lui Iisus, e recomandarea aceasta a părinţilor, 
să-ţi închizi mintea în cuvintele rugăciunii. Ideea este să fii atent 
la cuvintele astea şi orice gând, orice-ţi vine din afară, cumva, să 
încerci să dai deoparte. Dar, mai mult, nu e atât să le dai 
deoparte, cât să te fixezi pe rugăciune. Adică, scoţând în prim 
plan rugăciunea, trebuie să te focalizezi acolo cât poţi. Gândurile 
cumva se risipesc. Dar, tot la Sfinţii Părinţi, găsim mărturia asta, 
că pe stadiile înalte ale rugăciunii, nu mai e o rugăciune a 
cuvântului, ci e o tăcere în faţa lui Dumnezeu, e o contemplare. 
E altceva, nu mai e nevoie de cuvinte... Dar cuvântul e un lucru 
pe care îl folosim.  

Să mă apropii însă de părintele Ghelasie, care venea cu o 
altă formă de adresare, cu o formă a unei rugăciuni integrale, cu 
toată fiinţa ta, ca punere a ta în faţa lui Dumnezeu. Această 
adresare nu avea ca vehicul cuvântul, ca o chestie, cumva, 
intermediară.  
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Ca să înţelegem lucrurile, vreau să vă dau un exemplu. 
Un preot cu viaţă sfântă, aşa-l consider eu, a fost părintele 
Miron Mihăilescu, din părţile Sibiului. El a fost, după mine, 
unul dintre cei mai mari trăitori ai tainei Sfintei Liturghii, şi, 
îndrăznesc eu să zic, din istoria creştinismului. A fost preot de 
mir, căsătorit, cu patru copii. A slujit Sf. Liturghie, în fiecare zi, 
peste 40 de ani. A fost foarte apropiat de părintele Stăniloae.  
I-a fost student şi apoi secretar, atunci când era rector Părintele 
Stăniloae, şi a vrut să-l păstreze chiar şi la catedră. Părintele 
Miron s-a căsătorit şi a ales viaţa aceasta de preot în parohie. A 
fost la început preot pe lângă Agnita, iar pe urmă a fost preot, 
ani de zile, 30-40 de ani, la Ocna Sibiului, lângă Sibiu. A murit 
încoace după 1990 (1995-1997, perioada asta). De la părintele 
Miron Mihăilescu s-au păstrat câteva cărţi. Din păcate, volume 
epuizate, tipărite în tiraje foarte mici, vizavi de importanţa lui şi 
a scrierilor sale. Şi la omul acesta eu am găsit un lucru 
extraordinar. Am găsit ceva, ce nu am găsit la nimeni altul, 
anume faptul că, cumva, toată trăirea duhovnicească trebuie 
axată pe atenţia şi pe conştiinţa faţă de Hristos, cu care ne-am 
împărtăşit. El era pentru împărtăşire din aceasta, deasă. Şi 
canonul pe care îl dădea ucenicilor, mi s-a părut foarte 
interesant. Zicea: „Un singur canon le dau: să nu uiţi că eşti 
împărtăşit!”. Nu excludea rugăciunea cu cuvintele. Probabil  
că-şi făceau fiecare rugăciuni de seară. Dar, în răstimpul în care 
nu aveai o rugăciune din aceasta, citită, nu insista să zici 
„Doamne Iisuse Hristoase”. Sunt convins că nici nu interzicea 
lucrarea aceasta de rugăciune. Dar insista să fii atent la Hristos 
Euharistic, să fii atent la Hristos cu care te-ai împărtăşit, care 
este în interiorul tău. Să conştientizezi lucrul acesta. Şi asta mi  
s-a părut interesant, că el mărturisea: „Eu nu mă rog – (vorbim 
aici de rugăciunea asta, dintre rugăciunile citite) –, eu nu zic 
nici o rugăciune. Eu încerc să mă raportez la Hristos în toate, la 
Hristos care este în interiorul meu”. Şi atenţia aceasta este la 
Hristos, nu la cuvinte. Iarăşi, vorbim de o stare, de fapt. Şi totul 
este să încerci să te raportezi la această trăire. 

Apropo de faptul că rugăciunea este o stare şi, cumva, 
aceasta este şi finalitatea Rugăciunii lui Iisus, am găsit mărturia 
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părintelui Mihai Lungeanu, fost deţinut politic, de prin părţile 
Moldovei, de loc. A fost arestat în 1947. A făcut închisoare până 
în 1964. Închis la Tg. Ocna cu Valeriu Gafencu, a avut, prin 
1954-1955, o pauză între două puşcării. A fost liber vreun an de 
zile. Din primul an de închisoare, povestea el când era la spital 
Suceava, a aflat de la un călugăr despre Rugăciunea lui Iisus. A 
practicat-o în închisoare, a practicat-o şi la Tg. Ocna, unde 
spune că a rămas uimit de trăirea celor de acolo, de la Tg. Ocna. 
Unul din martirii de la Tg. Ocna, Gheorghe Niţescu, îi mărtu-
risea că a primit darul rugăciunii neîncetate după 6 luni de 
stăruinţă. Şi povesteşte Părintele Mihai Lungeanu: „Mai târziu, 
când am citit Sbornicul, când am citit acolo, că se vorbeşte 
despre căldura din inimă, despre anumite stări care pot să 
apară, mi-am dat seama că cei de la Tg. Ocna, isihaştii din jurul 
lui Gafencu, vorbeau despre lucrurile astea”. Adică, erau lucruri 
pe care ei le cunoşteau din angajarea lor practică. În perioada  
în care a fost eliberat, prin 1954, a mers la mănăstire, la 
Vladimireşti, unde era părintele Ioan Iovan. Numai un an de 
zile a fost liber că, prin 1955, a fost arestat din nou. A fost acolo 
un curent extraordinar. Părintele Ioan Iovan îl împărtăşea în 
fiecare zi. Acum, pe internet, este un filmuleţ cu părintele 
Mihail Lungeanu, în care vorbeşte tocmai despre Rugăciunea 
Inimii, despre cum a primit darul rugăciunii. Sunt făcute de 
mine înregistrările. Filmuleţul eu l-am dat pentru un cerc 
restrâns, şi, fără voia mea, a ajuns pe internet. Regret că s-a 
întâmplat lucrul acesta, pentru că nu este gata.  

Şi eu, cumva, aşa blocat... că aveam şi întrebările mele, 
întreb: „Părinte, dar cât a durat starea asta de rugăciune?” Şi el 
aşa zâmbind, zice: „Păi, durează până astăzi, că asta nu se 
opreşte.” Şi eu am încercat să îl iscodesc. „Dar cum este?”.  
Şi atunci mi-a spus: „Rugăciunea nu este atâta să zici o formulă 
de rugăciune, ci să stai în faţa lui Dumnezeu cu toată fiinţa ta, şi 
să raportezi toate lucrurile la Dumnezeu.” Şi tot părintele 
Lungeanu mi-a povestit că în închisoare, în a doua închisoare, 
când avea deja darul rugăciunii inimii, a învăţat Noul Testament 
pe dinafară. A învăţat de dinafară acatiste şi paraclise. Şi eu  
l-am întrebat: „Dar dacă aveaţi Rugăciunea lui Iisus, de ce aţi 
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simţit nevoia să vă mai angajaţi sub forma asta?”. Eu întrebam, 
cumva, privind lucrurile strict, că doar aşa este rugăciunea... Şi 
mi-a răspuns: „Nu ştiu de ce, dar m-am angajat.” „Şi aveaţi acea 
stare?”, am insistat. Pentru că vorbea şi despre căldura din 
inimă şi despre harul pe care îl simţea când zicea „Doamne 
Iisuse”. „Da, dacă faci cu atenţie, acelaşi lucru se întâmplă şi 
aceeaşi stare este. Numai să faci cu atenţie.” Tot el vorbeşte 
despre puterea cuvântului. Cuvintele au puterea lor. Cuvintele 
din Noul Testament nu sunt aşa ca la magie, dar au o anumită 
putere. Şi mi-a povestit minuni care s-au întâmplat în închi-
soare. Ce am vrut să spun, însă, este faptul că nici el nu mergea 
pe ideea asta de a absolutiza Rugăciunea lui Iisus, şi că, cumva, 
ducea spre ideea că e o stare în care raportezi totul la 
Dumnezeu. 

Apropo de „absolutizarea” Rugăciunii lui Iisus, l-am 
pomenit deja pe părintele Ioan Iovan. Ştiu că, în ochii unora, 
apare ca o figură controversată, că a exagerat cu împărtăşitul. 
Eu am în lucru o carte şi un film despre părintele Ioan Iovan. 
M-am documentat foarte mult. Am fost la CNSAS. Pentru mine, 
la fel ca părintele Miron Mihăilescu, părintele Ioan Iovan este 
unul dintre cei mai mari trăitori din istoria creştinismului ai 
tainei Sfintei Liturghii. Omul ăsta la fiecare predică le aducea 
credincioşilor aminte: „Iubiţi credincioşi, Hristos e pe Sfânta 
Masă. Sunt mai sigur de lucrul ăsta decât de faptul că vă văd în 
faţa ochilor.” De când a fost hirotonit a slujit în fiecare zi Sfânta 
Liturghie. A slujit şi în închisoare. Ştiind că va fi închis şi-a 
cusut, şi-a făcut un antimis, şi l-a cusut pe maiou. Nu ştiu cum 
l-a făcut, dintr-o batistă. Nu ne gândim acum la o piesă din asta 
care putea să atragă atenţia. Şi-n închisoare, cu ce-a putut, cu 
apă, cu vin tonic, cu pâine, a slujit Sfânta Liturghie. Şi el avea în 
centru faptul ăsta, mereu spus ucenicilor, şi anume: „Să fiţi 
prezenţi la Prezenţa divină.” La fel, nu interzicea să se spună 
Rugăciunea lui Iisus. Am vorbit cu ei. Le zicea: „Măi, dacă 
poţi.” Dar lucrarea lui de bază asta era: atenţia la Prezenţa lui 
Hristos. 

Şi, revenind la „absolutizarea” Rugăciunii lui Iisus, am 
sunat pe un domn, de care ştiam că a fost apropiat de părintele 
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Ioan Iovan, şi l-am rugat să vină să îmi dea o mărturie. Şi zice: 
„Da, uite, m-a ajutat. Convertirea mea s-a produs în jurul lui. 
Dar uite...” Era reţinut. Se distanţase la un moment dat de 
părintele Ioan Iovan. „Dar, îmi zice, eu am anumite rezerve faţă 
de el. Dacă aş veni să vorbesc, mi-ar părea rău, şi dacă aş vorbi 
prea pozitiv, şi dacă aş vorbi prea negativ. Şi să vă spun ceva, 
părinte, părintele Iovan nu avea deloc evlavie la Rugăciunea lui 
Iisus. Şi pentru mine, îmi spune el, cineva care nu are evlavie la 
asta...” Cumva băga această rugăciune ca un criteriu absolut al 
ortodoxiei. Lăsa cumva să se înţeleagă că părintele Iovan are 
probleme, întrucât nu are evlavie la lucrarea asta. Am luat 
aminte la ce mi-a spus, şi mi-am zis, bun, am înţeles. Persoana 
respectivă m-a sunat însă pe urmă, după un timp: „Dom’ne,  
m-am lămurit, hai că vin să dau mărturia.” Asta a fost într-o 
duminică seara. Nici eu nu ştiam, sincer să fiu, multe despre 
părintele Ioan Iovan, la momentul respectiv. Mi se părea şi mie: 
„Da, măi, uite, cum? Nu susţine formele astea de rugăciune, 
aşa, cu Doamne Iisuse?” Asta a fost duminică seara. Luni 
dimineaţa, m-am dus la altă înregistrare, cu un părinte din 
Bucureşti, părintele Antim, de la Schitu Măgureanu, care a fost 
şi el ucenic al părintelui Ioan Iovan. Ani de zile a slujit la Recea, 
alături de părintele Ioan. L-a spovedit pe părintele Ioan... Şi 
părintele Antim zice: „La Recea, când eram cu părintele Ioan, 
eram şi eu la început în viaţa duhovnicească. Şi eram interesat 
de rugăciunea asta neîncetată, de rugăciunea inimii. Am citit tot 
ce apărea. Dar nimeni nu mi-a desluşit însă în ce constă. Nimeni 
nu mi-a desluşit aşa de bine aşa cum mi-a desluşit părintele 
Ioan. El mi-a explicat că darul rugăciunii neîncetate l-a primit în 
puşcărie, că acolo s-a făcut pe deplin curăţirea de patimi.” 
Acum, am găsit şi eu, în dosarele de la CNSAS, cum spuneau 
informatorii din celulă: „Dom’ne, nu puteam să stăm de vorbă 
cu el, să îl tragem de limbă, că omul ăsta toată ziua se roagă. 
Dimineaţa face acolo în colţul lui ce face, Liturghia, cum putea şi 
el s-o facă, şi pe urmă îşi face canonul lui de rugăciune...” Acum 
e clar că nu avea cărţi, probabil se ruga cu cuvintele lui sau ştia 
pe dinafară slujbele, că slujise atâţia ani. „Şi seara, de-abia  
dacă-şi gată rânduiala, mai schimbăm câteva vorbe cu el. În 
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rest, este foarte amabil, liniştit. Dacă vrea cineva să vorbească, 
să-l întrebe o chestiune duhovnicească sau să se spovedească, îl 
spovedeşte. Dă mâncarea altora, şi e foarte liniştit. Face pe 
sfântul, dar nu vorbeşte.” Şi pentru mine a fost un răspuns. Am 
înţeles pe urmă. Mi-a explicat cineva. Într-o discuţie zice 
„Dom’ne, noi acum ajungem să ce? Apostolii ziceau Rugăciu-
nea lui Iisus? Ei trăiau cu Hristos. E cu totul altceva. Să nu 
absolutizăm formulele astea. Că important, până la urmă, este 
să ajungi la această stare de prezenţă.”  

Vreau să mai menţionez aici, apropo de această stare de 
prezenţă, că merită menţionat, părintele Arsenie Papacioc, 
pentru că şi el insista pe ideea aceasta de prezenţă. Povesteşte 
că atunci când era la pustie cu părintele Cleopa aveau discuţii 
pe tema asta. Părintele Cleopa era pe ideea unui canon 
consistent, citit, asumat. Rugăciunea o vedea sub forma asta, şi 
de cantitate. Părintele Arsenie mergea pe ideea de prezenţă. Are 
şi vorba asta extraordinară: „Orice secundă, orice clipă, este un 
timp şi orice suspin este o rugăciune. Le recomand ucenicilor 
mei o stare necurmată de veselie sufletească.” Am evocat lucru-
rile astea, încercând să „demitizez” „absolutismul” cu care unii 
văd Rugăciunea lui Iisus, şi ca să arăt că există şi alte forme de 
angajare, şi pentru ca astfel, încet-încet, să mă apropii de ceea ce 
propunea părintele Ghelasie. 

Specificul acesta carpatin de angajare în faţa lui Dumnezeu, 
specific de rugăciune, numit de părintele Ghelasie gest de 
închinare sau gest iconic, pleacă de la raportarea la icoană. 
Porneşte de la modul cum omul înţelege icoana. Şi, pe de o 
parte, icoana noi putem să o înţelegem, aşa cum e şi titlul unei 
cărţi despre icoană, Fereastră spre absolut, ca pe o fereastră. 
Adică, icoana ne duce cu gândul la cel care e reprezentat, care 
nu e de faţă. Altfel zis, avem icoana cu Sfântul Nicolae şi ne 
ducem cu gândul la Sfântul Nicolae. Asta este o accepţiune, cea 
care ne duce dincolo, către persoana reprezentată. Pe de altă 
parte, este şi cealaltă accepţiune, cea în care icoana înseamnă o 
prezenţă. Sfântul Teodor Studitul spunea că persoana repre-
zentată în icoană este prezentă acolo unde se află icoana, după 
har, nu după ipostas. Adică, orice icoană înseamnă o prezenţă. 
Sfinţii reprezentaţi în icoană sau Maica Domnului sau Hristos 



MOISE MONAHUL 

90 

sunt prezenţi. Unde avem icoana sau într-o biserică pictată este 
o prezenţă din asta tainică, pentru că sfinţii sunt prezenţi în 
toate icoanele. Şi ce este foarte important de înţeles, este faptul 
că prezenţa aceasta este într-o deschidere maximă faţă de noi. 
Aş aminti aici şi de cuvântul acesta al părintelui Arsenie 
Papacioc care spunea că Maica Domnului şi Sfinţii din cer abia 
aşteaptă să ne ajute. Spunea că Maica şi Sfinţii sunt supăraţi, nu 
pe cei care păcătuiesc, ci pe cei care nu le cer ajutorul. Şi, la fel, 
am amintit cu o altă ocazie, când am vorbit despre părintele 
Arsenie, de o întâmplare, legată de părintele Lavrentie de la 
Frăsinei, spusă de o femeie care a primit ajutor de-a lungul 
vieţii de la el. De acum, părintele trecuse deja la cele veşnice şi 
ea se tânguia: „Acum, pe mine, cine mă mai ajută?”. Şi i s-a 
arătat părintele Lavrentie şi i-a spus: „Cheamă-mă, că sunt 
alături de voi! Sunt o grămadă de rugători în cer, şi nici nu ştiţi, 
că dacă v-aţi ruga, dacă i-aţi pune la lucru, n-ar mai exista 
probleme pe pământ.” Vreau să spun, deci, că e disponibilitatea 
asta maximă a sfinţilor. Şi este o prezenţă în deschidere 
maximă. În acelaşi timp, însă, este o prezenţă smerită. Nu vine 
să ne violenteze. Nu se bagă peste noi. E cumva discretă. 
Dumnezeul nostru este chiar un Dumnezeu smerit. Ne şi spune: 
„Învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima.” Ideea 
unui Dumnezeu pedepsitor, sau a unui Dumnezeu tiran, gata 
să pedepsească, nu are de-a face cu o înţelegere autentică a 
ortodoxiei. Hristos şi sfinţii, care sunt acuma împreună cu El, 
după modelul Lui, se află într-o stare de deschidere şi de 
smerenie faţă de creaţie. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu 
în stare de deschidere şi de smerenie faţă de creaţia Lui.  

Nu sunt lucrurile greu de înţeles, dar poate e nouă 
perspectiva. Aş vrea să mai adaug, deşi eu folosesc nişte 
cuvinte care nu ştiu dacă exprimă exact ce vreau să spun, că, 
mai deschis şi mai prezent decât în icoană, Mântuitorul este 
prezent în Sfintele Taine. Acolo este deschiderea maximă în 
care ni se oferă Mântuitorul. Vedeţi, noi vorbim despre kenoză, 
vorbim de pogorârea lui Dumnezeu care a venit şi s-a făcut om. 
Dar nu s-a făcut numai om. S-a făcut pe urmă mâncare pentru 
om, tocmai ca să se unească cu omul ca să fie una cu omul.  
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Revin însă la faptul că icoana este cumva în deschiderea 
asta maximă faţă de noi. Nu ştiu dacă aţi văzut evantaiele alea 
chinezeşţi care au pe ele un desen, şi e un lac pictat acolo, sau 
nu ştiu mai ce. Ei, când nu e deschis la maxim evantaiul, nu se 
vede clar imaginea. Trebuie să îl deschizi la maxim pentru ca 
pliurile alea să se îndrepte. Într-un fel, aşa e icoana, deschiderea 
maximă faţă de noi. Dar ceea ce este important, este să ne 
amintim fondul nostru de deschidere pe care l-am uitat. Pliurile 
le face în noi păcatul. Fondul acesta al nostru este deschidere în 
noi, tocmai pentru că noi suntem după chipul lui Hristos. Iar 
chipul lui Hristos, icoana lui Hristos este la rândul său icoana 
Tatălui. Zice în Evanghelie „că nu am nimic care să nu fie 
primit de la Tatăl”. Adică, Fiul, Hristos e în deschidere maximă 
faţă de Tatăl. Hristos este cel prin care s-a făcut creaţia. Dintre 
persoanele Sfintei Treimi toate au participat la actul creaţiei, dar 
Hristos a fost în faţă, ca să zic aşa, şi după modelul acesta al lui 
Iisus Hristos s-a făcut totul. Şi atunci şi noi oamenii, şi toată 
creaţia, dar acum vorbim despre noi, avem în fundal deschi-
derea aceasta maximă. Păcatul este cel care ne închide. Şi viaţa 
duhovnicească, cum explică şi părintele Ghelasie, este într-o 
deschidere. Deşi, noi, de multe ori, credem că viaţa duhovni-
cească este o adâncire în interiorul nostru, credem că este o 
interiorizare. Părintele Ghelasie vorbeşte despre o supraexte-
riorizare. Vorbeşte, de fapt, tocmai de actualizarea aceasta a 
chipului. Despătimirea înseamnă până la urmă curăţirea petelor 
de pe chip, să spun aşa. Iar deschiderea noastră maximă este 
după modelul lui Hristos, şi după modelul Sfinţilor, aşa cum îi 
avem în icoane. Acum, la modul concret, vizavi de ce propune 
părintele Ghelasie, o să încerc să merg prin comparaţie. Cum ne 
raportăm deci noi la icoană, la modul practic? Să zicem că avem 
de făcut un canon de închinăciune, şi îl facem, să spunem, în 
faţa icoanei Maicii Domnului. Încercăm, la fel, cel mai des, să 
folosim ca vehicul cuvântul: „Maica Domnului ajută-mă!”. Sau, 
în faţa Mântuitorului, spunem: „Doamne Iisuse Hristoase 
milueşte-mă” şi facem gestul de închinare. La fel, gestul e făcut 
oarecum mecanic, iar esenţialul este pe cuvintele acestea ale 
rugăciunii pe care o rostim, încercând să fim cât mai prezenţi, la 
nivelul ăsta mental, şi să ne rugăm aşa.  
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Ei, părintele Ghelasie propune o altă modalitate, faţă de 
icoana pe care tu o conştientizezi, şi înţelegi că este o deschidere 
maximă. Te aşezi în faţa acestei deschideri. Tu nu zici nimic, 
însă, mintea şi atenţia minţii le ţii pe gestul acesta de închinare 
în faţa icoanei. Şi, făcând, repetând, gestul acesta, încet-încet, 
toată fiinţa ta, de la un gest fizic, se „trage” în această deschi-
dere şi în această plecare, în această închinare în faţa icoanei. 
Atenţia nu este în minte, pe cuvintele rugăciunii. Practic cu 
mintea nu spui nimic. Dacă îţi vin gânduri, nu le dai atenţie, ci 
tu încerci, cumva, să te centrezi, încerci să fii atent pe gestul 
acesta pe care tu îl faci. Părintele Ghelasie nu era împotriva 
Rugăciunii lui Iisus. Dar avertiza că pentru noi, cei de astăzi, 
care suntem foarte poluaţi, care avem creier din chimicale şi 
suntem foarte poluaţi mental, psihologic, un război, o rugă-
ciune dusă în minte, riscă să ne provoace nişte tulburări foarte 
mari. Şi atunci scoţi mintea şi o pui în gestul acesta de plecare, 
de închinare ca şi cum te afli în faţa unei persoane care îţi este 
foarte dragă, şi căreia numai simţi nevoia să îi spui nimic. Eşti 
cumva prezent. Este vorba deci despre o stare de atenţie, de 
prezenţa a ceea ce faci. Încet, încet, făcând gestul acesta, chiar 
mecanic, toată fiinţa ta, să spunem, şi mintea ta, sunt „trase” în 
acest gest.  

Noi, de obicei, vorbim despre o schimbare a stării noastre, 
să îi spunem somatice, a trupului, plecând de la minte. Spunem 
că ceea ce gândim ne influenţează fizic, şi ajungem, dacă 
gândim lucruri rele sau de la anumite traume şi conflicte, chiar 
la somatizări, la boli fizice. Dar există şi dinspre trup spre suflet 
o posibilitate de schimbare. Era un exerciţiu, recomandat 
pentru depresivi, ca aceştia să ia un creion şi să-l ţină în dinţi, să 
facă gestul acesta care simulează un zâmbet ce le schimbă starea 
lăuntrică. Am văzut un interviu cu un actor, care era mai 
depresiv, şi povestea că a primit un sfat foarte interesant, 
despre care mărturisea că i-a fost de ajutor. Zicea că în stările 
astea de obicei de apăsare şi de depresie stai aplecat. Atunci 
când vin aceste stări şi le conştientizezi, încearcă să-ţi îndrepţi 
spatele, încearcă să iei o altă postură, şi, schimbarea posturii 
fizice, mărturisea cel în cauză, te ajută să-ţi schimbi starea, să 
zicem, psihologică.  
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Aşa şi aici, de la gestul acesta de aplecare şi deschidere, 
care e fizic la început, conştientizând această prezenţă a lui 
Dumnezeu din icoană, încet-încet toată fiinţa ta ajunge să fie 
„trasă” în partea asta duhovnicească. Bineînţeles că şi aici, ca şi 
la Rugăciunea lui Iisus, nu doar că ai zis o dată sau ai zis două 
zile sau ai zis o săptămână, atunci este şi gata, apar rezultatele. 
E vorba de o perseverenţă, de o angajare în timp. E vorba de o 
angajare foarte serioasă ca să apară rezultatele. Nu e nimica 
complicat în lucrarea asta, dar totuşi trebuie să ai un declic, 
trebuie să te prinzi care e treaba. Lucrurile astea vin din 
practică, în primul rând. Iar gestul acesta de aplecare şi de 
deschidere trebuie cumva să îl permanentizezi. Aşa cum 
Rugăciunea lui Iisus trebuie permanentizată, că nu o spui 
numai când stai, să zic, o jumate de oră. Spui „Doamne Iisuse”, 
dar şi pe urmă încerci să ţii mintea la rugăciune. Aşa şi starea 
asta de aplecare, de deschidere, de închinare, trebuie perma-
nentizată în toate actele vieţii noastre.  

Încă ceva care mi-a atras atenţia. Părintele Ghelasie 
spunea la un moment dat că trebuie să ai un act de plecare 
lăuntrică, ca şi cum te închini. Trebuie să ai acest gest faţă de 
toată creaţia, faţă de toţi şi faţă de toate. Până la urmă, gestul 
acesta de închinare l-aş numi o deschidere centrată, adică o 
conştientizare a integralităţii tale şi o deschidere în faţa lui 
Dumnezeu. Tot părintele Ghelasie spunea că, cel mai adesea, 
noi cumva ne rugăm pe componente. Ne angajăm în faţa lui 
Dumnezeu pe componente, fie că suntem prea sentimentali, şi 
avem o stare aşa de emoţie, fie că, atunci când avem uscăciunea 
inimii, suntem prea cerebrali. Părintele susţinea că eşti chipul 
lui Dumnezeu, şi atunci toate aceste componente intră în acest 
chip. De aceea, trebuie să stai cu totul în faţa lui Dumnezeu. 
Povestea părintele că atunci când a stat la pustie cu părintele 
Arsenie Praja, avea un canon de mii de închinăciuni şi de 
metanii. Şi, pe lângă repetarea asta, care, cum spun, te linişteşte 
şi îţi trage toată fiinţa ta în faţa lui Dumnezeu, mai recomanda 
şi să stai nemişcat în faţa icoanei.  

Apropo de chestia asta cu gândurile, cu războiul gându-
rilor, recomanda şi postul, că în tradiţia aceasta, carpatină, este 
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vorba şi despre un post foarte sever. Pentru că postul sever 
slăbeşte războiul acesta al gândurilor, şi atunci mai uşor poţi să 
îţi ţii atenţia la închinare. Dacă la Rugăciunea lui Iisus sau la o 
rugăciune citită împrăştierea înseamnă să-ţi zboare gândul, şi să 
nu mai fii atent la cuvintele rugăciunii, în starea asta de 
închinare împrăştierea înseamnă să nu mai fii centrat, adică 
atenţia ta să nu mai fie pe tine şi pe ceea ce eşti şi faci. Dar, 
vreau să spun că este o atenţie la tine, nu de tipul ăsta închis, 
aşa, cumva, povârnit în sine, concentrat, încordat, ci este o 
centrare pe deschidere, pe o deschidere maximă. Pe de o parte, 
era lucrarea asta cu închinăciunile, şi pe de altă parte, părintele 
recomanda să stai nemişcat în faţa icoanei. Şi povestea că la 
pustie părintele Arsenie Praja stătea ore întregi nemişcat. Dar, 
cum spun, o nemişcare centrată şi în deschidere.  

Deci, tre’ să-ţi asumi toată integralitatea ta, astfel încât cu 
toată fiinţa ta să stai în faţa lui Dumnezeu, nu doar cu inima. Şi, 
o să vorbim mai încolo, chiar şi cu păcatele te duci înaintea lui 
Dumnezeu. Nici partea asta nu o excluzi, că nu e vorba de o 
gândire dintr-asta de tip pozitiv, că „să fim fericiţi”, „să fim 
happy”. Stai cu absolut toată fiinţa ta înaintea lui Dumnezeu. 
Insist pe faptul ăsta că stau nemişcat în faţa icoanei, conştien-
tizându-mă pe mine ceea ce sunt. Dar e o centrare pe o 
deschidere. Că poţi să stai şi pliat, aşa, şi încordat. Asta este 
foarte important, că e orientare pe deschidere, tocmai pentru că, 
aşa cum am spus, chipul nostru e unul de deschidere. Şi eu de 
fapt asta tre’ să realizez, această deschidere. Ăsta este scopul, să 
realizez această integralitate a deschiderii mele în faţa lui 
Dumnezeu. 

Pe de altă parte, integralitatea închinării nu vizează doar 
propria persoană, ci tot ceea ce-ţi vine în câmpul conştiinţei. 
Adică, în gestul acesta de închinare în faţa lui Dumnezeu, nu 
trebuie să fac abstracţie de ceea ce e în jurul meu, deci de ceea 
ce îmi vine prin simţuri, ci toate caut să le aduc în faţa Lui. 
Vedeţi, după modalitatea clasică, toate cele din jur, la un 
moment dat, pot să fie un potenţial factor perturbator, şi de asta 
trebuie să-mi închid mintea. De asta trebuie să fiu închis în 
mine însumi, trebuie să zic rugăciunea cât mai atent şi să nu fiu 
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împrăştiat. De aceea am nevoie şi de un anumit context, tre’ să 
stau într-un loc liniştit (retragerea în pustie). Dar Părintele 
Ghelasie spunea lucrul acesta extraordinar, că nu retragerea în 
pustie, cât „retragerea în gest” este esenţială. Adică, retragerea 
în această centrare deschisă a fiinţei tale.  

Şi atuncea, eu spun Rugăciunea lui Iisus, mă concentrez 
şi, la un moment dat, porneşte un tractor. Păi eu tre‘ să mă lupt 
cu zgomotul ăsta de tractor care mă deranjează. Dau aşa, un 
exemplu. Sau taie o drujbă – auzi din astea şi pe la mănăstiri, 
prin pădurile din jur. Pe când, în modalitatea Părintelui 
Ghelasie, în gestul acesta „bag” şi zgomotul drujbei. Într-un fel, 
şi zgomotul drujbei îl aduc în faţa lui Dumnezeu. Nu-i un ceva 
acest zgomot care să mă poticnească. Tot ce vine în câmpul 
conştiinţei, că sunt gânduri, că sunt stări ale mele, că sunt 
lucruri venite prin simţuri – auz, văz, miros – toate cumva le 
pun în faţa lui Dumnezeu. Pe toate le închin în faţa Lui. Toate le 
aduc în faţa lui Dumnezeu.  

Părintele Rafail Noica, vă amintiţi, spunea că dacă la orice 
gând care îţi trece prin cap pui un „Doamne” în faţă, l-ai 
transformat în rugăciune. La Părintelui Ghelasie, orice stare, 
orice îţi apare în câmpul conştiinţei, dacă le aduci în faţa lui 
Dumnezeu, şi le pui în închinarea aceasta, în deschiderea 
aceasta a ta, le asumi cumva, le transformi în rugăciune.  

Şi atunci, vedeţi că modalitatea clasică, cel puţin în prima 
fază, merge pe ideea aceasta de separare şi de adunare în tine 
însuţi, că să nu fii perturbat de ce este în jur. Şi, la un moment 
dat, lucrurile se complică fiindcă te poate perturba şi zgomotul 
apei, sau frumuseţea naturii. În modalitatea astalaltă, pe toate le 
asumi şi le aduci ca la Liturghie: „Ale Tale dintru ale Tale, Ţie 
îţi aducem de toate şi pentru toate”. Şi aici vreau să dau un 
exemplu. Este o chestiune interesantă care cumva vine să lămu-
rească. Am găsit-o în cartea Mitropolitului Antonie Plămădeală, 
Tradiţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă. Acolo vorbea de o 
anumită atitudine apropo de raportul cu mediul şi rugăciunea. 
Sfatul, dat în Sbornic, e să nu-ţi aşezi, să nu-ţi faci mănăstirea 
într-un loc frumos, pentru ca frumuseţea peisajului să nu te 
distragă de la legătura cu Dumnezeu. O legătură cu Dumnezeu 
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care este văzută în sensul acesta isihast, al inimii, al lui 
Dumnezeu prezent în inimă. Şi aicea, cumva, este o perspectivă 
aşa uşor maniheistă în practică, cel puţin în faza de început, că 
nu rămân nici ei la faza asta, şi probabil că îşi asumă şi ei 
creaţia. Dar aici e vorba de accente, nu atâta de diferenţe 
fundamentale, şi că ar fi ceva cu totul nou.  

Ei, e şi în Pateric o întâmplare în care un părinte se duce 
undeva la o mănăstire şi pleacă de acolo deranjat de foşnetul 
trestiilor. E clar că este tot o perspectivă din aceasta care era 
concentrată pe o întâlnire cu Dumnezeu în interior şi în care, 
cum zic, creaţia e văzută ca un factor perturbator. Ori, apropo 
de perspectiva asta, ca să nu-mi fac mănăstirea în locuri 
frumoase că să nu fiu distras de la legătura mea interioară cu 
Dumnezeu, Antonie Plămădeala observă că românii văd altfel 
problema. Spune că românii o pun în cel mai frumos loc ca şi 
prin asta să îi dea slavă lui Dumnezeu. Deci, cum zic, este ca la 
Liturghie: „Ale Tale dintru ale Tale, Ţie îţi aducem de toate şi 
pentru toate”. Toată creaţia o cuprind în această închinare a 
mea şi o aduc în faţa lui Dumnezeu. De asta părintele Ghelasie 
spunea că modalitatea aceasta de închinare, în care asumi totul, 
e cumva o modalitate care ne pregăteşte pentru Euharistie, 
pentru că, în esenţă, trăirea Sfintei Liturghii nu este despre 
mine, cel păcătos în faţă lui Dumnezeu, cât este deschiderea, a 
mea împreună cu toţi, în faţa lui Dumnezeu. Spunea că e chipul 
veşniciei, că e o trăire eshatologică.  

Spun treaba asta pentru că foarte mulţi – şi există o 
grămadă de exemple – văd legătura cu Dumnezeu doar ca fiind 
ceva strict personal, „doar eu cu Dumnezeu”. Şi mulţi îşi doresc 
în acest sens să aibă trăiri din acestea solitare. Şi sunt o grămadă 
de experienţe legate de o legătură cu Dumnezeu, care cumva 
fac abstracţie de tot ceea ce e în jur, care e văzut, repet, ca un 
factor perturbator. Aici vreau să dau un exemplu. Totuşi, eu 
cred că chipul veşniciei nu este acesta, solitar.  

Eram în primii ani de mănăstire şi îmi povestea cineva o 
experienţă pe care a avut-o. „Eram în Postul Mare, slujbe din 
astea lungi, şi stăteam în strană. Se citea o catismă. Era cineva 
care citea catisme. Eu eram aşa în lateral. Nu ştiu la ce mă 
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gândeam. Şi, deodată, uitându-mă la cel care citea, am simţit, 
cumva, că sunt una cu el. Eram şi aici pe scaun, dar simţeam şi 
că toate ale lui sunt ale mele. M-am uitat spre capătul bisericii, 
acolo lângă calorifer, unde era un tip pe care îl adusese la 
mănăstire soră-sa, că avea probleme cu băutura. Şi am simţit că 
toate astea ale lui, interioare, pentru care poate că îl şi dispre-
ţuiam, deşi nu i-am spus nimic, sunt ca ale mele, simţeam că 
toate durerile lui sunt ale mele. M-am uitat către altar, unde era 
stareţul, pe care şi pe el îl mai judecam, şi am simţit că esenţial 
sunt aici unde sunt, dar nu sunt diferit faţă de el.”   

Mi s-a părut foarte interesantă experienţa şi mi-am zis: 
„Măi, eu cred că acesta este până la urmă un chip al veşniciei!”. 
În veşnicie suntem chemaţi cumva să ne trăim unii pe alţii, 
rămânând fiecare ceea ce suntem. Dar, lucrul ăsta începe de pe 
pământ. Spre exemplu, citim cartea despre Sfântul Siluan, citim 
despre experienţele lui. Sunt lucruri care ne încântă, dar în 
veşnicie, plecând de la experienţa această pe care am povestit-o 
mai devreme, toată viaţa Sfântului Siluan, într-un fel, o să fie şi 
a mea. Dar eu o să o receptez într-un fel, cutare o să o recepteze 
în alt fel, altcineva în alt fel. Cumva, toată viaţa mea o să o preia 
şi Sfântul Siluan, noi, cum să spun, rămânând unici, primind în 
mod unic şi dăruind tot aşa, într-o modalitate care este 
receptată unic. Deci, eu cred că gestul acesta de închinare, care 
aduce şi oferă toată creaţia, este pe modelul acesta şi euharistic. 
Am spus că Hristos este în deschidere maximă, şi deci acesta 
este cumva chipul nostru, este fundalul nostru, este fondul 
nostru pe care trebuie să îl dezvoltăm.   

Modalitatea aceasta clasică de angajare în rugăciune, cum 
e cu rugăciunea minţii, aşa cum am spus, presupune o luptă. 
Este lupta cu gândurile. Se vorbeşte de treaba asta. Sunt 
strategii cum să faci să le eviţi. În abordarea iconică, practic nu 
există o luptă, pentru că nu ai ce să dai la o parte. Totul poate fi 
integrat şi pus în faţa lui Dumnezeu. Lupta ta, dacă e o luptă, 
este de a le pune în faţa lui Dumnezeu. Asta este! Nu de a le da 
la o parte. Cum am spus, de la sunete care te deranjează, de la 
diverse lucruri, toate pot fi aduse şi puse în faţa lui Dumnezeu. 
Cumva, ca să dau o imagine, noi de multe ori înţelegem viaţa 



MOISE MONAHUL 

98 

duhovnicească ca o luptă. Nu e nevoie de o luptă. În ceea ce 
încercăm noi să facem ca luptă, în anumite situaţii, datorită 
lipsei noastre de experienţă, putem într-un fel mai mult să 
încurcăm, decât să ajutăm. Ca la bebeluşul căruia vrei să-i 
schimbi „pempersul”, şi el tot dă din picioare, şi te încurcă. Sau 
ca la cel pe care te duci să-l salvezi că se îneacă şi din bâţâitul 
său te deranjează şi pe tine. De multe ori angajarea noastră 
duhovnicească e tot ca un fel de bâţâit, să spun aşa. Şi atunci, 
toată ideea aceasta este: să stau în faţa lui Dumnezeu, să aduc în 
faţa lui Dumnezeu inclusiv păcatul. Trebuie să iconizez totul. 
Totul pun în faţa Lui, nu dau deoparte.  

Pe mine înţelegerea aceasta a rugăciunii m-a ajutat foarte 
mult. Mai ales în contextul în care eu am avut mult de umblat 
prin lume. Nu am avut o viaţă din asta clasică de mănăstire. 
Când umblam prin lume, deja înţelesesem lucrurile astea. Şi 
daţi-vă seama ce rugăciune şi cât de atent poţi să fii prin 
Bucureşti la metrou, unde e vânzoleala şi înghesuiala aia în 
care, nu zic că nu poţi „să ţii rugăciunea”, dar e cumva mai 
greu. Altceva este dacă tot zgomotul şi bâţâiala asta le pui în 
faţa lui Dumnezeu, încercând cumva să stai deschis şi liniştit. 
Asumându-le cumva. Adică, e vorba de o asumare, nu de a da 
la o parte.  

Pe urmă, mi-ar fi fost de folos, dacă aş fi înţeles lucrurile 
astea, şi în primii mei ani de mănăstire, pentru că nici în 
mănăstire nu ai condiţiile ideale. Nu eşti în pustie, cum 
spuneam. Şi dacă nu te retragi, dacă nu ai înţeles treaba asta şi 
asumarea asta a „retragerii în gest”, atunci e grav. În înţelegerea 
vieţii duhovniceşti, noi avem, cumva, aşa o dihotomie. Împăr-
ţim lucrurile în profan şi sacru. Şi când ajungi în mănăstire, 
partea profană este asta cu ascultările pe care le ai de făcut. Ţi 
se spune, totodată, că trebuie să te rogi, dar nu prea poţi. Şi 
atunci idealul sau esenţa vieţii călugăreşti – o să găsiţi asta prin 
cărţile duhovniceşti – este acela când stai tu acolo la chilie, cu 
Dumnezeu, în nevoinţa ta. Numai că se pot întâmpla practic 
diverse situaţii, cum zic, că nu suntem în pustie. Sunt situaţii în 
care, spre exemplu, eşti la trapeză. Ai încercat tu acolo când 
spălai vase să zici „Doamne, Iisuse”. Dar erai cu un gând de 
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genul: „Gata, când termin, mă duc şi stau la chilie”. Dar 
aproape când erai gata cu ştersul şi cu spălatul, te trezeşti că 
mai apare un grup de musafiri pe care trebuie, iarăşi, să-i pui la 
masă. Într-un fel, te simţi frustrat, pentru că tu faci un lucru de 
mai puţină importanţă. Ştii, teoretic, că e ascultare, că aduce şi 
ea har. O faci cumva cu strângere de inimă şi poţi, de multe ori, 
să şi explodezi, dacă lucrurile astea se acumulează, pentru că ai 
tendinţa, cumva, să desparţi lucrurile. Cum spuneam, crezi că 
esenţialul este acolo la chilie, când îţi faci pravila, când eşti doar 
tu cu Dumnezeu. Şi atunci e clar că activităţile astea concrete 
cumva te perturbă.  

Mie mi s-a întâmplat de multe ori la mănăstire. Eram la 
vaci şi în ajunul sărbătorilor, când toată lumea era la slujbă, şi 
voiam să merg şi eu la slujbă, atunci se întâmplau tot felul. 
Pocneau conductele pe acolo, îngheţau, şi mureai de ciudă. Îţi 
venea nu ştiu ce să faci... Eu voiam sa vând vacile. Ce să mai 
stăm cu lucrurile astea, pentru că nu înţelegeam, şi mi se părea 
aşa o chestie... Ei, altceva este dacă ai înţelegerea asta iconică. 
Da, a venit grupul de musafiri, dar altfel este dacă eu, când am 
lucrat, când am spălat vasele, când m-am ocupat de musafiri, 
am încercat să aduc şi asta în faţa lui Dumnezeu. Altceva este 
dacă am încercat să fiu tot în gestul acesta de închinare, şi să 
integrez totul. Atunci când mă duc la chilie nu fac decât acelaşi 
lucru şi în faţa icoanei. Nu este o ruptură. Or, eu vă spun, şi ştiu 
mulţi, că majoritatea trăieşte lucrurile astea aşa, cumva, ca o 
forţare, ca pe ceva împotriva inimii. Tocmai pentru că avem 
perspectiva asta şi aşa separăm viaţa. Pe mine asta m-a ajutat. 
M-a ajutat să integrez şi cumva e mai natural. Ia gândiţi-vă: 
sunt la coasă, dau cu coasa, şi zic „Doamne, Iisuse”, încerc să 
mă concentrez, dar trebuie să fiu atent şi la coasă. Dar dacă 
înseşi mişcările pe care le fac devin rugăciune, căci despre asta e 
vorba, ăsta e gestul de închinare, totul devine altfel. Astfel, tot 
ce e în jur – cum zic, mai merge o drujbă, nu ştiu ce – toate le 
aduc înaintea lui Dumnezeu, ca „ale Tale dintru ale Tale”. Sunt 
centrat pe mine însumi, în deschidere şi închinare. Frustrarea 
asta, să ştiţi că o văd de multe ori, pentru că mulţi nu au 
înţelegerea asta. Mulţi nu văd totul ca pe o închinare şi nu 
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trăiesc ca pe o închinare lucrurile pe care le fac, care ţin de viaţa 
de zi cu zi. Am întâlnit de multe ori aceasta, la o grămadă de 
cunoştinţe, femei mai ales, care îmi spun: „Părinte, când eram 
studentă, mergeam la slujbe, la privegheri, stăteam la Liturghie. 
Ce bucurie era! Acum am copii. Nu pot. Nu mai pot nici la 
Liturghie să stau. Ies afară din biserică căci trebuie să ies cu 
copilul. Nu mă mai pot ruga pentru că nu mai am timp, trebuie 
să mă ocup de copii. E o oboseală în tot ceea ce fac. Încerc eu să 
zic „Doamne, Iisuse”, dar nu pot să fiu atentă”.  

Ar trebui să evoc aici şi un cuvânt al părintelui Teofil, care 
afirma ceva interesant: „Acatistele părinţilor mei sunt eu şi fraţii 
mei”. Adică, faptul că părinţii s-au ocupat şi au făcut ceva 
pentru noi ca să ne crească, nu este o chestiune profană, pentru 
că copiii sunt tot un dar al lui Dumnezeu. Atunci, tot ceea ce 
faci, poţi să faci ca o închinare, dacă ai înţeles dimensiunea asta 
iconică. Părintele Teofil spunea că oamenii din lume nu pot să 
aibă o pravilă, mai ales dacă au responsabilităţi şi copii. Dar, 
dacă ai ieşit afară cu copilul din biserică şi îl urmăreşti, tot în 
faţa lui Dumnezeu faci lucrul ăsta, şi tot în închinare eşti. Dacă 
eşti prin casă, faci de mâncare la copil, tot închinare este. Nu e 
de gândit că gata acum: „Ăsta nu se mai culcă. Trebuie să îl 
alăptez şi să îl culc, ca să apuc şi eu să fiu un pic liniştită ca să 
mă rog cu „Doamne, Iisuse””. Nu. Însuşi faptul că te ocupi de 
lucrurile astea ca înaintea lui Dumnezeu este o rugăciune. Şi, 
dacă trăieşti aşa, o grămadă de probleme se rezolvă. Eu nu pot 
să vă spun de câte m-am lovit, sub diferite aspecte, de oameni 
din lume care zic: „Păi nu pot să mă rog, că trebuie să fac asta.” 
Păi, însăşi ceea ce faci ar trebui să devină rugăciune. Uite că asta 
e marea libertate, cea pe care ţi-o dă rugăciunea. Asta mie mi se 
pare extraordinar! Când am înţeles lucrul ăsta, a fost extra-
ordinar! Şi regret că nu l-am înţeles mai dinainte, în primii mei 
ani de mănăstire, când trăiam nişte frustrări incredibile. 
Teoretic, lucrurile le ştii. Ascultarea e cu har etc., dar nu te 
împaci cu treaba asta în contextul în care toate cărţile duhov-
niceşti vin să îţi dea în cap şi să-ţi spună că rugăciunea adevă-
rată e numai cea de la chilie, când eşti numai tu şi Dumnezeu, 
fără să mai fie zgomote, fără să mai fie nimic. Dar retragerea 
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asta spre gest, centrarea aceasta pe gest, adică deschiderea şi 
asumarea tuturor mi se par extraordinare! Şi, pentru mine, sunt 
marele dar! Sunt cel mai important lucru pe care l-am aflat. 
Chiar mi-au schimbat „paradigma de gândire” şi m-au ajutat 
foarte mult în viaţa mea duhovnicească, foarte atipică. Nu 
înseamnă, desigur, că nu te împrăştii. Dacă la Rugăciunea lui 
Iisus există riscul să le neglijezi pe cele de aici şi să tinzi să 
mergi către ideal – cât poţi, căci idealul este dincolo de creaţia 
asta – la fel aici, în specificul acesta carpatin, riscul este să te 
împrăştii. Însă, la fel, trebuie să te recentrezi, trebuie să te aduci 
în gestul acesta de închinare. Părintele Ghelasie chiar reco-
manda faptul acesta, să ai momente de nemişcare. Când ţi-ai 
adus aminte, când ai conştientizat că eşti împrăştiat, cumva, în 
poziţia în care „te-ai prins”, stai nemişcat puţin, tocmai ca să fie 
această centrare. Dar, repet, nu e o centrare închisă, pentru că 
viaţa duhovnicească nu înseamnă numai perspectiva asta, că 
sunt în mine însumi, în taina mea, în interiorul meu. Nu. Viaţa 
duhovnicească e supra-deschiderea aceasta care vine pe fondul 
ăsta al nostru, şi al chipului acesta pe care îl avem. Pot să spun 
că eu am practicat asta la modul mai serios. Este modul în care 
eu încerc să mă rog.  

Până acum am accentuat cumva, diferenţele dintre 
modalitatea aceasta propusă de părintele Ghelasie, gestul de 
închinare, şi celelalte forme de rugăciune. Dar, până la urmă, 
este doar o chestiune de accent. Părintele Ghelasie nu era 
împotriva Rugăciunii lui Iisus. Părintele Ghelasie spunea că 
poţi să spui Rugăciunea lui Iisus, poţi să citeşti şi acatiste. Era 
chiar în pravila aceasta carpatină Acatistul Maicii Domnului, 
Acatistul Bunei Vestiri. Însă, pe fundal, trebuie să fie tocmai 
această deschidere. Toate trebuie să aibe ca fundal tocmai 
această deschidere şi această exprimare a noastră. Adică, spui 
Rugăciunea lui Iisus, cumva, încercând să le aduci pe toate în 
faţa lui Dumnezeu. Acum este clar că de deschidere, de asumare 
integrală se vorbeşte şi în celelalte variante de angajare duhov-
nicească clasice, cu care suntem obişnuiţi. Poate că mai multe 
elemente, cu care noi suntem obişnuiţi, sunt cumva asamblate 
şi, prin părintele Ghelasie, li se dă o structură, pentru că am 
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văzut că de o stare de prezenţă vorbea şi părintele Arsenie 
Papacioc. Şi părintele Arsenie Boca spunea ceva foarte intere-
sant: „să fii cu mintea acolo unde esti cu corpul”. Noi de obicei 
suntem separaţi. Vedem că însăşi idealul ar fi, cumva, să fim cu 
mintea în Dumnezeu, dar uitând de corp şi chiar de tot ceea ce 
avem aici. Este posibil. Sunt oameni care au fost în extaze din 
astea în care şi-au uitat corpul. Dar modelul Euharistiei şi 
modelul Veşniciei sunt de a fi împreună cu toate şi de a le trăi 
pe toate, de a le avea pe toate în faţa lui Dumnezeu. 

Începusem să zic, plecând de la experienţa mea, în primii 
ani de mânăstire, cu cel care stătea în biserică şi cumva s-a 
simţit ca fiind una cu ceilalţi. Cred că este chipul veşniciei, iar 
experienţa începe de aici de pe pământ. În ce sens? Spre 
exemplu, am auzit de Sf. Siluan, i-am citi experienţele, dar 
atuncea vor fi şi experienţele mele. Am spus că, în mod 
personal, fiecare va trăi experienţa tuturor care se vor afla acolo 
în Împărăţie şi le vor trăi şi ceilalţi pe ale lui. Dar nu numai pe 
ale sfinţilor, inclusv pe ale Maicii Domnului, pentru că noi de 
aici, de pe pământ, aflăm despre Maica Domnului, că a trăit, că 
a făcut... La asta suntem chemaţi, şi vom trăi experienţele ei 
cumva ca pe ale noastre, fiecare în funcţie de unicitatea lui. 

Sf. Sofronie de la Essex are o carte „Vom vedea pe 
Dumnezeu precum este”. Mai mult decât atâta, „Îl vom trăi 
precum este”, pentru că noi, de fapt, la asta suntem chemaţi, la 
viaţa asta din interiorul Sfintei Treimi, pe care fiecare o vom 
experia, după măsura noastră şi după caracterul nostru 
propriu, fără să fim desfiinţaţi. Cumva comuniunea aceasta este 
baza vieţii din veşnicie. Nu este o veşnicie în care eşti tu în 
solitudine, doar „tu şi Iisus”, iar restul nu mai contează, nici 
creaţia, nici celelalte. Acuma, cum o să fie o creaţie transfi-
gurată? Nu ştim cum să fie, dar o să fie. Nu o să fii aşa într-o 
bulă suspendată, numai tu cu Dumnezeu. Nu numai că îl vom 
vedea pe Dumnezeu, ci îl vom trăi. 

Mistica aceasta isihastă a părintelui Ghelasie şi caracterul 
acesta specific, pe care vine şi îl evidenţiază, tocmai pe modelul 
acesta eshatologic este. Poate a repetat până la, ştiu eu, 
supărare, lucrurile astea. Până la oboseală le-a tot repetat, dar 
mi se pare de folos înţelegerea lor. 
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Ştiţi, este pilda aceea din Pateric cu doi călugări, care au 
căzut în acelaşi păcat şi au fost supuşi la acelaşi canon. Au fost 
închişi undeva, şi puşi să postească. După un timp, după ce  
şi-au făcut canonul, au fost aduşi în faţa bătrânilor şi au văzut 
că unul era trist, scofâlcit, aşa, vai de el, iar celălalt era vesel, 
slăbit şi el, dar avea totuşi altă stare. I-au întrebat pe fiecare la 
ce s-au gândit, adică cum au lucrat ei pocăinţa. Şi unul spunea 
că a avut în faţă păcatul lui şi a fost mereu conştient de faptul 
ăsta; a fost pătruns de ideea asta a păcatului, un fel de, „ţine 
mintea în iad, dar nu deznădăjdui”. A fost pe tema asta de a-ţi 
conştientiza păcatul şi depărtarea de Dumnezeu, care este o 
realitate, dar este o realitate cumva adăugată, un adaos la 
chipul nostru. Pe de altă parte, celălalt spunea, păi eu toată 
perioada asta, cât am stat închis, am dat slavă lui Dumnezeu că 
prin pocăinţa aceasta m-a întors din nou la viaţa călugărească. 

Modelul propus de părintele Ghelasie este mai aproape 
de a doua perspectivă. Dar, într-un fel, o însumează şi pe prima, 
pentru că stau în faţa lui Dumnezeu şi îi mulţumesc, nu numai 
cu ce am bun, ci şi cu păcatele mele, că şi pe astea le aduc în  
faţa lui ca să le cureţe, ca să le ardă. O cântare din slujba 
înmormântării spune: „Chipul slavei Tale celei negrăite sunt, 
deşi port rănile păcatelor. Miluieşte zidirea Ta Stăpâne şi o 
curăţeşte cu îndurarea Ta, şi moştenirea cea dorită dăruieşte-mi, 
facându-mă pe mine iarăşi cetăţean al Raiului.” 

Mi se pare că aceasta descrie cel mai bine. Sunt chipul lui 
Dumnezeu. Sunt păcatele, sunt rănile păcatelor. Una sunt eu şi 
alta sunt zgârieturile păcatelor mele. Sau una sunt eu şi altul 
este cancerul meu. Eu sunt cu totul altceva, sunt chipul lui 
Dumnezeu. Doar aşa, la modul ascetic, şi cumva aşa pedagogic, 
sunt un nimeni, sunt cel mai păcătos. Dar, este esenţial că eu 
sunt, de fapt, după chipul lui Dumnezeu, şi plec de la această 
deschidere a mea de chip al lui Dumnezeu şi cu astfel de chip 
stau în faţa lui Dumnezeu. 

În specificul acesta carpatin, nu este pus accentul, cum am 
spus, pe lupta cu păcatul, pe a te gândi că eşti cel mai păcătos. 
Am înţeles că şi în duhovnicia sa, părintele Ghelasie nu 
accentua aspectele astea. Bun, ai mărturisit aici, mergi mai 
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departe, să vedem ce putem să facem. Adică rămâi cumva cu 
faţa către viitor. Am citit că recomanda că după ce ai o cădere, şi 
nu ai cum să te spovedeşti, nu trebuie să stai să te gândeşti 
numai la asta. Nu trebuie să faci psihopatologia păcatului, 
pentru că există şi o preocupare din asta, la nivelul nostru 
psihologic, de a amesteca lucrurile. Ceea ce ne blochează, ne 
frânează, şi care, de fapt, nu ţine de pocăinţă, ci mai mult ţine 
de partea psihologică. Şi, spun din experianţă, că am conştien-
tizat aspectul ăsta, anume că nu mă pocăiesc, şi nu îmi pare rău 
că l-am supărat pe Dumnezeu, cât, mai degrabă, îmi pare rău că 
am fost atins în ceea ce se cheamă „stima de sine”, în imaginea 
pe care o aveam eu despre mine. De multe ori se întâmplă, când 
faci o chestie mai gravă, mai ales la început, să te duci la 
duhovnic aşa leşinat: „Vai, Doamne, cum s-a întâmplat să fac 
chestia asta!?” De fapt, imaginea ta, piedestalul tău este afectat. 
Iar asta te aruncă în tot felul de gânduri. Mai ales la femei, dar 
nu numai la femei, se întâmplă, să intre în tot felul de chestii 
mentale. Părintele Ghelasie spune să nu te gândeşti la chestia 
asta. O mărturiseşti la spovedit, şi mergi mai înainte. 

Deci, nu era centrat pe conştientizarea păcatului. Dar, nici 
nu îl neglija, ci, cum am spus, te cheama să îl aduci în faţa lui 
Dumnezeu. Este o înregistrare pe internet, în care părintele 
Ghelasie vorbeşte despre asta. Spune acolo că la modul absolut 
gestul iconic este chipul veşniciei. Însă, noi acum, în starea în 
care suntem, avem cumva nevoie şi de pocăinţă, că avem 
păcate. Dar, trebuie să le vedem tot în sensul ăsta de a le 
deschide şi de a le pune în faţa lui Dumnezeu. Pe mine, 
perspectiva asta, spun iarăşi, m-a ajutat foarte mult. 

Apropo de asumarea asta a lumii, cum am spus, mai 
vreau să aduc în atenţie ceva. În varianta clasică, cel puţin aşa, 
la început, este ideea asta că trebuie să mă concentrez pe 
cuvintele rugăciunii, iar celelalte nu contează, că sunt factori 
perturbatori. Mulţi vorbesc că legătura cu Dumnezeu este 
dincolo de astea, că acestea toate sunt trecătoare, că nu au nici 
un fel de valoare. 

Părintele Stăniloae observa că, în limba română, cuvântul 
lume, înţelegând prin lume, creaţie, are aceeaşi rădăcină ca şi 
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lumina. Prin specificul acesta isihast ghelasian, nu văd lumea ca 
pe un factor perturbator, ci o văd ca pe o lumină. Lumea, în 
integralitatea ei, are chipul acesta iconic, euharistic, de împăr-
tăşire, tocmai pentru că a fost făcută de Hristos. Spunem şi în 
Crez: „Toate câte s-au făcut prin El s-au făcut”. Toate au o 
amprentă, toate sunt expresia unei amprente. Vedeţi cum 
gândim noi lucrurile? Te uiţi la un arbore, sau la ce te uiţi în 
jurul tău, şi ai ideea asta că taina este la interior, că acolo este 
conţinutul şi că forma nu contează. Părintele explică că forma 
este expresia conţinutului, şi toate sunt într-o deschidere 
maximă ca forme iconice. O floare, un copac, o frunză şi o 
urzică, noi le judecăm estetic, poate, dar toate au o raţiune a lui 
Dumnezeu şi toate sunt spre împărtăşire şi spre deschidere ca 
forme iconice.  

Aşa cum e Hristos faţă de Tatăl, aşa cum sunt Hristos şi 
sfinţii faţă de lume, aşa suntem şi noi proiectaţi, aşa este chipul 
nostru... De asta relaţia noastră cu creaţia lui Dumnezeu poate, 
trebuie să fie, tocmai prin conştientizarea acestei deschideri, 
prin împărtăşirea de această deschidere. Toate sunt în deschi-
dere, toate sunt euharistice.  

Dar, pe de altă parte, vedeţi, noi acum suntem, cum să 
spun, funcţionăm mai mult pe palierul raţiunii. Funcţionăm 
mai mult pe palierul raţiunii şi suntem mobilaţi, pentru că am 
făcut şcoală, şi avem o gândire anume structurată. Oamenii 
erau altfel înainte. Trăiau mai mult pe palierul inimii, prin care 
simţeau lucrurile, le vedeau, precum spune Pascal: „inima are 
raţiunile ei pe care raţiunea nu le înţelege”. Simţeau lucrurile şi 
reuşeau să le aducă pe toate în faţa lui Dumnezeu. Noi avem 
mintea care despică şi cu asta venim şi în zona duhovnicească. 
Bun, nu putem să sărim peste umbra noastră, vorba unuia. 
Dacă ai învăţat să citeşti, nu mai poţi să faci pe analfabetul. Nu 
merg să spun acuma, „Domnule, vreau simplitate ca ţăranii, 
vreau să încerc să fiu ca ei, în simplitatea lor.” Trebuie să mă 
duc în faţa lui Dumnezeu cu ceea ce sunt, cu adaosurile 
educaţiei mele, bune şi rele. Însă, esenţial la ei, la ţărani, era 
implicarea asta, aş zice aşa, mai puţin analitică şi raţională, ci 
mai mult pe simţirea tainei lucrurilor, şi a legăturii cu natura. 
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Pentru ţărani, lucrurile erau cumva vii. Nu ca în Stăpânul 
inelelor, unde încep să vorbească copacii. Dar aveau o legătură, 
aveau o comuniune tainică cu toate lucrurile astea. Şi eu zic că 
acesta era tocmai un suport pentru implicarea, simţirea asta.  

Acum mai e şi situaţia asta din Ardeal, specifică. Părintele 
Ghelasie, cumva, lasă să se înţeleagă faptul că specificul ăsta s-a 
păstrat mai bine în Ardeal, care a fost, să zic aşa, cum spune el, 
comun, cumva, întregului spaţiu românesc. S-a păstrat, însă, 
mai mult în Ardeal, datorită faptului că Ardealul a fost izolat. 
Ardealul a fost sub stăpânire străină, de altă credinţă, dar a  
fost mai izolat, să spunem, de influenţele, „contaminările” 
ortodoxiei slave, din zona Moldovei, sau a celei greceşti, în Ţara 
Românească.  

Acuma, eu nu ştiu sigur dacă a fost aşa. Eu mă gândesc că 
s-ar putea să fie şi o tradiţie locală acolo, a celor din Munţii 
Apuseni, sau undeva în zona asta, a Transilvaniei. Dar, ia 
gândiţi-vă, că eu mi-am pus şi aşa problema. Totuşi, cum se 
rugau oamenii acuma 200-300 de ani, când nu ştiau să citească. 
Clar că aveau rugăciunea asta mărturisitoare, cum zice 
părintele Arsenie, se raportau la Dumnezeu, sau se rugau, cum 
zice părintele Rafail Noica. Pui un „Doamne” la fiecare gând şi-l 
transformi în rugăciune. Dar, datorită faptului că nu erau la fel 
de cerebrali ca şi noi, şi simţeau altfel lucrurile, cred că şi cu 
inima stăteau altfel în faţa lui Dumnezeu, le aduceau pe toate.  

Şi să zicem că un tânăr intră în mănăstire, într-o mănăstire 
din Ardeal, în schiturile astea mici. Şi aici, e iarăşi o discuţie cu 
specificul monahismului ardelean, comparativ cu cel din Ţara 
Românească şi Moldova, care au avut în spate ctitori, domnitori 
şi boieri, şi, prin urmare, au putut să facă mănăstiri mari şi a 
fost un alt tip de viaţă. Pe când aceştia, aicea, în forme, zic eu, 
precare, şi sub stăpânirea străină, cumva, au făcut mai mult 
schituri. Zic asta, apropo de faptul că se spune că Ardealul nu a 
avut tradiţie monahală. A avut, dar a fost distrusă de Bucov, 
care a dărâmat nu ştiu câte sute de mănăstiri. Vreo o sută au 
fost distruse, cum spuneam, numai pe cei o sută şi ceva de km, 
între Sibiu şi Braşov. Părintele Stăniloae, citând nu ştiu pe cine, 
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pe Lupaş sau pe Silviu Dragomir, spune că, până la Bucov, 
acolo erau vreo 50 de schituri aşa, aşezate la poalele Carpaţilor. 
Schitul înseamnă poate nici măcar biserică de piatră, cum era la 
Râmeţ.  

Cum trăiau oamenii ăştia? Se ducea unul la mănăstire, 
neavând forma asta analitică ca noi, ci cumva, fiind în 
deschiderea aceasta. Nu ştia să citească. Şi e de presupus că nici 
nu-l învăţau. Mai e ceva. Nicolae Iorga are o Istorie a Bisericii 
Ortodoxe Române şi spune, la un moment dat, că, la sfârşit de 
Ev Mediu, în Transilvania era o situaţie dezastruoasă. A venit 
un episcop grec, care era din Ţara Românească, şi a rămas uimit 
de ce era pe aici. Era un haos, în sensul ăsta al nostru, clasic, de 
„continuitate apostolică”. Pentru că nu aveau episcop, stareţii 
de mănăstiri mai făceau şi pe episcopii, preoţii nu cunoşteau 
limba. Slujeau în slavonă repetând aşa fără să cunoască limba. 
Dacă nu o cunoşteau preoţii, nu o cunoşteau nici mirenii. Aici 
cred că ştiau să citească, dar credeţi că erau aşa, la îndemâna 
oricui, cărţile? Nici prin mănăstiri, şi vorbim acum de situaţia 
Ardealului, nu se găseau cărţi. Nici în Ţara Românească nu se 
găseau, dar cu atât mai mult în Ardeal. Da, aveau legături cu 
Ţara Românească, aveau legături cu Moldova, veneau, îi ajutau, 
le hirotoneau preoţi. Ne gândim aşa, la un spaţiu, totuşi, destul 
de mare, cu sute de schituri din astea, că mă leg acum, aşa, de 
viaţa monahală.  

Şi cum trăia un frate? Se ducea la mănăstire, şi ce făcea? 
Păi nimerea acolo tot pe un preot care repeta slujba în slavonă, 
fără să o ştie. Nu zic, cuvintele au puterea lor, dincolo de limbă. 
Părintele Teofil de la Sâmbăta vorbea despre marele dar pe 
care-l avem şi noi. Şi, într-adevăr, e un dar pe care-l avem noi, 
românii, în faptul că avem slujbele în limba vorbită şi le 
înţelegem. Se spune că te poţi folosi, că înveţi la slujbe, că 
mintea ţi se adună şi eşti atent la ce se spune. Or, baba Safta din 
Ardeal, când se ducea la biserică, nu avea posibilitatea asta. 
Atunci cum trăia? Trăia într-o deschidere a inimii, într-o 
deschidere în faţa tainei, într-o stare de evlavie. De aceea, mi se 
pare că e plauzibil să ne gândim la lucrurile astea, că nu sunt 
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picate chiar aşa, din cer. Înţelegem bineînţeles asta, dacă dăm 
aşa puţin la o parte contextul ăsta oficial, şi ceea ce credem şi 
tendinţa, chiar şi a teologilor noştri şi a istoricilor, de a impune 
Rugăciunea lui Iisus peste tot, şi de a ne închipui că viaţa 
bisericească a fost în nişte cadre din astea, foarte fixe.  

Şi atunci, cum spuneam, cred că tânărul ăsta, care trăia 
cumva legătura asta cu Dumnezeu, la nivelul inimii, chiar şi 
până să meargă în mănăstire, în asta şi creştea. Ne putem gândi 
că în asta creştea şi mai departe. Şi m-am tot gândit la lucrurile 
astea. Pe mine chiar m-a preocupat treaba asta. Că noi acuma, 
dacă ştim de Rugăciunea lui Iisus sau dacă citim acatiste şi 
paraclise, credem că dintotdeauna a fost aşa. Or, raportat la 
istoria creştinismului, e o chestie extrem de recentă. Putem 
vorbi din secolul XIX-XX. Sau din XX, aşa, la nivel de masă. 
Gândiţi-vă, cum am spus, câţi analfabeţi erau înainte de al 
doilea război mondial. Cum trăiau aceştia legătura lor cu 
Dumnezeu? Şi vreau să mai zic ceva aici, legat de abordarea 
părintele Ghelasie. Cum am spus, părintele lasă să se înţeleagă 
ideea că ar fi fost ceva, ca un specific la nivelul satului 
românesc, care s-a păstrat mai bine în Transilvania. Eu cred că e 
posibil să fi fost şi la nivelul Râmeţului, o tradiţie de acolo, din 
Munţii Râmeţului. O tradiţie care exprimă, într-adevăr, un fond 
arhaic, dar care nu neapărat s-a exprimat peste tot în forma 
asta. Asta, pe de o parte. Pe de altă parte, Părintele leagă cumva 
asta de daci, de un specific al dacilor, care aveau o credinţă în 
Dumnezeu. Aici iară, pentru că, cum să spun, asta mi se pare o 
chestiune de care eu nu pot să fiu sigur, aş zice că Părintele a 
vorbit, ştiu eu, la nivelul cunoştinţelor istorice, la nivelul mo-
mentului. Spre exemplu, Părintele, pentru că păstrătorul tradi-
ţiei acesteia şi transmiţătorul era moşul, văzut ca înţeleptul, 
propune şi pentru Zamolxe o etimologie din asta, că era zeul-
moşul. Eu nu cred că era asta. Sau, spre exemplu, Părintele 
vorbeşte de Mihai Eminescu, şi a făcut chiar un imn acatist în 
sensul ăsta, considerându-l un „sfânt de pământ”, în sensul că a 
estimat cel mai bine specificul acestui loc. Eu vreau să spun că 
nu mă regăsesc în lucrurile astea. Vorbesc însă şi de lucrurile 
astea pentru că au fost unii care mi le-au semnalat: „Măi, ce zici 
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de acatistul lui...”. „Măi, eu nu-l zic, nu-l citesc şi nu mă 
interesează. Şi aicea nu rezonez cu chestia asta”. Sau uite, nu 
sunt de acord cu etimologia asta, cum că Zamolxe vine de la 
zeul-moş. Însă, vreau să spun că astea sunt lucruri secundare în 
raport cu fondul problemei. Sunt nişte chestiuni pe care aşa le-a 
înţeles părintele. El spune că sunt bune, că sunt lucruri pe care 
le-a primit din tradiţia locului, o grămadă de lucruri. Nu ştiu 
acum, şi tradiţiile astea, cum apar, cum sunt, de ce sunt 
influenţate de o anumită perspectivă. Dar asta vreau să 
precizez, pentru cei care au stavile de genul ăsta, de care se 
poticnesc, că ele nu vizează esenţialul. Esenţialul este dincolo 
de aspectele astea.  

Acuma, am ajuns la sfârşit cu ceea ce vroiam să spun, şi 
dau slavă lui Dumnezeu şi vă mărturisesc că mi s-a luat o piatră 
de pe inimă. Pentru că aveam mărturisirea asta în cap, şi mă 
gândeam că, la un moment dat, deşi era aşa, un proiect mai în 
spate, aş vrea să fac o carte despre părintele Ghelasie, să fac, 
poate, şi un film. Cumva, mi se părea că e ceva... Dar am alte 
proiecte pe care le am în faţă, legate de partea asta, cu sfinţii 
închisorilor. Însă, pentru mine, lucrul ăsta legat de părintele 
Ghelasie este mai important. Dacă ar fi să explic aşa, ce 
înseamnă pentru mine mărturia asta. Dacă ar fi să mi se pună în 
faţă o alegere: „Mai ai timp să te ocupi de un singur subiect, pe 
care să-l pui în faţa oamenilor, fie ăsta legat de spiritualitatea 
închisorilor, fie ăsta, legat de Avva Ghelasie, ce ai alege?”. Eu  
l-aş alege pe acesta, cu părintele Ghelasie. Chit că m-am folosit 
foarte mult şi contează foarte mult pentru mine partea asta de 
spiritualitate a închisorilor. Dar, despre asta s-a mai vorbit. Însă, 
la părintele Ghelasie cred că e ceva foarte important. Foarte 
important de înţeles ca perspectivă. Întâlnirile cu foşti deţinuţi 
politici, ce am citit prin cărţi despre ei sau ce am găsit prin 
dosare, sunt lucruri care m-au ajutat. Dar, cum să spun, nu au 
fost revoluţionare, pentru mine, în sensul de a-mi schimba 
paradigma, să-i spun. Deşi paradigmă, e un termen ce pare mai 
mult aşa, o chestie filosofică. Mie, că am putut să dau mărturia 
asta, chiar în forma asta, mi s-a luat o piatră de pe inimă. Îmi cer 
scuze, şi îmi dau seama că, încercând să prind cât mai multe 
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aspecte şi să le aduc cât mai mult în faţă, poate am fost puţin 
stufos.  

Pentru rugăciunile părintelui Ghelasie, Doamne Iisuse 
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte şi ne mântuieşte şi pe 
noi. Amin!  

Moise Monahul 
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Cunoaşterea ştiinţifică în orizontul tainei 
 

(I) 
 
 
Ion Misailescu: Vă mulţumesc că aţi acceptat invitaţia de 

a răspunde unor întrebări pe marginea unor teme asociate unor 
domenii ale cunoaşterii pe care, să zic aşa, le-aţi frecventat.   

Sunteţi absolvent de matematică, dar şi de teologie.  
În liceu aţi fost olimpic la matematică. Timp de 11 ani aţi fost 
cadru universitar. Aţi activat în cadrul Departamentului de 
Matematică al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, Univer-
sitatea Politehnică Bucureşti. Aveţi un master în teologie, cu o 
dizertaţie legată de antropologia iconică, pe care aţi şi publicat-o 
într-un volum cu acelaşi titlu. Actualmente sunteţi director al 
editurii Platytera, pe care aţi înfiinţat-o în anul 2003, şi 
doctorand în teologie la Departamentul de Teologie Ortodoxă 
din cadrul Universităţii Ludwig-Maximilian, München. Să fie o 
anume înrudire-legătură, sau poate o oarecare complementa-
ritate între gândirea matematică şi gândirea teologică? Pot fi 
văzute matematica şi teologia ca implicate, ca împreună posibil 
participante într-un întreg al cunoaşterii personale? 

Florin Caragiu: Mulţumesc şi eu pentru invitaţie şi 
prezentare. Acum, referitor la întrebarea adresată, sigur că da, 
ele pot fi interconectate. Încă de la începutul căutărilor mele am 
avut simţământul că o cunoaştere mai aprofundată a omului şi 
a realităţii, accesul la această taină, nu poate avea loc doar 
printr-o cunoaştere specializată, oricât de departe ar merge ea, 
ci mai ales printr-o atitudine participativă, printr-o cunoaştere 
participativă care provine din integrarea feluritelor domenii de 
cunoaştere faţă de care am afinităţi, într-o trăire mistică şi 
liturgică care trece dincolo de reflectările energetice ale chipului 
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– care sunt studiate de diversele domenii specializate – mişcând 
adâncul sufletesc apofatic. Cunoaşterea ca întreg are acea 
calitate integratoare care face ca domeniile diferite de specia-
lizare ale cunoaşterii integrate în ea să-şi comunice însuşirile.  
O cunoaştere specializată nu poate fi ruptă de această cunoaş-
tere personală ca întreg, dacă se vrea a se păstra caracterul 
participativ al cunoaşterii. 

I.M.: Ideile pe care vi le voi supune atenţiei în continuare 
sunt în majoritate din volumul Cunoaşterea ştiinţifică în orizontul 
tainei, pe care l-aţi publicat recent la editura Platytera. Apoi, 
sunt din studiul: Infinit, numiri, descoperire – o perihoreză a 
cunoaşterii, publicat în Revista Sinapsa nr. 1, şi, desigur, vor fi şi 
referinţe din opera Părintelui Ghelasie de la Frăsinei, pe care  
l-aţi cunoscut personal, şi de a cărui reeditare a operei sale 
integrale v-aţi ocupat ca editor.  

În studiul din revista Sinapsa faceţi o analiză comparativă 
a două abordări culturale diferite ale matematicii în perioada 
anilor 1890-1930. În principal comparaţia e între şcolile de 
matematică rusă şi franceză. Şi citaţi un articol scris de Loren 
Graham şi Michel Kantor unde se spunea: „Borel şi alţi 
matematicieni francezi doreau să păstreze, în cel mai mare grad 
posibil, întrebările filosofice în afara cadrului matematicii”,  
pe când matematicienii ruşi „voiau să integreze abordările 
filosofice şi religioase în matematică”. S-ar putea, vă rog, să ne 
oferiţi un comentariu referitor la cele două abordări? Ce 
implicaţii ar putea avea aceste abordări diferite? 

F.C.: Sub înrâurirea gândirii lui Pavel Florenski, şcoala 
rusă, din care putem să-i amintim aici pe Dmitri Egorov şi 
Nikolai Luzin, căuta o ieşire din concepţia dominantă a epocii 
care era marcată, amprentată de raţionalism, secularism, pozi-
tivism. Deci ei au folosit rezultatele şcolii franceze, însă căutau 
o viziune, cum aţi spus, de integrare în ştiinţă a perspectivei 
filosofice şi religioase, mergând practic pe urmele lui Cantor. 
Cantor a fost precursorul lor, care a avut o contribuţie 
însemnată în teoria mulţimilor, arătând faptul că conceptul de 
infinitate nu este unul nediferenţiat. Există o scară de infinităţi, 
cum s-ar spune. Există infinit numărabil, infinit nenumărabil.  
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A arătat că mulţimea numerelor reale este nenumărabilă, că 
mulţimea numerelor algebrice este numărabilă şi prin aceasta a 
demonstrat existenţa numerelor transcendente. Descoperirea 
numerelor trasfinite a fost o descoperire şocantă pentru unii 
gânditori. De exemplu, Henri Poincaré a spus că „numerele 
transfinite sunt o boală de care matematica se va lecui cândva”. 
Cantor, însă, avea o viziune care apela nu numai la examinarea 
problemei pe toate feţele şi luarea în considerare a obiecţiilor 
aduse, ci şi la o rădăcină filosofico-mistică a conceptului şi 
vedea numerele transfinite ca pe o scară de raţiuni spre infinitul 
dumnezeiesc. Mergând pe urmele lui Cantor, Pavel Florenski a 
creat şi el un şoc în cercetarea universitară, unde nu se vorbea 
deloc despre înţelegerea mistică intuitivă. A vorbit despre 
cunoaşterea prin simţuri, prin fizică şi ştiinţele naturii, sau prin 
minte, în logică şi matematică. Dar dincolo de acestea, arătând 
limitele minţii, vorbea despre o transcendere a lor prin cunoaş-
terea intuitivă, care crează punţi între domenii aparent 
neconectate şi aduce la unitate totul. Gânditorii ruşi au pornit 
de la o perspectivă filosofică şi religioasă care-şi are rădăcini, pe 
de o parte, în experienţa lor isihastă şi o anumită concepţie 
filosofico-religioasă cu privire la numire. Pentru ei, numirea era 
semnul libertăţii creatoare a matematicii. Deci, practic, numind 
creezi entităţi, mulţimi şi aşa mai departe. Concepţia aceasta a 
lor filosofico-religioasă a avut, după cum a remarcat mai târziu 
Lebesgue, rezultate foarte fertile în ştiinţă. Şi astfel francezii 
doreau să degaje matematica de toate presupoziţiile filosofice-
religioase, cumva să cureţe terenul pentru această abordare 
raţionalistă-pozitivistă. Însă şcoala rusă s-a dovedit deosebit de 
fertilă, având contribuţii importante în matematică în teoria 
numerelor transfinite, în teoria descriptivă a mulţimilor, în 
crearea mulţimilor analitice şi geometria proiectivă – mulţimile 
proiective care lucrează cu cardinale nenumărabile – în stu-
dierea funcţiilor discontinue şi teoria funcţiilor de o variabilă 
reală… Deci în multe domenii… Cum ar fi şi cel al numerelor  
p-adice, descoperite de Hensel în 1897. Gânditorii ruşi au 
dezvoltat domeniul aritmologiei. Numerele p-adice şi feno-
menele de discontinuitate sunt conexe... fructificate în ştiinţa 
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modernă. De exemplu, există acum o fizică p-adică, o cosmo-
logie p-adică, o mecanică quantică p-adică şi o teorie p-adică a 
stringurilor. Deci sunt concepte care au implicaţii în cele mai 
moderne descoperiri ale ştiinţei până astăzi.  

Conceptul de numire vizează chipul persoanei din 
adâncul apofatic al fiinţei. Şi pentru aceasta el transcende orice 
formalism şi cumva este un indicator al sursei din care pornesc 
intuiţia şi creativitatea omului. 

I.M.: Tot referitor la ce anume e admis şi ce nu în 
matematică şi la controversa pe care a generat-o teoria 
mulţimilor a lui Georg Cantor, pe care aţi detaliat-o în studiu, 
am citit că: „Pentru Kronecker, ierarhia de infinituri a lui Cantor 
era ceva inadmisibil, deoarece acceptarea conceptului de infinit 
actual va deschide uşa unor paradoxuri care ar contesta 
valabilitatea matematicii în ansamblul ei.” 

Mi s-a părut foarte interesantă această intuiţie al lui 
Kronecker, deşi teoria mulţimilor a lui Cantor, a devenit o 
teorie fundamentală a matematicii. Se poate spune ceva vizavi 
de problema ridicată de Kronecker?  

F.C.: Practic nu contestă valabilitatea matematicii, dar 
cumva metoda lui Cantor a fost un germene al teoremelor de 
incompletitudine ale lui Gödel, mergând şi prin descoperirea 
paradoxurilor teoriei mulţimilor prin Russell. Aşadar, pas cu 
pas, s-a ajuns la teoremele de incompletitudine ale lui Gödel, 
care au eliberat practic ştiinţa din armura programului pozi-
tivist logicist. Deci practic ştiinţa, printr-o anumită conştiinţă a 
limitelor, dată şi de teoremele de incompletitudine, are de 
câştigat. Ea se deschide şi întrepătrunderii cu alte forme de 
cunoaştere şi comunicării însuşirilor cu alte forme de cunoaş-
tere şi cumva valabilitatea matematicii, prin conştiinţa limitelor 
ei şi conectarea cu întregul fiinţei umane, se confirmă, nu se 
aboleşte. 

I.M.: În Cunoaşterea ştiinţifică în orizontul tainei îl citaţi pe 
Paul Ernest, care spunea: „Viziunea, cu vechime de secole, a lui 
Hilbert cu privire la o matematică formală statică, complet 
mecanică, absolut riguroasă a fost o încercare, indusă în eroare, 
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de a demonstra certitudinea absolută a raţionamentului mate-
matic. Este timpul să ne revenim din această boală! (...) În 
opinia mea, concepţia că matematica asigură o certitudine 
absolută şi este statică şi perfectă, în timp ce fizica este pro-
vizorie şi într-o evoluţie constantă constituie o falsă dihotomie. 
Matematica nu este de fapt atât de diferită de fizică. Ambele 
sunt încercări ale minţii umane de a organiza, de a face sens din 
experienţa umană.” 

Până nu demult demonstraţia matematică avea aceeaşi 
autoritate şi putere de convingere ca şi experimentul fizic, nu? 

F.C.: Matematica este o încercare de a organiza şi a face 
sens din lumea inteligibilă, iar fizica este o încercare de a 
organiza şi a face sens – cu ajutorul cunoaşterii şi gândirii 
organizate – în căutarea de a cunoaşte lumea sensibilă. Cele 
două sunt forme de experienţă umană. Este foarte interesant de 
observat, ceea ce remarca şi cosmologul Alexei Nesteruk, faptul 
că cunoaşterea sensibilă şi cunoaşterea inteligibilă nu se reduc 
una la alta. De exemplu, lumea sensibilă nu este o emanaţie a 
lumii inteligibile şi lumea inteligibilă nu este un epifenomen a 
lumii sensibile. Orice încercare de a o reduce pe una la alta 
duce, după Nesteruk, la antinomii ireconciliabile. Pe de altă 
parte, cum spunea Eugene Wigner, există o potrivire a lumii 
conceptuale cu lumea sensibilă, cu lumea perceptuală. Această 
potrivire remarcabilă arată totuşi o înrudire, dar faptul că nu se 
reduc una la alta arată că această înrudire provine din ceva 
dincolo de amândouă, care este o anumită pecete iconică a 
transcendenţei – chipul. Cheia chipului, care este taina 
identităţii, care trece dincolo de sensibil şi de inteligibil. Este o 
icoană a întrupării dumnezeieşti în creaţie. Şi în acest sens 
ştiinţa şi fizica sunt două experienţe umane care trebuie 
exercitate, lucru foarte important, cu conştiinţa limitelor. Pentru 
că ele au presupoziţii metodologice. Nesteruk vorbea de un 
monism metodologic al ştiinţei. Deci, practic, ştiinţa priveşte 
realitatea ca pe un sistem închis, în care nu apare distincţia între 
creat şi necreat, spre exemplu. Şi aceasta duce la nevoia, în 
ştiinţă, a unui principiu explicativ imanent. Şi acesta este găsit 
în evoluţionism. Dar acest evoluţionism este, cumva, o 
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necesitate ideologică generată de monismul metodologic, de 
însăşi metoda ştiinţei. De aceea, este foarte fină graniţa dintre 
ştiinţă şi scientism, între ştiinţa autentică şi o anumită concepţie 
despre ştiinţă care nu ţine cont de limitele ştiinţei, de incer-
titudinea unor presupoziţii pe care le şi uită pe parcurs. 

I.M.: „Este o tendinţă de a reduce totul la Esenţe până la 
Principii Abstracte, Esenţa crezând-o Unitatea realităţii, de 
unde părerea că totul poate fi redus la numere şi formule mate-
matice. Mistica nu are Unitatea realităţii în aceste abstractizări-
esenţe, ci în Forme definite. Cine este Permanenţa Realităţii? 
Esenţa abstractă sau Forma Vie deja sistematizată?” Ce comen-
tariu vă inspiră acest text al Părintelui Ghelasie? 

F.C.: Aş porni de la o observaţie a Părintelui Stăniloae, cu 
puţin timp înainte de a trece la cele veşnice. El vorbea despre 
sarcina teologiei de după dânsul. Şi spunea că este important de 
dezvoltat o antropologie iconică, de o transpunere antropo-
logică a tainei Fiinţei şi Energiilor necreate în Dumnezeu. Şi 
acest lucru l-a făcut în mod remarcabil Părintele Ghelasie, care a 
dezvoltat o antropologie iconică. El vede practic alcătuirea 
omului, dihotomică, pe un tipar triadic. Practic: conştiinţă, 
memorie (sau duh) şi limbaj sunt trei integralităţi ale sufletului 
care se mişcă una în alta, se întrepătrund, cuprind toate 
raţiunile şi mişcarea lor are loc prin iubire, bucurie, dăruire – 
iarăşi printr-o întreită mişcare şi lucrare una în alta. Reflectarea 
energiilor acestei mişcări este corporalitatea energetică, pe care 
o vede iarăşi în trei moduri întrepătrunse: informaţie, energie şi 
funcţionalitate organică. Abia văzând acest lucru, formulele şi 
toate schematizările inteligibile ale realităţii, abstractizările ei, 
cumva le regăsim sau fac parte din zona corporalităţii ener-
getice, din zona informaţională practic. Iată, informaţie, energie 
şi funcţionalitate organică. Ele nu acced la planul fiinţial, care 
este planul comunicării şi comuniunii prin iubire, bucurie, 
dăruire între integralităţi de persoană şi interpersonale.  
De aceea este importantă această distincţie, tocmai pentru a 
vedea că esenţa realităţii nu este o schematizare, o abstractizare, 
un principiu abstract, ci chipul personal al fiinţei întru care se 
realizează comuniunea şi comunicarea şi care cuprinde toate 
raţiunile în mod apofatic. 
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I.M.: Iată un alt citat din opera Părintelui Ghelasie:  
„Se face mare paradă de „limbajul Minţii”, până la „limbajul 
mecanic-robotic” (al maşinăriilor şi aparatelor), dar trebuie 
deosebit net şi clar Adevăratul LIMBAJ al CHIPULUI de Om de 
„reflectările” de LIMBAJ (raţiunile, senzorii, memoriile meca-
nice). (…) TAINA SUFLĂRII şi a LIMBAJULUI-CUVÂNTULUI 
este însăşi TAINA VIEŢII Omului.” 

Altfel zis, noi avem încă un limbaj care este peste limbajul 
obişnuit raţional-senzorial-fizic? Limbaj şi metalimbaj coexistente? 

F.C.: Da, limbajul obişnuit este limbajul corporalităţii 
energetice, iar metalimbajul conştiinţei de suflet este transcen-
dental, adică, deşi este la rându-i creatural, transcende acest 
limbaj al corporalităţii energetice. Adică cumva are partea lui 
de apofatic, care trece dincolo de formalizări, formule. Şi atunci 
acestea două sunt, de fapt, un întreg. Limbajul energetic, 
limbajul corporal tinde… întotdeauna e neliniştit până nu se 
odihneşte în limbajul de suflet. El are o frământare continuă şi 
toată zbaterea lui are un final prin întoarcerea în mişcarea de 
duh. Practic, limbajul energetic are o mişcare circulară: iese din 
suflet şi tinde să se întoarcă în el. Aşadar, el caută să se 
odihnească în limbajul de suflet, care la rândul lui caută să se 
odihnească în taina dumnezeiască. Putem vorbi de o circula-
ritate a limbajului energetic. Limbajul sufletesc este o înaintare 
în taina divină pe care Sfântul Grigorie de Nyssa o numea 
epectază. Este foarte important să fie făcute aceste discerneri, 
tocmai pentru a ne da seama de importanţa Liturghiei, a 
rugăciunii care sunt tocmai o deschidere spre limbajul de suflet, 
care nu are logica antagonistă a căderii. Această ignorare a 
limbajului de suflet este unul dintre riscurile absolutizării 
ştiinţei şi, în general, aceasta se întâmplă printr-o viciere a 
gândirii ce se modelează după folosirea în ştiinţă a metodologiei 
imanentist-moniste, ce priveşte realitatea în mod impersonal şi 
uniform, susţinută (exclusiv!) de legi (de aici, tendinţa obiecti-
vizării ei), şi nu de har (ce actualizează dimensiunea partici-
pativă şi integrativă a cunoaşterii)… Ştiinţa nu ţine cont de o 
posibilă schimbare de mod (în momentul căderii, despre care 
vorbeşte revelaţia dumnezeiască) a vieţii de creaţie, deci 
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schimbare de tropos a creaţiei, schimbare de mod, ci cumva ea 
remarcă lupta pentru supravieţuire ca o legitate a existenţei şi 
încearcă să găsească un principiu explicativ în teoriile evolu-
ţioniste. Pe când distincţia aceasta pune în evidenţă o foarte 
importantă distincţie teologică între logica afirmării de sine în 
detrimentul comuniunii sau în detrimentul celuilalt, pe care o 
are logica supravieţuirii, să-i zicem, şi logica afirmării de sine 
prin comuniunea cu celălalt (despre care se spune că este logica 
paradisiacă sau logica iubirii, logica întâlnirii, comunicării şi 
comuniunii fiinţiale). Fenomenul căderii a schimbat modul de a 
fi al creaţiei, în sensul că sufletul omului se retrage în plan 
secund şi practic corporalitatea energetică intră în prim plan, 
sufletul rămânând mut cumva. Hristos, prin Învierea Sa, a 
redeschis posibilitatea accesului la trăirea de suflet. Şi această 
trăire de suflet – prin iubire, bucurie, dăruire – aduce în 
conştiinţă identitatea iconică (după chip) a omului, reîntregeşte 
în spaţiul comuniunii conştiinţa lui de sine. 

I.M.: În studiul dumneavoastră afirmaţi: „Una dintre cele 
mai interesante provocări din zilele noastre este această înţe-
legere concertată a modurilor cunoaşterii. Dacă ştiinţa presu-
pune în mod natural o punere în rânduială a (…) cunoştinţelor 
venite prin simţuri, prin descoperirea legităţilor şi dinamicii lor 
structurale, iar filosofia o punere în rânduială a universului 
ideilor (…) prin cheia logicii şi raţiunii omeneşti mergătoare 
spre fundamentele şi limitele gândirii, (…) teologia este o 
punere în rânduială a dialogului cu Dumnezeu şi lumea prin 
cheia rugăciunii şi liturghiei, (…) a participării la tainele şi 
lucrările dumnezeieşti.” 

Părintele Ghelasie spunea că totalitatea cunoaşterii este 
mistica, metafizica şi teologia. În metafizică cuprinzând şi 
ştiinţa şi filosofia… 

F.C.: Da, cunoaşterea supra-raţională a omului are o 
întreită lucrare. Lucrarea metafizică este o deschidere spre taina 
creaţiei. Lucrarea teologică este o deschidere spre taina dumne-
zeiască, iar lucrarea mistică este o deschidere spre unirea lui 
Dumnezeu cu creaţia. Deci, iată, această întreită menire a omului 
de a cunoaşte creaţia, de a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi de a 
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liturghisi această unire a creaţiei cu Dumnezeu. Aici este o 
sarcină a omului, o chemare a sa spre desăvârşire şi sfinţenie. Şi 
nu numai spre sfinţenia proprie, ci şi spre a sfinţi întreaga creaţie. 

I.M.: „Filozofii încearcă o „Gândire pură în ea însăşi”, 
până la Numărul pur-Idee în Sine ce nu este Persoană. De aceea 
filosofia fără Teologie şi Mistică se face o „cunoaştere desacra-
lizată”, până la o „inteligenţă artificială-mecanică”, ce este 
maximum de „depersonalizare” şi de „auto-personalizare fără 
Persoană”. Ştiinţele moderne de „tehnicizare-robotizare” sunt 
produsul acestora.” Mi se pare o radiografie excelentă, făcută 
de Părintele Ghelasie, pentru stadiul de cunoaştere al lumii de 
azi…?! 

F.C.: Într-adevăr, s-a încercat în inteligenţa artificială o 
imitare a operaţiilor gândirii umane dusă atât de departe încât 
idealul este să nu mai distingi omul de robot; dacă poţi să 
ajungi până în punctul în care nu mai distingi omul de robot, 
atunci cumva s-a atins ţinta. Însă acest lucru s-a dovedit sub 
multe aspecte o utopie. Este mult mai greu să faci din robot un 
om, decât să faci din om o fiinţă cu trăsături robotice, cu 
aparenţă robotică. Şi de aceea cumva, utopia aceasta, forţarea 
dată de această utopie, produce lucruri riscante. Adică, de 
exemplu, omul este cumva împins spre o zonă în care gândirea 
lui devine serială, robotică, tocmai pentru ca robotul să poată 
semăna omului. Educaţia umană şi toată cultura aceasta a 
inteligenţei artificiale, în care gândirea umană este pusă să se 
integreze, îl face pe om să semene cumva cu robotul, tocmai ca 
robotul să poată semăna cu omul. De aceea, este un risc asupra 
căruia trebuie atenţionat, ca omul să-şi redescopere valenţele 
personale dincolo de gândirea prin scheme, formule şi tot felul 
de programe. Aşadar, intuiţia creatoare are nevoie să fructifice 
trăirea mistică, care face persoana umană spontană, neimitabilă 
de către un robot. 

I.M.: V-aţi referit şi la următoarele texte din opera 
Părintelui Ghelasie: „Creştinismul nu este Sistem Religios sau 
Filosofic, ci este Viziune în veşnică Deschidere-Descoperire. 
Dogma Relevată Creştină nu este Sistem-Închidere, ci Definire 
în Deschidere. Cunoaşterea Creştină este Deschidere-
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Descoperire în Definire, este Taină în Diferite Moduri de 
Definiri, ce Evidenţiază şi mai mult Taina ca Taină”.  

„Dumnezeu Tatăl, Sfântul Duh şi Fiul sunt Definiri 
Absolute ale Tainei Absolute, nu ca Închidere de Taină, ci ca 
Deschidere de Taină Absolută în Definiri tot Absolute ca 
Absolute Deschideri. De aici, Trinitatea Creştină ca: Dumnezeu 
Tatăl-Taina-Vedere Absolută; Sfântul Duh Dumnezeu-
Cunoaşterea-Privire-Descoperire; Dumnezeu Logosul Fiul-
Limbajul-Identificare. Aceasta este Gramatica Logicii Creştine”. 
Ce s-ar putea spune…? Lucrurile nu sunt aşa de simple precum 
ar putea să pară… 

F.C.: Da, într-adevăr. Pornim de la revelaţia dumneze-
iască a Treimii. Treimea este Dumnezeu Unul în trei Persoane, 
după al cărui chip a fost creat omul. Omul nu se poate cunoaşte 
pe sine decât cunoscându-L pe Dumnezeu şi asimilând această 
gramatică a iubirii dumnezeieşti, dacă putem spune aşa. Spre 
exemplu, o filosofie ruptă de teologie, de vederea lui Dumnezeu, 
de pătrunderea în orizontul fiinţial al comuniunii, se încurcă în 
hăţişurile fenomenalităţii energetice dominate de antagonis-
mele căderii. La fel, o ştiinţă… Sau, referitor tocmai la această 
idee de care am vorbit, o încercare de robotizare a omului nu 
face decât să încerce să imite operaţiile gândirii, dar gândirea 
nu este adâncul fiinţial. Gândirea este doar o reflectare, o ieşire 
în afară, o rază ce iese din adâncul fiinţial, o reflectare a mişcării 
adâncului fiinţial. De aceea nu poate recupera mişcarea fiinţială 
din care a ieşit… nu are consistenţa fiinţei. Niciodată un robot 
nu poate avea consistenţa fiinţei. Trebuie să redobândim 
această gramatică a trăirii de suflet, a conştiinţei de suflet pe 
care Sfinţii Părinţi o numeau nous, care era deosebită de dianoia, 
organul raţiunii discursive. Nous era conştiinţa de suflet, 
tradusă de multe ori prin minte, lucru care, în contextul actual, e 
greşit, tocmai pentru că mintea la noi reprezintă mai degrabă 
acest plan informaţional al fenomenalităţii energetice. De aceea 
trebuie revenit la aceste rădăcini ale înţelegerii unei trăiri 
fiinţiale, a unei gramatici a iubirii, în fond. 

I.M.: Faceţi o trimitere la Donald Knuth, care se minuna 
de faptul că putem învăţa roboţii să facă operaţii raţionale, dar 
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este foarte greu să-i programăm să facă lucrurile pe care noi le 
facem fără să gândim, cum ar fi mersul pe jos sau recunoaşterea 
feţei unei persoane căreia i-a crescut barba. Donald Knuth: 
„Marele mister este ce se întâmplă atunci când nu gândim. Cum 
reuşesc furnicile să facă lucruri într-atât de complicate fără nici 
un conducător care să le spună ce să facă? (…) Este ceva cu 
mult dincolo de graniţele a ceea ce cunoaştem acum. Sunt 
fascinat de aceasta”. 

Aşadar, cum să programezi un robot să fie odihnit sau să 
fie sănătos sau nobil? 

F.C.: Tocmai, înţelegi că nu poţi face aşa ceva, dacă ai 
clară în minte distincţia între planul fiinţial şi planul energetic. 
Robotul se mişcă într-o zonă în care poate imita trasee ale 
fenomenalităţii energetice, ale mişcărilor raţionale ale tuturor 
acestor activităţi ale omului ce pot fi programate, ce cumva au o 
repetabilitate şi o previzibilitate. Însă spontaneitatea şi liber-
tatea, creativitatea umană sunt lucruri foarte greu şi chiar 
imposibil de atins, tocmai pentru că sursa lor este acest adânc 
fiinţial din care izvorăsc şi care nu poate fi anticipat. Libertatea 
umană este un dat al creaţiei, un dat al lui Dumnezeu care 
cumva transcende orice posibilitate de imitare artificială. 

I.M.: Adică e un memorial de altă natură? Chiar substan-
ţial... 

F.C.: Da, substanţial… 
I.M.: Şi de un nivel de realitate, până la urmă… 
F.C.: Absolut. 
I.M.: Părintele Ghelasie afirma că unora „Isihasmul (le) 

pare prea Religios. La fel, Religiosul pare cam supărător pentru 
că este cultual. Se vrea un Transcendent semi-religios, un 
Dumnezeu Principiu, care să nu se vadă niciodată la faţă şi, mai 
mult, un Dumnezeu fără un cult prea religios. Noi trăim în 
paradoxul foamei acute după Transcendent, dar totodată în frica 
de a nu ne întâlni direct cu Dumnezeu. Ne este frică de concret 
şi de aceea abstractizăm la maxim totul, până la matematizarea 
realităţii.”  

Mi se pare un alt excelent diagnostic… 



FLORIN CARAGIU şi I. MISAILESCU 

122 

F.C.: Într-adevăr, este un diagnostic al lumii de astăzi. De 
ce are omul teamă de starea faţă către faţă cu Dumnezeu? Frica 
omului constă în faptul că o întâlnire directă cu Dumnezeu ar 
pune sub semnul întrebării, ar copleşi antagonismul, logica 
aceasta a afirmării de sine în detrimentul celuilalt şi a comu-
niunii, de care omul este foarte, foarte alipit după cădere. 
Practic, el se simte ameninţat în însăşi logica, să zicem aşa, a 
omului vechi cu care se identifică. Şi atunci, cumva, prezenţa lui 
Dumnezeu directă şi întâlnirea directă, de suflet, cu Dumnezeu, 
îi primejduieşte acest mod de a fi, de care este foarte ataşat şi 
chiar dependent prin patimi, prin aceste deprinderi pătimaşe. 
Cumva el îşi simte ameninţat ego-ul de minte şi are o reacţie de 
ascundere. Aceasta deşi chipul pecetluit în adâncul fiinţei sale 
nu încetează niciodată, în orice stare ar fi, să exercite o atracţie 
tainică şi misterioasă către Dumnezeu, care îl cheamă spre un 
alt mod de a fi, al comuniunii. Interesant de văzut, chiar în 
Referatul Creaţiei cum se vorbeşte că omul se ascunde de la faţa 
lui Dumnezeu. Se ascunde de la faţa lui Dumnezeu pentru că îi 
este frică. Este o frică de moarte, în primul rând, frica de moarte 
despre care se spune în Sfânta Scriptură că ne ţine în robie toată 
viaţa. Ce se întâmplă? Care este cauza morţii? Această corpora-
litate energetică, nemaifiind regenerată prin Har, ruptă de 
adâncul sufletesc, se consumă. Ea ar avea nevoie întotdeuna să 
se întoarcă în suflet, să capete o infuzie de suflet şi o infuzie de 
Har spre a se regenera. Însă în condiţiile căderii ea este aruncată 
pe toboganul entropiei, se consumă şi practic se distruge, trece 
prin moarte şi abia prin întâlnirea sufletului cu Dumnezeu, prin 
această unire a sufletului cu Dumnezeu, înviază la bucuria 
eshatologică. Este foarte important de realizat faptul că frica de 
moarte este alungată de iubire. Iubirea, cumva, realizează 
adâncul de suflet, îşi dă seama de permanenţele acestea: 
conştiinţă, memorie, limbaj, trăieşte întâlnirea cu Dumnezeu, se 
poate identifica pe sine şi de aici dispare frica de moarte, 
moartea fiind practic o reducere a corporalităţii de suflet la nişte 
rădăcini… Părintele Stăniloae vorbea de nişte rădăcini ale 
energiilor în suflet, căci chiar dacă această corporalitate moare, 
ele rămân ca energii în suflet şi sunt chiar aceste rădăcini din 
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care are loc învierea. Rădăcinile corporale din suflet vor fi active 
în momentul învierii universale.  

Este foarte important să se ia în considerare toate aceste 
lucruri pentru a depăşi frica de moarte. Singura cale de a depăşi 
frica de moarte este prin iubire şi prin accesul la adâncul de 
suflet. Iar accesul la adâncul de suflet este interesant că nu 
poate avea loc decât prin întâlnirea cu Dumnezeu. 

I.M.: Spuneţi că matematica, fiind preocupată de struc-
turile abstracte, dezvoltă, între altele, afinitatea pentru 
realităţile care nu sunt perceptibile în mod nemijlocit, facilitând 
accesul la universul credinţei. Şi îl citaţi pe Fern Hunt, care 
spunea: „Ca matematician, este mai uşor să crezi că tipurile de 
lucruri concrete cu care ne confruntăm zi de zi nu constituie 
întreaga realitate; există realităţi care nu sunt imediat percep-
tibile pentru noi.”  

Aşadar, se poate spune că şi matematica e o parte a 
revelaţiei naturale care conduce spre credinţă? 

F.C.: Dezbărându-se de tentaţiile scientiste, matematica 
poate fi un foarte important şi corect indicator spre o conştiinţă 
a limitelor. Ea este, pe de o parte, un indicator spre lumea 
inteligibilă, tocmai pentru că cumva trece dincolo de folosul 
practic, de aceste percepţii ale realităţiilor de zi cu zi. Cumva 
realizează această bogăţie a lumii inteligibile şi faptul că ea nu 
este reductibilă la lumea sensibilă, la lumea materială. Deci 
matematica este un factor important într-o deconstrucţie a 
materialismului şi-n acelaşi timp matematica, chiar dacă merge 
spre abstracţiune, ea… este interesant că se coboară din nou, 
prin aplicaţiile ei în toate ştiinţele experimentale şi în ştiinţele 
aplicate, în concret. Se întrupează… Deci are o dublă tendinţă: 
odată de ridicare la lumea inteligibilă, de percepere a regu-
larităţilor, legilor şi legităţilor… şi, pe de altă parte, de încor-
porare a acestor legi, prin potrivirea cu realitatea sensibilă. 
Tocmai din această cauză matematica vizează nu numai lumea 
inteligibilă, ci şi lumea sensibilă, şi cumva în sarcina ei stă nu 
numai abstractizarea, ci şi momentul al doilea, al concretizării. 
Este foarte interesant de observat că abstractizarea nu este decât 
un moment al cunoaşterii. Cunoaşterea în finalitatea ei se cere a 
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fi participativă. Nu trebuie identificat un moment al cunoaşterii 
cu o cunoaştere ultimă. Acest lucru este o tentaţie care se cere 
depăşită chiar şi în ştiinţă. 

I.M.: Îl evocaţi pe Jay Orear, care spunea: „Acelaşi fior, 
acelaşi sentiment copleşitor şi mister, apar de fiecare dată când 
privim o problemă îndeajuns de adânc. Odată cu fiecare plus de 
cunoaştere se arată o taină mai adâncă, mai uimitoare, atrăgând 
pe cineva spre o pătrundere încă şi mai profundă.” Iar Eugene 
Wigner exclama: „Miracolul potrivirii limbajului matematicii la 
formularea legilor fizicii este un dar minunat, pe care nu-l 
înţelegem, nici nu-l merităm”.  

Aşadar sentimentul de uimire e motivaţia principală a 
multor oameni de ştiinţă? 

F.C.: Uimirea apare ori de câte ori activitatea de cercetare 
se întâlneşte cu intuiţiile revelatoare. Aici apare sentimentul de 
minunare. Cât despre potrivirea între ştiinţă şi lumea percep-
ţiilor, lumea sensibilă – potrivirea lumii inteligibile cu lumea 
sensibilă, în fond – acest lucru are o rădăcină apofatică în 
pecetea dumnezeiască a Logosului creator. De aceea nu-l putem 
înţelege, nici nu-l merităm. Pentru că este un dar de la 
Dumnezeu. În fapt, potrivirea lor nu vine din faptul că una se 
generează din alta, ci din faptul că amândouă au o sursă 
comună, Logosul creator, Cel care are o taină de nepătruns, ce 
se poate accesa numai prin comuniune, dar care-şi are 
amprenta frumuseţii tocmai în această potrivire. 

I.M.: Citându-l pe fratele dumneavoastră, Mihai Caragiu, 
matematician la Ohio, aţi afirmat că a fi raţional în ştiinţă 
înseamnă a fi cinstit şi responsabil cu enunţurile pe care le faci, 
fie ele despre lumea naturală, fie despre obiectele minţii. Prin 
obiectele minţii vă refereaţi la creaţiile matematice şi imaginare, 
incluzând obiectele artistice. Apoi aţi spus că, definind 
raţionalul, nu înseamnă că trebuie să acceptăm că nu există 
nimic dincolo de raţional, şi că: „Frumuseţea este cea mai 
puternică evidenţă pentru acest ‘dincolo’!” Mi-a plăcut această 
afirmaţie: „Frumuseţea este cea mai puternică evidenţă pentru 
acest ‘dincolo’!” 



Cunoaşterea ştiinţifică în orizontul tainei 

125 

F.C.: Da, într-adevăr, deşi în istorie frumuseţea a fost şi 
cauza multor lupte şi războaie, dar nu este vorba despre acest 
lucru. Aici este vorba despre o frumuseţe – frumuseţea despre 
care Dostoievski spunea că va mântui lumea – este vorba 
despre o frumuseţe care face din interioritate şi exterioritate 
una, din spirit şi materie una. Este această pecete a chipului şi 
Logosului divin, care creează şi dă potenţa transfigurării 
fiecărei forme create, fiecărei fiinţe create. 

I.M.: L-aţi citat pe Nils Bohr, care susţinea că: „Diferenţa 
esenţială dintre fizica clasică şi cea cuantică constă în aceea că, 
pentru prima, interacţiunea dintre obiect şi aparatul de măsură 
poate fi neglijată sau compensată într-un fel, în timp ce pentru 
fizica cuantică această interacţiune face parte integrală din 
fenomenul studiat.” 

Aici e descris, ca observator al experimentului, un aparat 
de măsură. Există şi experimente în care prezenţa unui 
observator uman influenţează rezultatul (de exemplu, experi-
mentul celor două fante al fizicianului Richard Feynman). 

Prin urmare, noi influenţăm realitatea şi altfel decât în 
modurile obişnuite? 

F.C.: Ceea ce Nils Bohr remarcă este caracterul partici-
pativ al cunoaşterii. Noi când analizăm o realitate – prin 
percepţie, prin simţuri sau prin percepţia extinsă dată de instru-
mentele de măsurare şi alte instrumente – cumva interacţionăm 
cu acea realitate. Interacţionând cu acea realitate, obţinem nişte 
rezultate care nu sunt aceleaşi… se abat de la rezultatele 
obţinute când facem abstracţie de această interacţiune. Şi atunci, 
se observă în fizică, nu se poate face abstracţie de caracterul 
participativ al cunoaşterii. Cunoaşterea este, în esenţă, dialog, 
stimul, dar şi răspuns. S-a observat, foarte interesant, că 
gândirea umană influenţează structura profundă a materiei. 
Structura moleculară a apei, de pildă. Practic, gândurile bune 
creează nişte armonii şi simetrii fascinante. Gândurile rele, 
dimpotrivă. Iată, natura aşa-zisă moartă… Deşi aici este o 
problemă. Natura aşa-zisă moartă poartă în adâncurile ei 
cuantice şi sub-cuantice un ocean de viaţă. Deci ea nu e moartă, 
dar viaţa s-a retras în adâncimile cuantice. Şi noi când analizăm, 
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când cercetăm materia, descoperim o capacitate de răspuns a ei, 
o capacitate de interacţiune cu omul, care a fost remarcată de 
ştiinţa contemporană. 

I.M.: Chiar mai mult, am citit undeva chiar afirmaţia că: 
„Doi savanţi care fac exact acelaşi experiment vor înregistra 
rezultate diferite, în funcţie de propriile lor aşteptări.” Şi mi s-a 
părut că dumneavoastră confirmaţi aceasta prin afirmaţia, citez: 
„John Wheeler, vorbind de universul participativ, afirma că 
misterul materiei rezidă în entitatea participativă fundamen-
tală, receptorul cuantic aşa-numit, care răspunde în mod straniu 
intenţiilor observatorului. Totul în univers este participare.” Cu 
alte cuvinte, realitatea nu răspunde doar în virtutea unor legi 
cuantice încă necunoscute, ci chiar într-un mod viu, în funcţie 
de aşteptările fiecăruia? 

F.C.: Nu doar după legi. După cădere, să zicem aşa, legile 
sunt cumva aceste veşminte de piele, în care Dumnezeu a 
îmbrăcat creaţia pentru ca ea să nu se descompună, să nu se 
distrugă. Deci ele o ţin, dau creaţiei acest tip de susţinere. Dar 
dincolo de legi există o capacitate de răspuns propriu al creaţiei, 
creaţia având capacitatea de a fi partener de dialog… Este 
foarte interesant acest lucru că în interacţiune cu omul natura 
dezvoltă alte calităţi decât în lipsa acestei interacţiuni, sau în 
absenţa omului. Natura are o capacitate de urmare a omului, de 
personalizare prin om, care este dată de interacţiunea cu omul. 
Şi, de aici, o capacitate de răspuns dincolo de legi. Un răspuns, 
să zicem aşa, cu valenţe de „personalizare”. 

I.M.: Părintele Ghelasie consemna: „Ca Medicină Isihastă 
Integrală trebuie să ne Trezim în primul rând Conştiinţa 
Cosmică. Fiecare dintre noi suntem în Legătură totală cu toată 
Existenţa. Creaţia, după Căderea din Rai, a Pierdut această 
Conştiinţă Cosmică şi datorită acestei Uitări se fac şi modificări 
în Ordinea de Creaţie care dau Boli grave. Trebuie înţeles că 
fiecare suntem Egali cu Toate şi ne Influenţăm reciproc. Noi 
suntem în Contextul general de existenţă şi ca Suflete şi ca 
Energii Corp, nu suntem la Întâmplare.” Prin urmare: „suntem 
Egali cu Toate şi ne Influenţăm reciproc”… 
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F.C.: Da, în logica iubirii şi a comuniunii, există această 
egalitate. Egalitate… spre exemplu dacă omul este după chipul 
Treimii: conştiinţă, memorie (sau duh), limbaj, nu numai el are 
această pecete treimică, ci şi creaţia în întregul ei, ca îngeri-
natură-om. Acest chip treimic al creaţiei descoperă prezenţa 
umană în spaţii întrepătrunse. Spaţiul îngeresc, spaţiul naturii 
şi spaţiul uman sunt întrepătrunse. Omul prin trupul său, care 
este aşa din punct de vedere teologic, un altar al unirii creaţiei 
cu Dumnezeu, are menirea de a le aduna pe toate şi de a le 
dărui lui Dumnezeu spre transfigurare. Este foarte important 
de remarcat sarcina omului, cumva menirea liturgică a omului, 
această raportare a omului la natură, cu conştiinţa sacralităţii, a 
unui destin comun eshatologic şi pentru om şi pentru îngeri şi 
pentru natură. Felul în care se poartă omul, foarte utilitar, cu 
natura, ca şi cum ar fi numai de folosit şi consumat, nu stă în 
menirea omului de stăpân al creaţiei. Stăpân al creaţiei 
înseamnă, în sensul lui autentic, iconom al creaţiei, este cel care 
iconomiseşte, poartă de grijă. Omul atrage creaţia în taina 
transfigurării prin unirea cu Dumnezeu. 

Una dintre sarcinile cele mai importante ale vremii 
actuale este o teologie a naturii. Pentru că, altfel, ne îndreptăm 
spre autodistrugere, nerealizând că trupul nostru este solidar cu 
natura, este natură enipostaziată sau centru de personalizare a 
naturii. Şi practic, cumva, destinul hristic, destinul comun 
eshatologic, ne leagă într-un mod indestructibil. 

I.M.: Menţionaţi în carte faptul că există teorii filosofico-
ştiinţifice care abordează misterul fenomenelor. Una dintre 
mirări este: cum e posibil ca fenomenele din planul fizic 
obişnuit să se petreacă pe fondul unui mediu cuantic care se 
conduce după alte legi decât cele ale fenomenelor din planul 
fizic obişnuit? Care este oare taina interacţiunii acestor două 
niveluri de realitate? 

F.C.: Practic sunt trei nivele: infinitul mic, planul percep-
ţiei obişnuite şi infinitul mare. În infinitul mic practic redesco-
perim viaţa peste tot. Deci această mişcare a particulelor, 
această calitate vie a particulelor… 

I.M.: Particule sau unde… 
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F.C.: ...particule sau unde, remarcate prin fenomene cum 
ar fi cel de conexiune globală… S-a arătat că sunt legături de 
nedesfăcut între ele (fenomene de entanglement, cum se spune în 
engleză). Există anumite indicatoare spre viaţă, în viaţa cuantică 
şi subcuantică. Această lume musteşte de viaţă. Pe de altă parte, 
lumea obişnuită este un atractor al formelor, care pot intra în 
dialog şi comuniune. Este foarte important de realizat centra-
litatea acestei lumi, ca un focar ce poate actualiza potenţa de 
transfigurare a creaţiei. Pe de altă parte, lumea infinitului mare, 
a spaţiilor vaste, nelocuite, pustii, pe de o parte arată spre 
cădere, spre faptul că, practic, omul s-a îndepărtat de natură şi, 
în consecinţă, natura se îndepărtează de om, dar şi, pe de altă 
parte, în sens pozitiv, arată tendinţa de înaintare la infinit a 
creaţiei – ca o metaforă a înaintării la infinit a creaţiei în 
Dumnezeu, a epectazei, cum spune Sfântul Grigorie de Nyssa. 
Deci trăim la întrepătrunderea acestor lumi şi conştiinţa noastră 
este un cuprinzător al întregii creaţii. Cumva din fiecare 
realizăm bogăţia tainei… De exemplu, din viaţa ce pulsează în 
infinitul mic realizăm memoria originară că Dumnezeu n-a 
creat nimic mort, cum spune Părintele Ghelasie. Deci ceea ce 
este mort este o aparenţă, o fenomenalitate a căderii… 

I.M.: … ceva rupt dintr-un corp viu… 
F.C.: … ceva rupt dintr-un corp viu, adică cumva o energie 

ruptă de fondul ei fiinţial sau, în orice caz, moartea înseamnă o 
retragere a vieţii, dar nu o distrugere a ei. Niciodată. 

I.M.: Părintele Ghelasie spunea: „Gândurile minţii sunt 
baza chimismului în creier”. Iar acest fapt e confirmat de 
imagistica cu rezonanţă magnetică. Adică anumite categorii de 
gânduri generează anumite tipuri de reacţii chimice în anumite 
zone ale creierului. A se vedea, spre exemplu, modelul inteli-
genţelor multiple al lui Howard Gardner. 

Aşadar, cum e posibil ca gândurile subiective ale omului 
să condiţioneze şi chiar să determine legile fizico-chimice de la 
nivelul creierului? Căci sunt pe niveluri de realitate diferite şi 
sunt limbaje diferite. 

F.C.: Tocmai că nu sunt pe niveluri diferite, în sensul în 
care vorbea Părintele Ghelasie… 
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I.M.: … a, da, amândouă sunt la nivel energetic, însă 
totuşi sunt limbaje de tipuri diferite… 

F.C.: … sunt limbaje de tipuri diferite, dar fiind realităţi 
întrepătrunse, se influenţează reciproc, îşi comunică însuşirile. 
Şi în sensul acesta este de înţeles faptul că gândurile pot avea o 
influenţă asupra planului fizico-chimic. Lucru remarcat, de 
altfel, şi în acele experimente cu structura moleculară a apei, 
care reacţionează la gândurile umane. 

I.M.: Părintele Ghelasie: „Omul este o „Fiinţă Teologică” 
şi doar aşa poate fi „înţeles şi evaluat”, atât cu referire la 
„poziţia Sa” în Lume, cât şi în privinţa „Menirii” generale şi 
Personale. Dacă în Natură ne-am obişnuit să vedem că lucrurile 
„apar şi dispar”, Omul se „impune” cu TAINA Sa de 
„Indestructibilitate”. Omul nu poate „pieri” şi aparenta 
„moarte” nu-l poate distruge pe Om. Această PERMANENŢĂ a 
Omului până la VEŞNICIE este însăşi TAINA Omului. (…) 

Omul-Natură până la Omul-Ştiinţă fizico-chimică sunt 
nişte degradări ale „pierderii” TAINEI Omului. Omul este în 
primul rând „Fiinţă Teologică” (cu CHIPUL Asemănării 
Creative DUMNEZEIEŞTI) şi totodată SUPRA-Natură 
(Libertate şi Conştiinţă PESTE Natură). Omul are Înrudirea cu 
Spiritualitatea de Cer (de unde confuziile că Omul ar fi Înger 
căzut în trup), are Înrudirea cu Natura (de unde confuzia că ar 
fi un „produs evolutiv” al Naturii) şi are ÎNRUDIRE cu 
DIVINUL prin PECETEA SUFLĂRII DUMNEZEIEŞTI. Aşa, 
Omul trebuie să le POARTE pe toate într-un RĂSPUNS Propriu 
şi Liber.” 

Pecete, înrudire, libertate, răspuns…? 
F.C.: Da. Omul, într-adevăr, nu este un produs al naturii, 

tocmai pentru că poartă pecetea chipului lui Dumnezeu, după 
cum ni s-a revelat. Persoana umană, în schimb, enipostaziază 
natura în trupul său, adică o asumă în trupul său. Şi trupul 
poate deveni un centru de personalizare a naturii. De exemplu, 
din trupul Sfinţilor iradiază acel har care poate personaliza 
natura, poate crea trăsături de personalizare în natura care intră 
în contact cu omul. Natura are o potenţă de personalizare prin 
relaţia cu omul. Şi chipul trinitar al întregii creaţii este, la rândul 
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lui, indestructibil. Chiar dacă, să zicem, omul este supra-natură, 
dar totuşi acest supra rămâne cu valenţa de egalitate. Este un 
supra, la fel cum Tatăl este mai mare decât Fiul. Dar ei sunt 
deofiinţă. La fel se întâmplă şi cu natura, lumea îngerească şi 
omul. Natura primeşte prin om personalizarea-transfigurarea, 
capătă un chip de permanenţă. Nu este pur şi simplu o realitate 
ce este şi nu va mai fi. Deci rămâne… Dumnezeu, ceea ce a 
zidit, a adus la fiinţă cu o anumită sacralitate, a creat cu un 
anumit chip şi un logos indestructibil. Acest lucru nu trebuie 
uitat niciodată, chiar dacă natura este impregnată în mare parte 
de fenomenologia căderii. Există un chip restaurat al naturii 
care rămâne în veşnicie. 

I.M.: Revenind la ştiinţă, spuneaţi în carte: „Henri Kervan, 
descoperitorul transmutaţiilor biologice, afirma că noi nu ştim 
ce este, în realitate, materia. Heisenberg afirma, la rândul său, 
că noi elaborăm însăşi noţiunea de materie pornind de la un dat 
preelaborat deja, fapt de care nu suntem nici pe departe 
conştienţi. Ne comportăm ca nişte automate, ca şi când numai 
această materie ar exista. Clasica noţiune de materie, caracte-
rizată de exterioritate, întindere, impersonalitate, independenţă 
logică şi ontologică faţă de subiect, măsurabilitate şi determinism 
strict e pusă astăzi sub semnul întrebării.” 

Adică, putem vorbi şi de un dogmatism al ştiinţei? Iar 
acest dogmatism este unul acceptat fie conştient, fie inconştient? 

F.C.: Se poate vorbi de anumite presupoziţii ale ştiinţei, 
fie ele metodologice sau conceptuale, de anumite limite ale 
ştiinţei date de percepţie, de instrumentele de măsurare, de 
fenomene de nedeterminare. Ştiinţa caută să extragă legităţi, 
regularităţi. Privirea clasică este una a conştiinţei complet 
detaşată de materie şi a materiei complet detaşată de conştiinţă. 
Însă, mai nou, multe teorii vorbesc despre necesitatea ştiinţei de 
a fi empatică. Ceea ce duce la noi descoperiri. Remarcabile, 
surprinzătoare descoperiri. Iată, există o interacţiune, un dialog 
al omului cu natura. Iar, cumva, ştiinţa are nevoie să se dezbare 
un pic de cadrul în care materia apare cu aceste proprietăţi pe 
care le-aţi pomenit, tocmai pentru că, în relaţie cu omul, natura 
dezvoltă alte însuşiri decât în afara relaţiei cu omul. Este foarte 
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interesantă această observaţie… natura e ca şi cum ar fi 
orientată cu faţa spre om. Are un caracter antropic. S-a vorbit 
despre caracterul antropic al universului, de asemenea un 
anumit reglaj fin care face posibilă apariţia omului în Univers; 
un reglaj fin al condiţiilor iniţiale care face posibilă… 

I.M.: În varianta evoluţionistă… 
F.C.: Varianta evoluţionistă… dar şi aici sunt anumite 

intuiţii care, nu neapărat literal, dar metaforic înseamnă ceva. 
Practic se remarcă, în contextul cercetării evoluţionismului, 
această potrivire a condiţiilor iniţiale pentru apariţia omului. 
Deci, universul apare ca şi cum ar fi fost creat pentru om. Ceea 
ce e un lucru remarcabil.  

I.M.: Vizavi de mitul descompunerii analitice a întregului 
şi al reconstrucţiei lui, pornind de la părţile elementare, îl citaţi 
pe Philip Anderson, laureat al premiului Nobel, care spunea: 
„Capacitatea de a reduce totul la legi fundamentale simple, nu 
implică capacitatea de a pleca de la aceste legi şi a reconstrui 
universul. În fapt, cu cât fizicienii particulelor elementare ne 
spun mai mult despre natura legilor fundamentale, cu atât mai 
puţină relevanţă par să aibă pentru problemele din restul 
ştiinţei, şi cu atât mai puţin ale societăţii”. 

Ce s-ar putea spune despre această problemă?  
F.C.: Cunoaşterea actuală face apel, în multe rânduri, la 

noţiunea de holism, care spune că întregul este mai mare decât 
suma părţilor. Întregul nu se reduce la o sumă a părţilor.  
A existat visul reducerii la elemente simple, aşa-zise cărămizi, 
din care poţi să reconstruieşti orice întreg, dar nu s-a confirmat, 
în sensul că sunt anumite proprietăţi ale întregurilor ce nu pot fi 
deduse din aceste elemente primare. Ţin de complexitatea 
întregului. Şi atunci perspectiva reductivă – deci reducerea la 
elemente simple – trebuie întotdeauna completată cu o perspec-
tivă finalistă, care cumva priveşte dintre întreg spre parte. 
Cumva partea primeşte, este amprentată de calităţile întregului. 
Trebuie combinate – în cunoaşterea actuală – aceste două 
perspective pentru a da o viziune mai cuprinzătoare.  

I.M.: Îl evocaţi pe Max Planck, care afirma: „Ştiinţa nu 
poate rezolva misterul ultim al naturii. Şi lucrul acesta se 
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întâmplă pentru că în ultimă analiză noi înşine suntem parte a 
misterului pe care încercăm să-l soluţionăm”. 

Aşadar, misterul ne cuprinde pe noi, nu noi pe el? 
F.C.: Da. Taina, în primul rând taina omului este taina 

chipului lui Dumnezeu din om, care este suportul fiinţei şi al 
existenţei noastre, temelia fără de care nu am fi fiinţe destinate 
veşniciei. Iar acest chip este cuprinzător şi al sufletului şi al 
trupului. Este un chip de taină care ne cuprinde, într-adevăr.  
Şi suntem parte a acestei taine; parte a ceea ce încercăm să 
descoperim şi să cercetăm. La nivel fiinţial, realităţile sunt 
întrepătrunse. Deci fiecare se conţine în celălalt, se cuprind 
reciproc. De aceea nu se poate face o separare, o tăietură, astfel 
încât să existe o cunoaştere pur obiectivă în sensul clasic. 
Cunoaşterea capătă întotdeauna trăsăturile unei interacţiuni, 
unui dialog. Cunoaşterea este în esenţa ei dialog.  

I.M.: Afirmaţi: „Ştiinţa contemporană a ajuns la intuirea 
conştiinţei ca realitate fundamentală a lumii şi focar 
transcendental al existenţei fenomenale”. Şi îl citaţi pe Max 
Planck: „Privesc conştiinţa ca fundamentală. Consider că 
materia este derivată din conştiinţă. Nu putem trece dincolo de 
conştiinţă. Toate lucrurile despre care vorbim, tot ceea ce 
privim ca existent, postulează conştiinţa.” 

Mi se pare importantă această idee venită de la un om de 
ştiinţă de un asemenea calibru… 

F.C.: Da, într-adevăr, conştiinţa… Conştiinţa este acea 
integralitate de suflet care împreună cu memoria şi limbajul 
formează acest chip treimic – din ale cărui mişcări, spune 
Părintele Ghelasie – se generează corporalitatea energetică: 
informaţie, energie, funcţionalitate organică. Mai mult decât 
atât, există taina trupului, care ţine şi de asumarea naturii… de 
întrepătrunderea cu celelalte forme de creaţie. Căci omul 
trăieşte în spaţiul unor întrepătrunderi la nivel tainic, la nivel 
sufletesc. Dacă la nivel corporal există distanţe, la nivel 
sufletesc distanţa e funcţie numai de prezenţă sau absenţă, 
putând fi abolită. Modul de a trăi la nivel sufletesc este 
perihoretic.  
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I.M.: Iată aceeaşi idee, a relaţiei dintre conştiinţă şi 
materie, în viziunea Părintelui Ghelasie: „Creştinismul are o 
Metafizică proprie, care aduce nişte completări Filosofiei 
obişnuite. Este o mare deosebire între Mintea-Conştiinţa pură 
de Suflet şi Mintea Mecanică-Raţională de Energii-Corp. 
Filosofia greacă aristotelică Goleşte total Materia de Spirit şi o 
face o Materie Moartă. Ştiinţa dovedeşte că şi Materia Moartă 
are totuşi Legi Chimice şi Fizice, are Informaţii Atomice, un fel 
de Raţiuni Mecanice care stau la baza Elementelor de fond ale 
Materiei. Acestea însă sunt Raţiuni-Legi Fixe şi Mecanice 
Inconştiente de ele peste ele însele, ca o Matematică Înregis-
trată, ca un Ceas ce Merge fix.” 

În consecinţă, materia nu e complet amorfă, dar nu este 
nici conştiinţă-suflet? 

F.C.: Da, este interesant că, deşi materia este închisă în 
aceste legităţi, relaţia cu omul îi descoperă o potenţă de 
personalizare, cum am spus. Este interesant că orice realitate 
energetică tinde să se odihnească într-un adânc fiinţial.  
Şi atunci, cumva, natura se cere ea însăşi după om. Are şi ea 
adâncul ei cu potenţe nebănuite, chiar dincolo de anumite legi. 
Potenţe de responsivitate, de răspuns la aceste liturghisiri ale 
omului şi la lucrarea Harului lui Dumnezeu. Modul în care ea 
va fi în universul eshatologic, reprezentat în icoane, ne 
dăruieşte o fereastră prin care vedem această capacitate a ei 
împlinită. În icoane întrezărim cum răspunde natura omului în 
eshatologie: munţii se apleacă, aproape parcă se închină sau se 
pleacă înaintea lui Hristos, a Maicii Domnului, a Sfinţilor şi 
Îngerilor lui Dumnezeu. Există o anumită suflare ce parcă face 
vie toată natura în universul eshatologic. Capătă o altă 
dinamică şi ea alături de om. 

I.M.: Îl evocaţi pe Emil Cioran, care afirma: „Universul nu 
merge spre formulă, ci spre poezie”. Şi adăugaţi: „În căutarea 
adevărului, momentul de graţie survine în cutia de rezonanţă a 
inimii, acolo unde transpare relevanţa lui în sensul devenirii 
personale. Este o transparenţă iconică, eliberată de povara 
abisală.” Şi îl citaţi din nou pe Emil Cioran: „Adevărurile ar 
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trebui să fie uşoare, să nu cântărească lucrurile, pentru a nu ne 
mai cădea ca greutăţi în inimă.”  

Prin urmare, „universul nu merge spre formulă, ci spre 
poezie”… 

F.C.: Poezia, ca şi numirea din rugăciune, are acea calitate 
de a fi un indicator spre realitatea apofatică. Şi chiar, uneori, 
spre universul transfigurat. În sensul că s-a vorbit despre 
libertatea obiectului în poezie. Descrierile poetice personali-
zează orice ating. Un lucru, o jucărie sau o carte sau orice obiect 
pot căpăta într-o poezie trăsături de poveste, trăsături ale unui 
obiect viu. Cumva realitatea se aşează altfel în poezie decât în 
logica acestei lumi închise în legi. Inflexibilitatea legilor este 
depăşită prin acest împrumut de la om, prin acest transfer de la 
om la obiect al unor trăsături personale. Cumva anticipând o 
anumită eliberare de sub imperiul legii în universul eshatologic, 
în care natura poate răspunde, în sfârşit, omului. 

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

Mulţi dintre noi nu realizăm ce înseamnă acestea… taina 
filiaţiei, taina trupului… Crearea prin Cuvânt, Întruparea 
Cuvântului în Creaţia Sa…  

F.C.: Părintele Ghelasie distinge între corp şi trup. Corpul 
este cumva o corporalitate energetică, reflectarea mişcării de 
suflet, şi prin trup, mai mult decât atât, este un hotar, un altar 
de unire între Dumnezeu şi creaţie. Deci e acea realitate 
cuprinzătoare a fiinţei şi energiilor, deci un cuprinzător al fiinţei 
şi energiilor, şi pecetluit de chipul divin, care are menirea să se 
facă altar al unirii între Dumnezeu şi creaţie. Altar al unirii… 
Această unire este şi împlinirea tainei filiaţiei, pentru că prin 
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această unire omul şi creaţia îşi descoperă chipul filial. Deci 
chipul filial este expresia acestei uniri cu Dumnezeu, prin care 
raţiunile, Logosul şi chipul creaţiei aruncate în uitare, ascunse, 
ies la lumină şi îmbracă creaţia într-o haină de nuntă. 

I.M.: Părintele Ghelasie: „Viaţa Duhovnicească este 
Conştiinţa Omului învăpăiată de DUMNEZEIESCUL DUH, de 
ÎNTÂLNIREA CU DUMNEZEU, Taina cea mai Mare a 
universului, Naturii şi a omului Însuşi. Un Om este Conştiinţa 
DIVINULUI, ca Însăşi Conştiinţa de Om. Omul nu poate avea o 
proprie Conştiinţă, decât izvorâtă din această Conştiinţă a 
DIVINULUI ce este ca o PECETE pe Fiinţa Omului şi îi 
determină Însuşi Caracterul de Om. Chiar Omul cel mai simplu 
şi Copilul nedezvoltat are acest „Arhememorial” de 
DIVINITATE, de aceea nu există popor cât de primitiv fără 
„Religie”, fără o evidenţiere a Conştiinţei DIVINE.” 

Dacă vreţi să surprindeţi în încheiere ceva, în chip 
personal, vizavi de această mare taină a universului, a naturii  
şi a omului, care este întâlnirea conştientă a omului cu 
Dumnezeu… Absolută Conştiinţă… 

F.C.: Dumnezeu nu dă daruri cu măsură, spune Sfânta 
Scriptură. Punând pecetea Sa pe chipul omului şi pecetea 
Logosului pe natură, cumva i-a dăruit totul – spune Părintele 
Ghelasie. Creşterea omului este o actualizare a ceea ce a primit 
potenţial. Este practic o punere în lucrare, o actualizare a tainei 
chipului prin sinergie, prin unire cu Dumnezeu. Într-adevăr, un 
lucru paradoxal este faptul că omul nu se poate cunoaşte pe 
sine decât în unire cu Dumnezeu, pentru că în afara unirii cu 
Dumnezeu, conştiinţa neluminată de Har nu va surprinde decât 
o fenomenalitate a căderii, nu va surprinde decât cel mult o 
lumină a minţii proprii, care poate fi foarte înşelătoare. Adică el 
poate identifica cu Absolutul această lumină şi poate cădea într-o 
auto-îndumnezeire iluzorie. Este foarte important de realizat că 
numai această chenoză a omului – după asemănarea chenozei 
dumnezeieşti în creaţie – chenoza omului, adică micşorarea de 
sine pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi micşorarea de sine 
pentru a cunoaşte natura pot ajuta la această împlinire a sarcinii 
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sale de mediator, de liturghisire a unirii creaţiei cu Dumnezeu. 
Deci sarcina sa, menirea sa liturgică, omul trebuie să şi-o 
urmeze şi prin această împlinire liturgică se va cunoaşte pe 
sine. Pentru că e foarte interesant ce spune Părintele Ghelasie 
când zice că Dumnezeu este Cel ce este, însă omul este ce va fi. 
Adică practic realitatea eshatologică, realitatea unirii cu 
Dumnezeu şi a revărsării slavei dumnezeieşti în om, îi 
descoperă omului cine este menit să fie şi, în adevăr, este. 

 
 
 

(II) 
 
 
Ion Misailescu: Pe lângă activitatea dumneavoastră, pe 

care am menţionat-o în convorbirea precedentă, aş mai 
menţiona că sunteţi directorul editurii Platytera şi autor al mai 
multor cărţi, studii, articole şi cronici. Aţi realizat mai multe 
traduceri din limbile engleză, franceză şi germană. Aţi parti-
cipat la multe manifestări culturale, colocvii, simpozioane, 
emisiuni radio şi tv. Ariile dumneavoastră de interes sunt,  
aş zice, foarte diverse: teologie, filosofie, psihologie, iconografie, 
poezie, muzică, matematică... 

Cum se integrează aceste zone de interes? Care este 
mobilul acestui spectru larg de domenii de interes? 

Florin Caragiu: În primul rând, am avut afinităţi faţă de 
toate aceste domenii şi, în al doilea rând, ele se integrează într-o 
anumită antropologie iconică, în care sunt circumscrise, 
alcătuiesc un întreg simfonic al cunoaşterii, comunicându-şi 
într-un mod interdisciplinar însuşirile şi fiind privite ca o 
activitate liturgică extinsă. În modul acesta le-am privit şi 
asimilat.  

I.M.: Precizez că ideile pe care vi le voi supune atenţiei în 
continuare sunt în majoritate din volumul Cunoaşterea ştiinţifică 
în orizontul tainei, pe care l-aţi publicat recent. Apoi, sunt din 
studiul Infinit, numiri, descoperire – o perihoreză a cunoaşterii, 
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publicat în Revista Sinapsa nr. 1, şi, desigur, vor fi şi referinţe 
din opera Părintelui Ghelasie de la Frăsinei, pe care l-aţi 
cunoscut personal, şi de a cărui reeditare a operei sale integrale 
v-aţi ocupat ca editor. 

Vorbiţi despre necesitatea interdisciplinarităţii ca de o 
nevoie autentică impusă de viaţă. „Călăuzită de ideea de viaţă, 
interdisciplinaritatea îşi propune în primul rând să redefinească 
simplul, elementarul fizic, să-l scoată din izolare, din prizonie-
ratul disciplinei rigide care-l încercuieşte”. E nevoie de „generarea 
unui limbaj complex despre realitate, menit să integreze partea 
în întreg şi să subordoneze energiile fiinţei, după cum spunea 
părintele Ghelasie”. 

Astăzi se vorbeşte foarte mult de interdisciplinaritate… 
Mulţi vor să recompună realitatea din micile bucăţele… 
Problema de fond nu e totuşi viziunea? 

F.C.: Da, problema de fond este o viziune în care să nu 
mai fie excluse intuiţiile metafizice, revelaţia teologică şi trăirea 
mistică. Deci aceste trei elemente cumva trebuie să-şi recapete 
rolul lor central în cunoaştere. Prin împletirea trăirii mistice-
liturgice, a intuiţiilor metafizice şi a revelaţei teologice, cunoaş-
terea specializată capătă o nouă viaţă, o tindere către desă-
vârşire în unire cu aceste trei lucrări fundamentale ale omului. 

I.M.: Vă refereaţi în carte la, citez: „…rescrierea, măcar 
parţială, a fizicii în termeni de ştiinţă a vieţii.” 

În ce sens ar putea fi această rescriere? 
F.C.: În sensul că în multe lucrări de astăzi, şi ale unor 

etologi contemporani, deci şi în fizică şi în biologie se afirmă 
ştiinţa vieţii ca ştiinţă fundamentală. Se observă că proprietăţile 
acestei complexităţi vii sunt ireductibile la o mecanică a unor 
părţi a lor sau la o anumită reţea de legi care le determină 
evoluţia, creşterea. Dincolo de aceasta, viaţa în sine are o 
complexitate ce nu poate fi zugrăvită prin raţiuni mecanice. 
Deci trebuie pornit de la această afirmare a ştiinţei vieţii ca 
ştiinţă fundamentală. Este un punct de plecare care de multe ori 
dispare din anumite concepţii reductive. Se impune o nouă 
centrare a cunoaşterii pe viaţă.  
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I.M.: L-aţi citat pe Jeremy Rifkin care afirma: „Vechea 
ştiinţă este caracterizată de detaşare, expropriere, disecţie şi 
reducţie; noua ştiinţă este caracterizată de implicare, întregire, 
integrare şi holism. Vechea ştiinţă se dedică lucrării de a face 
natura productivă; noua ştiinţă caută parteneriatul cu natura. 
Vechea ştiinţă premiază autonomia faţă de natură; noua ştiinţă, 
reparticiparea cu natura”. 

Cât de departe sau de aproape credeţi că ne aflăm de aşa 
ceva? 

F.C.: Ne aflăm pe drum. Într-adevăr, s-a afirmat în multe 
rânduri nevoia ştiinţei de a căpăta trăsături empatice în cer-
cetarea naturii. Această cunoaştere participativă este urmărită 
de tot mai mulţi oameni, mai ales în contextul în care se observă 
că cercetarea naturii într-un scop pur utilitar ajunge să dăuneze 
grav chiar omului, prin sleirea resurselor, poluare, afectarea 
biosferei, toate aceste moduri care ne fac să ne gândim la res-
ponsabilitatea noastră în cercetarea naturii şi în aplicaţiile ei. 
Cred că este importantă regăsirea acestui mod participativ al 
cunoaşterii, pentru că modul reductiv s-a dovedit că este doar 
un moment al cunoaşterii. Deci, cumva, simplifici ca să poţi 
rezolva o problemă, însă rezolvarea acestei probleme nu 
acoperă realitatea integrală. Se rezolvă o problemă abstractă, 
care poate avea utilitate, însă nu poate avea putere de acoperire 
vizavi de realitatea integrală. Şi atunci mai important este să 
pleci de la această responsabilitate faţă de viaţă şi chiar şi faţă 
de sacralitatea ei, ca apoi să dezvolţi o abordare rezilientă, adică 
rezistentă la şocuri şi recuperatoare; aceste şocuri se întâmplă 
tot mai des în ziua de astăzi. O abordare care să aibă trăsături 
de rezilienţă în raport cu natura. 

I.M.: Spuneţi că „ştiinţa de vârf însăşi a eliberat în 
veacurile din urmă cunoaşterea umană de clişeele deterministe. 
Şi îl evocaţi pe Max Born care spunea: „...determinismul fizicii 
clasice se dovedeşte a fi o iluzie, creată prin supralicitarea 
conceptelor matematico-logice. Este un idol, nu un ideal în 
cercetarea ştiinţifică şi nu poate, prin urmare, să fie folosit ca o 
obiecţie la interpretarea statistică esenţial indeterministă a 
mecanicii cuantice.” 
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Credeţi că statistica matematică ar putea duce la mai mult 
decât a dus interpretarea mecanicistă? 

F.C.: Interpretarea statistică este efectuată în acelaşi cadru 
al monismului metodologic al ştiinţei. Deci nu poate crea o 
breşă, o deschidere spre o viziune spirituală, bineînţeles, dar în 
acelaşi timp, prin principiul indeterminismului sau incertitu-
dinii, creează o posibilitate, o breşă în determinism, în sensul 
posibilităţii existenţei voinţei libere. Şi lucrul acesta este foarte 
important, pentru că viziunea strict deterministă pierde pe 
drum tocmai ceea ce este mai important în fiinţa umană: liber-
tatea, conştiinţa, care sunt peceţi ale chipului lui Dumnezeu. 

I.M.: Aţi consemnat afirmaţia lui Max Born că „ştiinţa 
modernă este bazată pe descoperirea unei forme noi şi specifice 
a comunicării cu natura – adică, pe convingerea că natura 
răspunde interogării experimentale. (…) În acest sens, ştiinţa e 
ca un joc cu doi parteneri în care trebuie să ghicim compor-
tamentul unei realităţi fără legătură cu convingerile, ambiţiile 
sau speranţele noastre. Natura nu poate fi forţată să spună ceea 
ce vrem noi.” 

Cum se poate ajunge la o nouă formă de comunicare cu 
natura? 

F.C.: Prin aşa numita ştiinţă empatică, care încearcă să 
vadă natura aşa cum este ea, nu în funcţie de interesele noastre, 
de anumite scopuri ale noastre. În din ce în ce mai multe locuri 
sunt oameni care se ocupă de natură cu purtare de grijă, care se 
răsfrânge înapoi şi asupra omului printr-o anumită armonie, pe 
care ea întotdeauna o reflectă în omul ce se apropie empatic de 
aceasta.  

I.M.: L-aţi citat pe Wolfgang Pauli, care vorbea despre 
imposibilitatea construirii unei legături sau punţi între planul 
percepţiilor senzoriale şi cel conceptual. El spunea: „Toţi 
gânditorii logicieni au ajuns la concluzia că logica pură este în 
chip fundamental incapabilă să construiască o asemenea 
legătură. Pare cel mai satisfăcător să introducem în acest punct 
postulatul unei ordini cosmice independente de alegerea 
noastră şi distinctă de lumea fenomenelor”. 

Cum s-ar putea interpreta aceasta? 
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F.C.: Există o apropiere în sensul că nici nu se pot 
suprapune, nici nu se pot deduce una din alta. Niciunul dintre 
planuri nu este o consecinţă a celuilalt. Şi orice apropiere 
trebuie să facă apel la Sursa lor comună, care este pecetea lor 
iconică, dată de Transcendenţă. Abia atunci se pot înţelege 
apropierea şi potrivirea lor. Altfel, o abordare întreprinsă  
într-un mod pur imanentist ajunge la antinomii ireconciliabile, 
vrând să le explice una prin cealaltă. Important este să fie 
păstrată această conştiinţă a dihotomiei creaţiei, care are un 
sens profund de activare a unei condiţii euharistice prin această 
unire a lor „după chip”. 

I.M.: Sunteţi de acord cu Bernard Williams care aprecia că 
în societatea actuală există o tensiune între teorie şi practică şi 
că filosofia modernă e obsesivă şi determinată să impună 
raţionalitatea printr-o teorie reductivă. În particular, „resursele 
celei mai mari părţi din filosofia morală modernă nu sunt bine 
adaptate lumii moderne.” Societatea actuală este guvernată de 
un vis al unei comunităţi a raţiunii care este prea îndepărtat de 
realitatea socială şi istorică şi de orice sens concret al unei vieţi 
etice particulare. 

Unde s-ar putea găsi resursele şi modelele de adecvare? 
F.C.: Morala în sens creştin nu este înţeleasă ca o sumă de 

precepte, legi, chiar porunci. Mai adânc, este este conştiinţa 
apartenenţei la propriul chip, spre care toate acestea indică. Aici 
este o taină. Morala nu vine dintr-un consens social, din ceva 
convenţional. Nu este stabilită în mod convenţional şi prag-
matic. Este un apel la conştiinţă care transcende toate aceste 
legi, precepte, formule morale. De aceea întotdeauna morala nu 
trebuie redusă la reguli raţionale. O reducere a moralei la 
norme sau precepte raţionale duce la relativizarea ei, pentru că 
orice regulă poate fi contestată, orice regulă poate fi nuanţată şi 
se pot face cazuistici nenumărate. Apelul la conştiinţă este, însă, 
direct şi vizează tocmai acest adânc de suflet care este liber, 
spontan şi cumva are o orientare iconică dată de un chip, care 
este chipul omului cel după chipul lui Dumnezeu.  

I.M.: M-a surprins afirmaţia lui Fred Wolf că „fiecare 
monadă este o oglindă vie perpetuă a universului” deoarece mi 
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se pare că se apropie cumva de ceea ce spune Părintele Ghelasie: 
„Un Anume Cuvânt al Vorbirii de Dumnezeu Creează o Anume 
Fiinţă de Creaţie după Chipul şi Asemănarea Acestui Cuvânt 
Creator.(…) Fiecare Creaţie în parte este tot Întreg Dumnezeu, 
dar într-o Anume Transpunere printr-o Anume Stare de 
Conştiinţă a Limbajului său Fiinţial din Cuvântul-Fiul Său.” 

Cum vi se pare această alăturare? 
F.C.: Da, Părintele Ghelasie priveşte lucrurile altfel decât 

concepţia evoluţionistă, vede tocmai acest dar integral pe care 
ni l-a dat Dumnezeu prin actul Său creator, şi care prin lucrarea 
creaţiei, prin răspunsul de creaţie actualizează potenţa integrală 
de unire cu Dumnezeu a creaţiei. Trebuie să înţelegem şi faptul 
că fiecare formă de creaţie are, cum spune Sfântul Maxim 
Mărturisitorul, pecetluite pe fiinţa sa chipul (eikon) divin şi logoii 
dumnezeieşti ca suport al fiinţei sale, fără de care n-ar putea 
exista. Şi acest chip, aceşti logoi sunt cuprinzători ai raţiunilor 
creaţiei, în ei fiind prezent tainic Iisus Hristos, Logosul dumne-
zeiesc întrupat. Şi atunci, în mod normal, prin aceşti logoi, prin 
acest chip al lui Dumnezeu în cazul omului, fiecare făptură 
oglindeşte pe Dumnezeu întreg, ca întreg creat pecetluit cu 
taina întrupării divine. Leibniz, de exemplu, cu monadologia 
sa, are o intuiţie asupra acestui fapt, al oglindirii în parte a 
întregului sau, mai bine zis, al unui dialog generalizat al 
întregurilor ce se oglindesc reciproc. 

I.M.: Aţi dat următorul citat din opera Părintelui Ghelasie: 
„Omul Gândeşte şi Gândirea are un ‘ceva’ care o face să se 
‘orienteze spre acesta’, fără de care nu-şi găseşte împlinirea. 
Este Tainică această ‘Orientare’ care dă Gândirii Raţiunea-con-
vingerea de sine, autoconvingerea. Interesant, cum Gândirea se 
poate ‘opri’ doar în Raţionament. Dar nenorocirea este că 
Gândirea poate să-şi ‘producă raţionamente infinite’, până la 
‘beţia şi desfrâul’ abstractizării”. 

Care este raportul raţiunii cu convingerea de sine-
autoconvingerea? Multe dintre convingerile noastre ştiinţifice 
„raţionale” nu sunt, de fapt, decât nişte moşteniri culturale, care 
ne sunt de suficient de multe ori repetate, încât ne par 
indubitabile? 
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F.C.: Aici trebuie făcută o distincţie între logica formală 
matematică, formalismul ştiinţific cu cadrul lui bine precizat şi 
logica gândirii obişnuite în care, bineînţeles, contează foarte 
mult contextul social, presupoziţii personale şi colective, care 
sunt implicate în convingerile pe care le avem, dar, în orice caz, 
este o lucrare energetică. Orice lucrare energetică tinde spre 
întoarcerea şi împrospătarea în adâncul de suflet. Pentru 
aceasta, în starea de cădere, sufletul fiind ascuns, şi mintea 
negăsindu-l, are loc exact ce spune Părintele Ghelasie, o 
proliferare fără odihnă a gândurilor. Mintea se pierde în hăţişul 
lumii fenomenale, negăsindu-şi pacea, raţiunea. Şi atunci tră-
ieşte o beţie, o ratare a ţintei, exact în sensul păcatului. Raţiunea 
autentică a minţii indică adâncul de suflet, ţinta unde îşi află 
odihna şi strălucirea care o integrează, dând mişcării ei sens. 

I.M.: Referitor la cunoaşterea formală-logică-matematică, 
Solomon Marcus spunea: „Cunoaşterea matematică e de natură 
preponderent metaforică.” Aceasta n-ar însemna că şi în 
matematică există o doză nu doar de creativitate, dar chiar de 
subiectivism. Adică oricât de logic şi de acurat ar încerca să fie 
omul, nu e limitat de însăşi logica duală, pe de o parte, şi de 
modul în care formalizează conceptele pe care apoi le discută? 
Adică sistemul axiomatic pe care el îl făureşte îi condiţionează 
concluziile la care va ajunge.  

F.C.: Da, ştiinţa întotdeauna trebuie să aibă această 
conştiinţă a limitelor, care-i dă o notă de smerenie şi care o 
împiedică de la autosuficienţă. E clar că ştiinţa este limitată de 
cadrul axiomatic, de cadrul conceptual, de metodă… 

I.M.: …şi de limbaj… 
F.C.: …sigur, şi de limbaj. Limbajul discursiv se desă-

vârşeşte în tăcere. Are nevoie de oprirea în limbajul de suflet. 
Fără această oprire, raţiunea devine o rătăcire, raţionalitatea 
exacerbată devine o rătăcire. Deci casa fiinţei, casa raţiunii este 
sufletul: conştiinţa, memoria, limbajul de suflet. 

I.M.: Părintele Ghelasie: „Antropologia Creştină se 
‘loveşte’ de ‘negativismul’ multor afirmaţii zis ştiinţifice, care în 
fond nu sunt decât ‘presupuneri zis ştiinţifice’. O ştiinţă care 
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‘neagă’ DIVINUL din Realitatea lumii este o ştiinţă insuficientă 
şi cu multe falsităţi. Dar şi o Religie care neagă ştiinţa este la fel 
de insuficientă, precum şi o filosofie închisă doar în sine, care 
este ‘oarbă în afara sa’”. 

Aşadar e nevoie de deschidere? 
F.C.: Da. Asemănându-se chenozei dumnezeieşti în 

creaţie, adică micşorării de Sine a lui Dumnezeu pentru ca 
creaţia să ia trup după chip şi Logos, omul săvârşeşte şi el o 
dublă chenoză – în primul rând, o chenoză în Dumnezeu, o 
smerenie, o recunoaştere a limitelor minţii şi raţiunii sale, o 
recunoaştere a condiţiei sale filiale în raport cu Dumnezeu, a 
faptului că suportul fiinţei sale este Însuşi Chipul şi Însuşi 
Logosul divin – practic, această notă de smerenie a omului care 
cumva se micşorează pe sine ca să se descopere reînnoit în 
Dumnezeu şi să se descopere pe sine în măsura în care Îl 
descoperă pe Dumnezeu. Dar mai este şi o altă chenoză… un 
mod de chenoză al cercetării ştiinţifice, de exemplu, în care 
ştiinţa îşi recunoaşte limitele şi-n acelaşi timp omul se 
micşorează pe sine, adică-şi micşorează subiectivismul pentru a 
descoperi natura aşa cum este ea, sau cel puţin veşmintele 
legilor ce-o îmbracă. Pentru că omul este un hotar între lume şi 
Dumnezeu şi are menirea de a le uni. Şi atunci el săvârşeşte o 
lucrare chenotică în ambele direcţii, pentru a putea să le aducă 
în sine şi să le unească, în vederea transfigurării întregii creaţii. 
Lucrarea omului este această dublă lucrare, în care foarte de 
folos este discernerea limitelor, fiind foarte important ca ştiinţa 
să nu alunece în ideologie scientistă. Este o graniţă fină între 
ştiinţă şi scientism... Multe presupoziţii sunt împinse sub preş, 
sau chiar prezentate de unii oameni de ştiinţă drept adevăruri, 
dar ele încă nu sunt, nu au fundamentare. Sunt încă marcate de 
fundamentale incertitudini, şi supuse unor serioase obiecţii, ce 
le reduc la statutul de simple convingeri… Practic, unele 
convingeri îşi afirmă autoritatea printr-un anumit consens al 
comunităţii oamenilor de ştiinţă, ce poate fi impregnat de 
anumite presupoziţii ce nu pot fi verificate prin metodele 
ştiinţei înseşi. În dorinţa de a absolutiza puterea ştiinţei, 
scientismul dictează o falsificare ideologică, ignorând limitele ei 
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de aplicare. Lucrarea de cunoaştere a naturii este un fel de 
imersie a omului în aceasta, o chenoză a omului în natură 
pentru a o descoperi aşa cum e ea. Însă în acest proces nu 
trebuie uitată niciodată conştiinţa limitelor, care ne opreşte de 
la hybris, de la o anumită exacerbare a încrederii în propriile 
puteri ce duce la o acoperire sau întunecare a orizontului 
dumnezeiesc prin exacerbarea propriei raţionalităţi. Pe de altă 
parte, conştiinţa limitelor ne ajută să ne împlinim menirea de 
iconomi ai creaţiei. Această purtare de grijă faţă de creaţie are 
ca finalitate unirea creaţiei cu Dumnezeu. Şi în acest sens orice 
cunoaştere parţială se cere desăvârşită prin integrarea într-o 
experienţă mistică şi liturgică.  

I.M.: „Ştiinţa nu se poate ‘limita’ doar la ‘domeniul’ ei 
material. Aşa se vorbeşte tot mai mult de ‘Ştiinţă şi Cultură’, de 
Ştiinţa Spirituală. (...) Ştiinţa trebuie să ţină cont de ‘experimen-
tările de Duh, care sunt tot aşa de reale şi concrete ca şi cele 
materiale, dar în specificul de Duh’”. 

Am citat un text al Părintelui Ghelasie. Problema ar fi că 
experimentările de Duh nu sunt aşa de uşor accesibile? 

F.C.: Nicio cunoaştere specializată nu este uşor accesibilă, 
dacă nu-i o versiune de popularizare pur şi simplu. Şi dacă e 
vorba de un domeniu specializat al ştiinţei, foarte puţini îl 
înţeleg, chiar dintre matematicieni. De aceea, cumva, problema 
e aceeaşi. Cunoaşterea ştiinţifică specializată necesită o rafinare a 
instrumentului intelectual dusă foarte departe, pe când această 
cunoaştere mistică cere o curăţire de patimi, care înseamnă o 
despătimire, o eliberare de ceea ce întunecă realitatea, conştiinţa 
de suflet, memoria de suflet, limbajul de suflet. Deci o recu-
perare şi transfigurare a identităţii personale, o revelare în 
conştiinţă a chipului iconic al fiinţei şi o actualizare a condiţiei 
euharistice, de unire a creaţiei cu Dumnezeu. 

I.M.: Iată un alt text al Părintelui Ghelasie: „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.” 
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Teoremele lui Gödel deja au dat o idee despre imposi-
bilitatea visului lui Hilbert de matematizare a realităţii şi nu 
numai, dar despre limitele acestea intrinseci ale logicii binare?  

F.C.: Da. Este interesant că nu poate exista absolut nicio 
demonstraţie a faptului că o lege poate exista… că poate să mai 
fie valabilă peste cinci secunde. Nu ai cum să demonstrezi acest 
lucru. Deci, într-adevăr, din experienţa trecută se consemnează 
anumite legi, dar aceste legi sunt ţinute de Dumnezeu, de o 
forţă personală. Nu există o demonstraţie ştiinţifică a faptului 
că legile trebuie să mai existe şi în viitor. E foarte interesant ce 
se spune în experienţa religioasă, că legile se vor învechi. În 
universul nou această haină de piele a legilor, care ţin creaţia să 
nu se autoconsume, să nu se desfiinţeze instantaneu… va fi 
dezbrăcată şi vom primi veşmântul Harului, al Supra-legii lui 
Dumnezeu, Care este sursa legilor, dar e mai presus de lege. 

I.M.: În cartea dumneavoastră aţi consemnat următorul 
text al Părintelui Ghelasie: „O confuzie poate apărea din faptul 
că anumite interpretări meta-ştiinţifice interpretează tendinţele 
energetice de rememorare a Formelor ca o „devenire spre 
Formă”. „Mitul evoluţionist” pretinde că „natura are legea 
formării omului”, pe când „adevărata Lege este că Omul are 
legea formării Naturii”. Menirea omului nu stă în naturalizarea 
sa, ci în „a asuma Trupul Naturii pentru a o ICONIZA-
transfigura într-o URCARE a Naturii în DIVIN”.” 

Cum se face iconizarea naturii de către om? Trebuie 
recuperată şi viziunea unei antropologii iconice? 

F.C.: Absolut. Părintele Ghelasie arată o anumită confuzie 
a concepţiilor evoluţioniste, dictată de metodologia imanentistă, 
neconexă cu taina integrală a omului şi creaţiei… Nu se poate 
vorbi despre un evoluţionism, evoluţia omului, decât ca o 
evoluţie din cădere. Starea de cădere a alterat atât de mult 
modul de a fi originar al creaţiei, încât omul are nevoia de a 
evolua din acest mod pentru a putea restaura un mod al 
comuniunii. Deci întreaga luptă a omului este o zbatere pentru 
recuperarea unui mod euharistic al fiinţării în lume 

I.M.: Părintele Ghelasie: „Un creştin vede în ştiinţă taina 
lui Dumnezeu descoperită în lume, ca împărtăşire de taină 
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pentru o şi mai mare «bucurie a tainei nesfârşite». După 
căderea din Rai, religia s-a despărţit de cunoaştere-ştiinţă, 
păcatul încercând o ştiinţă ruptă de religie. Acum trebuie o 
descifrare a ştiinţei căzute pentru reîntoarcerea la taina religiei, 
fără de care nu este posibilă însănătoşirea. Aşa religia trebuie să 
întreprindă «convorbiri cu ştiinţa», ca să redea ştiinţei taina 
pierdută.” 

Tot Părintele Ghelasie spunea: „La unii teologi este o frică 
de Ştiinţă ca Desacralizare a Tainei, după cum unii oameni de 
ştiinţă au teama de Religie ca mistificare...”  

F.C.: Sigur, există aceste frici reciproce. Însă, toată 
problema provine din acest hybris al fiecăreia dintre ele. În 
momentul în care ştiinţa absolutizează cercetarea naturii, 
cumva paradoxal îi desacralizează taina. Pentru că îi ignoră 
taina, logosul ei, pecetea actului creator divin. Deci cumva o 
priveşte mai puţin decât ea este în fapt, amputată de ceea ce îi 
dă unicitatea şi sacralitatea. Pe când teologia care priveşte la 
Dumnezeu, dar ignoră natura, poate săvârşi la rândul ei o 
anumită eroare, în sensul că această natură este un dar al lui 
Dumnezeu şi stă în menirea omului de a activa condiţia 
euharistică a naturii, de a o face „trup” al unirii omului cu 
Dumnezeu. Deci aceasta este cuprinsă în finalitatea gândului 
dumnezeiesc raportat la creaţie. De aceea ştiinţa trebuie să 
respecte sacralitatea şi să integreze cumva acest fior al sacra-
lităţii, cumva prelungind minunarea pe care o are în faţa desco-
peririlor sale, într-o minunare la adresa iubirii Creatorului. Şi, 
pe de altă parte, religia trebuie să aprecieze şi să integreze cu 
discernământ descoperirile ştiinţifice, în sensul purtării de grijă 
faţă de natură şi a faptului că stă în sarcina ei de a ridica natura, 
odată cu sine, în Dumnezeu. 

I.M.: Iată încă un text din opera Părintelui Ghelasie pe 
care l-aţi invocat: „Exact ca în povestea lui Harap-Alb, fără 
Calul şi Hainele Tatălui nu se poate merge pe Drumul Vieţii. 
Valorile PATERNE sunt ZESTREA în Sine. Lumea a uitat de 
aceasta, făcându-şi tot felul de artificialităţi. (...) Eu Caut, ca şi 
Harap-Alb, straiele învechite şi Calul cel îmbătrânit al 
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Paternităţii, ca o reînviere şi o renaştere a Originilor. Drumul 
Vieţii este lung şi cu multe probe grele şi doar cu CHIPUL 
Originilor se pot face punţi peste prăpăstii. Revelaţia Creştină 
este prin excelenţă REMEMORAREA ORIGINILOR. FIUL 
HRISTIC Vine în Lume cu REMEMORAREA în primul rând a 
CHIPULUI TATĂLUI, care este ORIGINEA din Absolut a tot ce 
există. Toată Spiritualitatea Creştină este în această SUPRA-
VALOARE PATERNĂ.” 

Surprinzătoare, cel puţin pentru mine, această inter-
pretare a basmului Harap Alb… ca rememorare a Originilor… 

F.C.: Da, într-adevăr, rememorarea originilor este punctul 
de întoarcere din cădere. Fără o rememorare a originilor, fără o 
distincţie şi o discernere între modul vieţii căzute, cu logica ei 
antagonistă, şi modul vieţii restaurate, cu logica ei comu-
nională, euharistică, apar confuzii şi erori majore în stabilirea 
cursului creaţiei. Este interesant că totuşi originile sunt ascunse 
sub perdeaua unei fenomenalităţi a căderii. Practic logica 
antagonistă este o logică dominantă în modul actual de a fi al 
creaţiei. De aici şi lupta pentru supravieţuire, care este peste tot 
observabilă. De aceea sunt atât de importante şi salvatoare, 
esenţiale, Întruparea, Jertfa şi Învierea lui Hristos, Înălţarea Sa 
la Tatăl, pentru că noi putem regăsi originile… ele sunt 
oglindite în Finalitate, în Trupul înviat al lui Hristos. care are un 
alt mod de a fi, modul vieţii restaurate, îmbrăcate în Har, 
modul vieţii eshatologice. 

I.M.: Afirmaţi că: „Mecanicizarea existenţei e o distor-
sionare profundă a manifestării vieţii, e un simptom al unei 
rupturi în interiorul vieţii.” 

Cum să ieşim din acest vârtej? 
F.C.: Prin revenirea, prin recuperarea acestei origini a 

fenomenalităţii energetice în adâncul trăirii de suflet. Prin 
rugăciune, Liturghie redescoperim acest adânc care, prin unirea 
cu Hristos, poate regăsi o logică a comuniunii, care să 
transforme viaţa, să o scoată din mecanicism şi formalism şi să 
o redea libertăţii autentice în Dumnezeu. Aceasta este diferită 
de o libertate de alegere între bine şi rău, căci practic răul este o 
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înrobire, nu înseamnă libertate. Şi atunci libertatea adevărată 
este o înaintare infinită în bine, nu o alegere între bine şi rău. 
Duhul lui Dumnezeu ne face liberi prin pogorârea Sa în fiinţa 
umană şi în creaţie. Libertatea regăsită în bine îşi are împlinirea 
şi spaţiul ei numai în acest bine, prin participare bineînţeles. 

I.M.: Iată o nouă paralelă, între ştiinţă şi mistică, oferită 
de Părintele Ghelasie: „Omul are tot Memorialul Cosmic, al 
tuturor Formelor, ca Menire-Destin de a „Ridica Natura” la 
DIVINUL Origine. Omul care cade din „Memorialul Formelor” 
şi trece pe „memorialul energiilor naturii”, se face „robul 
acestora” şi se implică direct în „josul naturii”. Şarpele-demon 
înşală pe Adam tocmai cu „ruperea Formelor” în favoarea 
„energiilor”, spre a face un „dumnezeu natură”. Omul are 
„sensul” de a „RECUNOAŞTE” pe DUMNEZEU Supranatură. 
Acest DUMNEZEU este cel biblic. Ştiinţa vrea să „dezgroape” 
pe Dumnezeu din „memoriile naturii”, ceea ce nu e posibil. 
Doar Omul ca Supranatură poate RECUNOAŞTE pe 
DUMNEZEUL Supranatural.” 

Cum s-ar putea comenta acest text al Părintelui Ghelasie? 
F.C.: Într-adevăr, omul este preot al creaţiei, este cununa 

creaţiei, este cel care cumva are menirea-hotar de taină între 
creaţie şi Dumnezeu. În acest hotar, natura suspină după slava 
fiilor lui Dumnezeu, spune Scriptura. Natura tinde să se 
împlinească prin om, să regăsească, să se umple de slavă. Deci 
omul stă la baza acestei împliniri a naturii. Natura, la rândul ei, 
serveşte, ajută pe om ca dar al lui Dumnezeu spre împlinirea 
condiţiei sale euharistice. Este aici un fel de reciprocitate, în care 
omul are un rol liturgic în creaţie, o reciprocitate, în care natura 
este, asemenea icoanei zugrăvite, un purtător de chip. Natura 
primeşte Logosul divin, dar aceşti logoi divini din natură 
cumva sunt cuprinşi în om ca un cuprinzător al creaţiei. Deci 
central în creaţie rămâne Omul Hristos, pentru că toată creaţia 
se cere după Hristos. Hristos s-a întrupat în chipul omului şi 
aceasta dă centralitatea omului. Nu faptul în sine că este om, ci 
faptul că Hristos s-a întrupat în acest chip, tocmai ca să unească 
toată creaţia în trupul Său înviat. 
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I.M.: „Şi mai este încă o problemă, pe care ştiinţa o trece 
cu vederea, cea a „păcatului” care „strică şi deformează natura 
şi mişcările ei iniţiale”. (…) Noi nu mai ştim şi nu mai trăim 
„Viaţa iniţială”, ci „viaţa amestecului şi luptei” dintre „normal 
şi anormal”. Natura-Cosmosul are în sine „Legile Lui 
DUMNEZEU”, dar mai sunt şi „legile păcatului”, de unde 
„contrarietatea” aparentă a lor. Creaţia are şi ea un „Chip 
Fiinţial de Creaţie”. Ştiinţa vorbeşte de „legea progresului”, iar 
religia vorbeşte de „Legea Îndumnezeirii creaţiei”.” 

Mi se pare importantă această linie de demarcaţie… 
F.C.: Da, un progres imanent va fi întotdeauna plafonat. 

Va reuşi să îmbunătăţească capacităţile umane într-o anumită 
direcţie, însă nu va reuşi să preschimbe omul. Omul nu va reuşi 
să-şi regăsească chipul, tocmai pentru că chipul este dincolo de 
aceste energii puse în mişcare de progres. Este foarte important 
să realizăm această cunoaştere participativă a omului nu numai 
la natură, ci şi la Dumnezeu, pentru împlinirea umanului, 
pentru regăsirea de sine. Practic, omul îşi actualizează potenţele 
de chip, nu doar progresează, îmbunătăţindu-şi performanţele. 

I.M.: Părintele Ghelasie: „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”.” 

Aşadar ştiinţa are locul şi rolul ei? 
F.C.: Da, ştiinţa îşi are rolul ei în revelaţia naturală, în 

această slăvire a lui Dumnezeu din făpturi, cum spune Scriptura, 
tocmai pentru că descoperă extraordinara coerenţă şi bogăţie a 
legăturilor, a relaţiilor din natură, fascinanta complexitate a 
vieţii, care apare amprentată de o înţelepciune mai presus de 
orice imaginaţie, o înţelepciune dumnezeiască. 

I.M.: „Reîntoarcerea spre Eul-Conştiinţă de Suflet trebuie 
astfel să se debaraseze de adaosurile şi deformările Egoului-
Minte, de Limbajul de Minte, care, după Cădere, nu mai are 
nimic comun cu Vorbirea de Suflet. Şi acest Drum greu de 
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trecere de la Limbajul de Minte la Vorbirea de Suflet implică în 
el însuşi o întreagă Mistică, care nu mai este Religioasă, ci un fel 
de Ştiinţă Spirituală. Mulţi se împotmolesc aici, incapabili de 
Întâlnirea directă şi Personală cu Dumnezeu, mulţumindu-se cu 
o Auto-Religie Laică.” 

Aşadar există şi o ştiinţă mistică…  
F.C.: Da, cumva aici e şi o cursă, în sensul că omul, 

încercând să acceadă la adâncul trăirii de suflet, are anumite 
scăpărări de intuiţie, dar, nealipindu-se unei lucrări liturgice, 
unei experienţe mistice care să fie o lucrare liturgică extinsă, el 
ajunge la descoperirea luminii de suflet, însă ajunge să o 
confunde – şi aceasta e una dintre cele mai mari înşelări – cu 
lumina dumnezeiască. Adică se auto-îndumnezeieşte, cade în 
această iluzie de a fi ca Dumnezeu fără Dumnezeu. Aceasta este 
unul dintre locurile fundamentale ale căderii. De aceea este 
foarte important acest discernământ, de a nu crea o ştiinţă laică 
a spiritualizării care poate să ducă într-o fundătură, într-o 
pretinsă autoîndumnezeire fără suport dumnezeiesc. Deci 
practic o falsă îndumnezeire de sine. Şi lucrul acesta este o mare 
pierdere a omului, o mare pierdere de sine, care este numită în 
literatura religioasă stare de iad, în sensul că omul nu reuşeşte 
să-şi redescopere totuşi adevăratul chip, chiar dacă atinge o 
anumită luminare de suflet, dar una de suflet orb, care nu are 
vederea lui Dumnezeu. Este foarte important să recuperăm 
vederea lui Dumnezeu. Fără această implicare cultică în litur-
ghisirea potenţelor de chip, orice altă iluminare apare iluzorie. 

I.M.: Şi în încheiere... Scriaţi: „Compacta aparenţă a 
cantităţii este supusă unei posibile lecturi calitative, substan-
ţiale, individualizate, având drept rezultat blocarea reducţionis-
mului în orice sens, ca şi concomitent prezervarea imaginii de o 
excepţională varietate a existentului viu.” Într-adevăr, unii 
dintre noi ne lăsăm pradă cantităţii şi reducţionismului în 
defavoarea calităţii şi a varietăţii realităţii şi vieţii, nu neapărat 
doar în ştiinţă… 

F.C.: Da, tocmai pentru că nu realizăm faptul că reducţia 
este un instrument, un moment al cunoaşterii, care nicidecum 
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nu este un moment ultim al cunoaşterii. Întotdeauna trebuie să 
privim relativismul oricărei reducţii şi importanţa de a o depăşi 
şi de a o completa, de a o întregi printr-o mişcare ritualică/ 
liturgică de amplificare prin taină, prin deschiderea spre taină, 
o perspectivă care redescoperă mai multul din mai puţin… 

Florin Caragiu şi I. Misailescu 
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Despre paternitatea duhovnicească 
 
 
I.M.: Sunteţi absolvent atât al facultăţii de Filosofie, cât şi 

al celei de Teologie. Aveţi un master cu specializarea Filosofia 
ştiinţei. Sunteţi Doctor în teologie, având o teză cu titlul: Tradiţia 
paternităţii duhovniceşti în monahismul răsăritean creştin (sec. IV-VII). 
Teza aţi şi publicat-o într-un volum cu titlul: Tradiţia paternităţii 
duhovniceşti în spiritualitatea creştină răsăriteană: un studiu asupra 
îndrumării spirituale în Antichitatea creştină târzie. Este un volum 
care, trebuie spus, a avut parte de o bună primire în spaţiul 
teologic. În fond, cât de importantă este paternitatea duhovni-
cească în tradiţia creştinismului răsăritean? În definitiv se poate 
dezvolta o vieţuire creştină autentică fără o îndrumare 
spirituală? 

D.L.: Da, eu cred că tema paternităţii duhovniceşti este 
extrem de importantă pentru orice creştin angajat pe această 
cale duhovnicească, pentru că, în opinia mea, nu se poate 
dobândi o maturizare duhovnicească fără a fi în relaţie cu un 
Părinte duhovnicesc, un preot duhovnic. Acest fapt transpare 
foarte clar încă din primele secole – şi aici mă refer mai ales la 
monahismul timpuriu – în care vedem foarte clar că orice 
ucenic angajat în această viaţă de ordin duhovnicesc avea 
alături de el un bătrân, un avva, un Părinte duhovnicesc care 
practic îl însoţea în acest drum al maturizării spirituale. 
Exemplele sunt nenumărate, şi aici mă pot referi doar la câteva 
din Patericul egiptean în care mai multe apoftegme evidenţiază 
acest lucru foarte clar: un tânăr monah, un ucenic care era 
angajat în această viaţă duhovnicească mergea să îl întrebe pe 
bătrânul despre anumite lucruri din viaţa duhovnicească, iar 
bătrânul îi dădea sfatul de care acel tânăr avea nevoie. Patericul 
ne spune că ucenicul mergea la chilia lui şi făcea aşa şi  
într-adevăr se mântuia. Mai mult, aş spune că de multe ori 
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bătrânul, sau avva, nici nu-i mai furniza un răspuns sau un sfat, 
pentru că exemplul personal era pur şi simplu suficient pentru 
tânărul angajat pe cale. Iarăşi aici există mai multe apoftegme 
care ne arată acest lucru. De pildă, un tânăr monah – mergând 
la avva Sisoe – îl întreabă: „Avva spune-mi un cuvânt ca să mă 
mântuiesc.” Iar bătrânul îi spune: „De ce mă sileşti să vorbesc 
degeaba? Fă ceea ce vezi.” Deci, iată cum bătrânul iradia pur şi 
simplu prin simpla sa prezenţă, iar ucenicul, tânărul monah, 
văzându-l, începea să facă şi el la fel şi, astfel, începea să crească 
din punct de vedere duhovnicesc. Aşadar, eu cred că relaţia cu 
un Părinte duhovnicesc este fundamentală pentru orice om care 
vrea să se maturizeze şi să crească din punct de vedere 
duhovnicesc. 

I.M.: Tradiţia paternităţii duhovniceşti este ea, încă, vie în 
spaţiul răsăritean, mai are forţă, prospeţime şi actualitate? Ce-i 
spune omului contemporan, cu privire la îndrumarea spirituală, 
această antichitate creştină târzie pe care aţi explorat-o, aţi 
aprofundat-o? Îndrumarea spirituală în Antichitatea creştină 
târzie, pe care aţi studiat-o, se regăseşte, şi în ce măsură, şi în 
aspectele formative din îndrumarea spirituală de astăzi?  

D.L.: Ca să vă răspund la prima întrebare, aş spune că, 
într-adevăr, această tradiţie a paternităţii duhovniceşti este încă 
vie în spaţiul nostru românesc. Şi aici m-aş referi la un exemplu 
care mi-e la îndemână, îl cunosc foarte bine… Înainte de a 
răspunde, aş spune, însă, că această tradiţie a paternităţii 
duhovniceşti este, de fapt, o transmitere a Sfântului Duh de la un 
bătrân, de la un Părinte duhovnicesc, la ucenicul său. Ucenicul, la 
rândul lui, asumă el însuşi această condiţie de Părinte duhov-
nicesc. Deci, iată cum, practic, putem spune, într-un cuvânt, 
tradiţia paternităţii duhovniceşti este această transmitere a 
Duhului Sfânt de la un bătrân la ucenicul său, ucenic care la 
rândul său devine el însuşi bătrân, care iarăşi transmite acest 
Duh Sfânt mai departe. Este acea linie neîntreruptă, continuă, a 
bărbaţilor duhovniceşti, acel lanţ de aur al Sfinţilor despre care 
vorbea, la un moment dat, Sfântul Simeon Noul Teolog.  

Da, eu cred că este încă vie această tradiţie. Şi când spun 
aceasta mă refer, în primul rând, la exemplul Părintelui Teofil 
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Părăian – pe care eu însumi l-am avut, la un moment dat, 
duhovnic – iar acest duh al Părintelui Teofil, de pildă, a fost 
asumat, preluat, şi iată transmis mai departe de către obştea 
Mânăstirii Oaşa. Şi aici mă refer în primul rând la părintele 
Iustin de la Oaşa, care a preluat, a asumat acest duh al 
Părintelui Teofil şi acum îl transpune mai departe în relaţia lui 
cu ucenicii săi. Acolo, de fapt, a luat amploare un fenomen. Şi 
anume, acele tabere studenţeşti în care mai mulţi tineri – zeci, 
poate chiar sute de tineri – se întâlnesc o dată, de două ori pe 
an, au loc tot felul de conferinţe. Este acolo un duh în care viaţa 
duhovnicească transpare foarte clar.  

Acum, aţi pomenit la un moment dat despre antichitatea 
târzie, dacă se poate face o corelaţie cu lumea de astăzi, şi eu 
cred că se poate face. Pentru că, ştim foarte bine, în linii mari, 
antichitatea târzie era o lume păgână, dar era o lume păgână 
care trecea prin durerile facerii sau naşterii. Era o lume care 
stătea să se nască într-o lume creştină. De fapt, acesta este şi 
farmecul acelei perioade, de care m-am ocupat într-adevăr, 
pentru că este foarte interesant să vezi cum o lume, o 
mentalitate, până atunci păgână, stă să devină şi să se nască 
într-una creştină. Pentru că este foarte important să accentuez – 
şi accentuez acest lucru, de altfel – că aşa cum un om poate să 
treacă prin acest travaliu al naşterii din nou, deci poate să 
devină dintr-un om trupesc, un om duhovnicesc, la fel de bine, 
cred eu, se poate vorbi şi în cazul unei lumi sau a unei 
mentalităţi. O lume păgână poate deveni, la un moment dat, o 
lume creştină, aşa cum este antichitatea târzie. Deci ne referim 
acum, în mod special, la secolele III, IV, V, când ştim foarte bine 
că lumea de atunci era impregnată de o mentalitate păgână, dar 
cu precădere începând cu secolul IV, ea uşor-uşor se meta-
morfozează într-o lume creştină. Duhul Creştinismului începe 
să se imprime în acea lume şi schimbă practic acea mentalitate. 
Deci eu cred că se poate face o asemănare între lumea de atunci 
şi lumea de azi, pentru că iată şi astăzi – ştim foarte bine – ne 
confruntăm cu acest fenomen al secularismului şi iarăşi cred că 
se poate vorbi de acest proces al naşterii din nou, în cazul lumii 
noastre vorbesc acum. 
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I.M.: Sunteţi în prezent lector universitar al Facultăţii de 
Litere, Istorie şi Teologie, în cadrul Universităţii de Vest din 
Timişoara. În ultimii ani, însă, aţi fost implicat şi în organizarea 
mai multor simpozioane care au avut o actuală tematică 
teologică, spiritual-duhovnicească, şi care s-au bucurat de o 
consistentă participare. Simpozionul din 2019, de pildă, a avut 
ca temă: Isihasm şi spiritualitate filocalică în tradiţia teologică 
românească. Simpozionul organizat cu un an înainte, în 2018, a 
avut tema: Duhovnici şi duhovnicie în Ortodoxia românească.  

În urma acestui simpozion a fost publicat şi un excelent 
volum cu acelaşi titlu. Este un volum colectiv, cu o consistentă 
participare, pe care, de altfel, l-aţi şi coordonat. Aşadar, ne 
încredinţaţi că putem vorbi fără reţinere de o tradiţie teologică 
românească? Se poate vorbi la modul concret de isihasm şi 
spiritualitate filocalică în sânul acestei tradiţii teologice 
româneşti? În ce fel? Altfel spus, e reală existenţa unui isihasm 
şi a unei spiritualităţi filocalice amprentate de „duhul locului”? 

D.L.: Da, eu cred că da. Şi în acest sens avem câteva 
exemple foarte cunoscute. Începând cu Părintele Paisie 
Velicicovski care a tradus Filocalia Sfântului Nicodim Aghioritul 
în limba slavonă, şi care a dat într-un fel impulsul acestei 
renaşteri isihaste pe teritoriul ţării noastre. Aş mai aminti, apoi, 
pe Sfântul Calinic de la Cernica, care, iarăşi, la fel, şi-a pus o 
amprentă şi a avut o influenţă extrem de mare în răspândirea 
acestei spiritualităţi de tip isihast. Ca să vin şi mai încoace, 
înspre noi, aş aminti de mişcarea Rugului Aprins, din perioada 
interbelică, în care ştim foarte bine că rugăciunea inimii era în 
prim plan. Şi pe urmă, de ce nu, marii noştrii Părinţi Duhov-
niceşti: Părintele Paisie Olaru, Părintele Cleopa, Părintele Teofil 
Părăian, Părintele Arsenie Papacioc, Părintele Ghelasie de la 
Frăsinei şi mulţi alţii care au dezvoltat această spiritualitate 
isihastă, în centrul căreia se află Rugăciunea lui Iisus: „Doamne 
Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine 
păcătosul”. Da, eu cred că da, tradiţia noastră românească a 
asumat un specific aparte în ceea ce priveşte această spiritua-
litate de tip isihast. 

I.M.: Sunt abordări recente, de nivel academic, care 
încearcă să aprofundeze şi să aducă în atenţie, de exemplu, 
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spiritualitatea creştinismului sirian. Cea egipteană, sinaitică, ori 
cea greco-atonită sau cea ruso-slavă sunt deja mult mai 
cunoscute. Mai nou, există interes şi faţă de spiritualitatea 
creştină etiopiană, ori de cea georgiană, de iconografia 
georgiană, de pildă, etc. 

Cum vedeţi această chestiune a posibilităţii unei peceţi-
încărcături specifice imprimate asupra spiritualităţii creştine, 
mai cu seamă asupra isihasmului şi spiritualităţii filocalice? 
Găsiţi oportune astfel de explorări, poate chiar comparative, ale 
spiritualităţii creştine în întruparea/întrupările sale concrete? 
De fapt, vorbim de devoalarea deplinătăţii universalităţii 
ortodoxiei în nuanţele întrupărilor sale? Suntem datori să o 
trăim, să o explorăm… nu? 

D.L.: Da, cu siguranţă locul, spaţiul geografic îşi pune 
amprenta asupra unei spiritualităţi, a unui mod de viaţă 
duhovnicesc, şi aici e suficient să amintesc faptul că mona-
hismul egiptean, de pildă, se diferenţiază într-o oarecare 
măsură de monahismul siriac. Eu, în cea mai mare parte, m-am 
ocupat de monahismul egiptean timpuriu. Dar aş evidenţia aici 
câteva trăsături care definesc cele două tipuri de spiritualităţi. 
De pildă, monahismul siriac excelează foarte mult într-un 
anumit rigorism ascetic. Nu întâmplător, acolo au apărut acele 
aşa-numite fenomene ascetice extrem de radicale, cum ar fi, de 
pildă, stâlpnicia sau fenomenul monahilor rătăcitori, a mona-
hilor itineranţi, acei ihidaya care asumau o formă de înstrăinare, 
de xeniteia faţă de această lume. Asta, spre deosebire de monahii 
egipteni, care au renunţat la lume şi şi-au transpus asceza în 
pustia egipteană. La fel, spiritualitatea georgiană, cea etiopiană… 
au caracteristici proprii. Bine-nţeles există în ultima perioadă un 
crescendo în ceea ce priveşte abordarea ştiinţifică a acestor tipuri 
de spiritualităţi… Dar acum, revenind la spaţiul nostru geografic, 
aş spune că şi spiritualitatea noastră românească se evidenţiază 
prin anumite note distincte faţă de alte tipuri de spiritualităţi, 
cum ar fi de pildă cea rusă sau sârbă, ca să nu mai vorbesc de 
spaţiul occidental, catolic. Şi aici aş aminti în primul rând 
echilibrul duhovnicesc. Ştim foarte bine că cultura noastră este 
una preponderent ţărănească. Or, se vede foarte clar cum 
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transpare această trăsătură fundamentală a ţăranului român în 
însuşi specificul monahismului nostru, care pune foarte mult 
accentul pe echilibru. Deci pe un echilibru duhovnicesc în ceea 
ce înseamnă rugăciunea, viaţa liturgică, activităţile practice de 
zi cu zi şi aşa mai departe. Dacă ar fi să sintetizez, aş spune că 
cele trei trăsături esenţiale care definesc spiritualitatea noastră 
românească ar fi: cea isihastă, cea liturgică şi cea ascetică. 

I.M.: În introducerea volumului amintit, Duhovnici şi 
duhovnicie în Ortodoxia românească, vorbiţi de „căutarea, 
identificarea şi imitarea unui model (ce) constituie scenariul 
axial pentru orice formare de ordin spiritual”. Afirmaţi tot acolo 
că „modelul e ceea ce te modelează, şi nu te poate modela decât 
ceea ce te depăşeşte, ceea ce te umple de admiraţie, ceea ce 
pune în mişcare mecanismul subtil al unei aspiraţii legitime”. 
Identificând modelul cu persoana Părintelui duhovnicesc, 
arătaţi că volumul este consacrat duhovnicilor din spaţiul 
ortodoxiei româneşti. 

Prin urmare, formarea de ordin spiritual nu este în afara 
unei modelări, unei iconări? Icoana-modelul Părintelui duhov-
nicesc ne cheamă, ne insuflă un duh de re-naştere întru asemă-
nare? Vorbim în spaţiul creştin-răsăritean de chipul personalist 
al paternităţii duhovniceşti, de modelul icoană-persoană al 
paternităţii duhovniceşti, ce este altceva decât guru-maestrul 
altor tradiţii spirituale? 

D.L.: Da, cred că trebuie făcută această deosebire funda-
mentală între un Părinte duhovnicesc şi un maestru spiritual 
din celelalte tradiţii religioase sau chiar din tradiţia filosofică 
antică. Şi aş insista aici pe un aspect extrem, extrem de 
important. Şi anume aş spune că dimensiunea harismatică este 
cea care defineşte în mod esenţial Părintele duhovnicesc. Noi 
ştim că chiar în tradiţia antică greco-romană un filosof nu era 
un transmiţător obiectiv de doctrină. El asuma această postură 
de maestru spiritual. El era cel care încerca să-şi determine 
ucenicii să practice anumite exerciţii spirituale, astfel încât ei să 
se îmbunătăţească din punct de vedere moral şi etic. Dar, cu 
toate acestea, rolul său nu este identic cu acela al Părintelui 
duhovnicesc. Pentru că însăşi expresia de Părinte duhovnicesc, 
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termenul de Părinte, ne arată că el este altceva decât un maestru 
spiritual sau decât un guru. El naşte, el este Părinte. El practic îl 
ajută pe ucenic să se nască din nou. Să treacă de la statutul unui 
om trupesc, a unui anthropos sarkicos, la statutul unui om 
duhovnicesc, adică unui anthropos pneumatikos. Ei bine, această 
trecere echivalează cu un travaliu al naşterii de sus. Şi când 
spun travaliu, mă refer la faptul că această naştere de ordin 
duhovnicesc este – la fel cum este şi naşterea de ordin fizic, 
practic – extrem de dureroasă. Nu este uşor să te naşti din nou, 
să treci de la statutul unui om trupesc, dominat de patimi, la 
statura unui om duhovnicesc, care este eliberat de aceste 
patimi. Eu cred că aici se relevă deosebirea esenţială dintre 
maestru şi un Părinte duhovnicesc, aşa cum era, de pildă, 
bătrânul sau avva în pustia egipteană. Deci bătrânul se 
deosebeşte în mod fundamental de un guru sau un maestru 
spiritual, pentru că maestrul spiritual, deşi îndrumă şi călău-
zeşte şi asistă pe ucenic în acest proces al îmbunătăţirii de sine, 
el totuşi nu poate să-i dea o viaţă duhovnicească, nu poate să-i 
transmită Duhul Sfânt. Pentru că, de regulă, nu poţi să dai ceea 
ce nu ai. Or, un maestru spiritual nu are această viaţă duhov-
nicească, nu are aceste harisme duhovniceşti. Acestea ţin de 
creştinism, de faptul că în măsura în care un om care se 
angajează într-o viaţă duhovnicească, care se luptă cu patimile, 
se despătimeşte, el exact în aceeaşi măsură dobândeşte o putere 
de sus, dobândeşte nişte harisme duhovniceşti, cum ar fi, de 
pildă, discernământul spiritual: diacrisis. De altfel, un Părinte 
duhovnicesc îşi asumă această funcţie sau acest rol de a 
îndruma tocmai în virtutea acestei harisme duhovniceşti, a 
discernământului spiritual. El este un om despătimit şi în 
virtutea acestei despătimiri el vede mult mai bine, mult mai 
limpede decât un ucenic care se află la început de drum. De 
altfel, dacă-mi permiteţi, aş putea spune că rolul Părintelui 
duhovnicesc este identic cu acela al unei călăuze care pur şi 
simplu te ajută să urci un munte, să ajungi în vârful unui 
munte. De ce? Pentru că el ştie drumul. El a parcurs deja acest 
drum, îl cunoaşte foarte bine şi el îşi poate asuma acest rol de 
călăuză, să te ghideze pur şi simplu, astfel încât să ajungi în 
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vârful unui munte. De asemenea, o altă analogie care s-ar putea 
face ar fi aceasta, şi anume că viaţa duhovnicească este 
asemenea unui teren minat, iar Părintele duhovnicesc este cel 
care pur şi simplu te ia de mână şi te ghidează pe acest drum 
minat, pentru că el vede unde sunt capcanele şi te ajută să treci 
pe lângă ele, astfel încât să ajungi la destinaţie teafăr şi sănătos.  

Deci, oricât de asemănătoare ar fi cele două roluri, şi 
anume cel de maestru spiritual sau guru şi cel de Părinte 
duhovnicesc, cele două categorii totuşi se deosebesc pentru că 
Părintele duhovnicesc este cineva care te naşte la o altă viaţă, 
pentru că el însuşi are această viaţă duhovnicească. Şi având 
această viaţă duhovnicească, o poate transmite şi ucenicului 
său. 

I.M.: Amintiţi în contextul aceleiaşi introduceri a 
volumului care evocă duhovnici şi duhovnicia în Ortodoxia 
românească, de Părintele Ilie Cleopa, Părintele Paisie Olaru, 
Părintele Sofian Boghiu, Părintele Teofil Părăian, de Părintele 
Rafael Noica. Alături de aceşti mari duhovnici români, „remar-
cabili monahi care şi-au pus amprenta în mod profund asupra 
specificului spiritualităţii noastre, figuri ascetice marcante care 
se bucură de o adâncă evlavie în rândul credinicioşilor”, l-aţi 
consemnat, aş îndrăzni să spun cu curaj, şi pe Părintele Ghelasie 
de la Frăsinei. L-aţi întâlnit personal sau l-aţi cunoscut prin 
intermediul scrierilor sale ori a mărturisirilor celor care l-au 
întâlnit nemijlocit?  

D.L.: Da, aţi evocat o serie de figuri remarcabile din 
spaţiul teologiei noastre româneşti. Pe Părintele Ghelasie nu  
l-am cunoscut personal. Îmi aduc aminte că în anii ‘92-‘93 eram 
student la Filosofie şi încă din acea perioadă eram în compania 
unor prieteni, a unor tineri la rândul lor angajaţi pe acest drum 
al unei vieţi duhovniceşti – şi-mi aduc aminte de Marius, pe 
atunci un tânăr student la Ştiinţe Economice, actualmente 
Părintele Neofit – făcea dese drumuri la Frăsinei. Am auzit 
atunci pentru prima oară de Părintele Ghelasie dar nu, nu l-am 
cunoscut personal, nu am fost la Frăsinei cât a trăit, însă eram la 
curent cu lucrările Părintelui. Ştiu că atunci începuseră să apară 
pe piaţă cărţi precum Medicina Isihastă… Cred că a avut un 
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oarecare impact în rândul nostru. Oricum atunci ştiu că era o 
perioadă în care practic apăreau într-un ritm alert foarte, foarte 
multe cărţi. Atunci începuseră să apară şi primele volume din 
Filocalia, la editura Harisma a Părintelui Galeriu. Ştiu că era o 
efervescenţă din aceasta culturală-duhovnicească. Se citea 
foarte mult şi am reţinut, ca să zic aşa, acea lucrare a Părintelui 
Ghelasie Medicina Isihastă. Eu cred că se poate alătura acestei 
pleiade de remarcabili Părinţi duhovniceşti şi cred că rămâne o 
provocare şi pentru teologia românească ca lucrările Părintelui 
Ghelasie să fie citite, investigate şi, de ce nu, transpuse în 
diverse studii ştiinţifice de anvergură. 

I.M.: Aţi publicat încă în primul volum al colecţiei Chipul 
Iconic-crochiuri antropologice, reflexii ale chipului mistico-teologic 
ghelasian (2012) un articol, ce se înscria prin conţinutul său tot în 
sfera preocupărilor dumneavoastră vizavi de îndrumarea spiri-
tuală şi formarea duhovnicească. Articolul avea titlul Paternitate 
şi filialitate în teologia părintelui Ghelasie. Aşadar, teologia mistică 
regăsită în scrierile părintelui Ghelasie, dincolo sau şi dim-
preună cu statura sa de părinte duhovnic, care este surprinsă în 
dinamica sa concretă prin multiplele mărturii apărute în filele 
volumului Pateric Carpatin, este ofertantă şi prin prisma 
identificării acestor repere iconice de paternitate şi filialitate? La 
urma urmei, se poate vorbi de paternitate şi filialitate duhov-
nicească fără să vorbim şi de mistică, chiar de mistagogie? 

D.L.: Nu cred că se poate vorbi. Dimpotrivă aş spune că 
paternitatea şi filialitatea duhovnicească este corelativă cu 
traseul mistagogic la care este chemat orice om. Pentru că 
fiecare dintre noi suntem chemaţi, practic, să trecem printr-un 
proces de maturizare spirituală. Creştinii, ştim foarte bine, şi  
de fapt omul este creat după chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu… Acest chip al lui Dumnezeu este, de fapt, chipul 
Logosului întrupat, deci al persoanei Mântuitorului. Având în 
vedere această premisă duhovnicească se subînţelege că, din 
moment ce modelul nostru este Hristos, fiecare dintre noi este 
chemat să-şi asume acest proces gradual de maturizare în 
Hristos. Deci nu cred că se poate vorbi de paternitate şi 
filialitate duhovnicească fără a vorbi de această viaţă mistică,  
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de acest traseu mistagogic, care presupune creşterea graduală 
înspre asemănarea noastră cu Hristos. 

I.M.: În cele ce urmează, cu îngăduinţa dumneavoastră, aş 
propune o intrare în acest spaţiu mistico-teologic ghelasian, 
încercând să provoc o străbatere către aceste repere tari ale 
vieţii duhovniceşti care sunt paternitatea şi filiaţia. În acest sens, 
vă aduc în atenţie mai multe texte din articolul evocat, unele 
aparţinând chiar părintelui Ghelasie pe care l-aţi citat. Însă, voi 
adăuga şi alte texte ce-i aparţin şi pe care le-am considerat a se 
subscrie acestei teme. 

Un prim text al Părintelui Ghelasie ar fi: „TAINA Lumii 
este deodată Creaţie şi Naştere. FIUL DIVIN Concepe Creativ 
Creaţia, dar o naşte din CHIPUL Său de FIU. Esenţa Creaţiei 
este în primul rând în Fondul Său de «Chip de Fiu»... Doar 
Naşterea dă SACRALITATEA Originii Lumii. Lumea nu este 
un proces evolutiv de prefaceri, ci este o «Fiinţialitate Creată, 
dar totodată Născută ca un Anume Chip». Acest «Anume 
Chip» este Taina Naşterii.” 

Aşadar, însăşi esenţa creaţiei este un chip filiativ…? 
Interesant acest deodată creaţie şi naştere al tainei lumii… 

D.L.: Da, aşa este. De altfel, asta ne spune Sfânta Scriptură 
în textul de la Facere, capitolul 1, versetul 26, din care aflăm că 
omul este creat după chipul lui Dumnezeu. În versetul imediat 
următor, 27, ni se spune că pe urmă Dumnezeu l-a făcut pe om 
după chipul Său. Deci iată, dacă în versetul 26 ni se spune că 
omul a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, în 
versetul imediat următor nu se mai vorbeşte despre asemănare, 
ci doar ni se spune că suntem făcuţi după acest chip al lui 
Dumnezeu. Acest chip al lui Dumnezeu, aşa cum ne spune 
Sfântul Apostol Pavel, este chipul Logosului întrupat. Ei bine, 
de aici decurg mai multe semnificaţii foarte importante pentru 
fiecare dintre noi. Pentru că dacă noi am fost creaţi după chipul 
lui Hristos, aceasta înseamnă că în noi există realmente un 
potenţial de a ne asemăna cu El. Noi fiind creaţi după chipul lui 
Hristos, Hristos fiind Fiul lui Dumnezeu, aceasta înseamnă că şi 
noi suntem chemaţi la rândul nostru să devenim fii ai lui 
Dumnezeu după Har, nu după Fiinţă. Şi, de altfel, Părintele 
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Dumitru Stăniloae spune la un moment dat, şi de altfel şi 
Părintele Ghelasie în multe alte texte, ne spune că Dumnezeu, 
de fapt, în momentul în care l-a creat pe om, El a vrut să-şi 
extindă iubirea lui de Tată înspre o multitudine de alţi fii. De 
fapt, acesta cred că este scopul fundamental pentru care 
Dumnezeu l-a creat pe om. Şi anume de a-şi extinde iubirea lui 
de Tată asupra, aş spune, unei infinităţi de fii. 

I.M.: În studiul dumneavoastră consemnaţi: „A fi creat 
după chipul lui Dumnezeu (Iisus Hristos) înseamnă a fi, cel 
puţin potenţial, fiu al lui Dumnezeu dimpreună cu Fiul.  
De acest privilegiu se bucură toţi oamenii, inclusiv cei din afara 
Bisericii, fiindcă orice om, din orice perioadă istorică, are, chiar 
dacă fără a o actualiza, o relaţie cu Hristos, al cărui chip îl 
poartă.” 

Cum să realizăm cât de mare este acest dar…? Ce taină, 
acest potenţial filiativ…  

D.L.: Da, aşa este. Intenţia fundamentală pentru care 
Dumnezeu a creat lumea şi omul este tocmai acest dar pe care 
ni l-a făcut, şi anume de a deveni şi noi la rândul nostru fii ai lui 
Dumnezeu. Este o taină foarte, foarte mare când ne gândim că 
şi noi, la rândul nostru, suntem chemaţi să devenim asemenea 
lui Hristos. Adică fii ai lui Dumnezeu. Într-un cuvânt, aş spune 
că majoratul omului coincide cu hristificarea lui. Sfântul 
Apostol Pavel ne spune de foarte multe ori că suntem chemaţi 
să dobândim statura bărbatului desăvârşit, măsura vârstei 
deplinătăţii lui Hristos, în Efeseni, cap. 4, versetul 13. Deci iată, 
practic, care este chemarea noastră cu adevărat: să devenim 
hristofori, să devenim asemenea lui Hristos, repet, după Har, 
nu după Fiinţă. 

I.M.: Aţi menţionat următorul aspect: „Din textul Facerii 
aflăm că Adam nu s-a „mişcat” către Dumnezeu, Arhetipul şi 
modelul său natural, ci într-o direcţie opusă, fapt care a 
„răsturnat” funcţionalitatea naturii sale psiho-somatice. (…) 
Natura umană continuă să „funcţioneze”, dar acum în mod 
haotic şi răsturnat, fapt pentru care funcţiile naturale ale omului 
se transformă în patimi.” 
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În ce ar consta această răsturnare a funcţionalităţii naturii 
noastre? Cum se manifestă? Efectele ei? 

D.L.: Înainte de a răspunde, aş reveni puţin la episodul 
din grădina Edenului, când textul din Facere ne spune că 
Dumnezeu şi cu Adam se plimbau în răcoarea serii. Este o 
imagine extrem, extrem de sugestivă, pentru că, iată, vedem 
nişte persoane care stăteau într-o împreună lucrare, într-o 
comuniune foarte adâncă, şi când vorbesc despre această 
comuniune interpersonală am în vedere faptul că persoana lui 
Adam era o faţă. Faţa lui Adam. De altfel, ştim foarte bine, 
termenul persoană provine în limba greacă de la termenul 
prosopon, care înseamnă faţă, chip. Ei bine, faţa lui Adam era 
orientată înspre faţa sau feţele celor trei Persoane, Dumnezeu 
fiind cele trei Persoane. Deci o faţă – cea a lui Adam – privea o 
altă Faţă, ca să spun aşa… În momentul în care diavolul 
strecoară acea îndoială în Eva, şi, pe urmă, Eva îl îmbie şi pe 
Adam să mănânce din acel pom al cunoştinţei „binelui şi al 
răului”, Sfinţii Părinţi vorbesc despre o răsucire a feţei lui 
Adam dinspre Dumnezeu înspre pomul cunoştinţei „binelui şi 
al răului”. Este foarte important să înţelegem că acel pom al 
cunoştinţei „binelui şi al răului” era lumea creată, lumea cu tot 
ceea ce exista în ea. Sfântul Maxim Mărturisitorul tâlcuind acel 
pom al cunoştinţei „binelui şi al răului”, spune că acesta era 
lumea creată. Căderea, de fapt, asta şi înseamnă: răsucirea feţei 
lui Adam dinspre Dumnezeu înspre pom. În momentul în care 
Adam gustă din lume, ca să zic aşa, el cade… În ce sens?  
El constată că nu mai are viaţă. Deci – dacă înainte de cădere  
el trăia pur şi simplu pentru că se afla în legătură, în comuniune 
cu Izvorul Vieţii care era Dumnezeu – în momentul în care  
se răsuceşte sau se decuplează de la acel Izvor al Vieţii,  
gustând din lume, el constată că începe să moară, că, de fapt, el 
trăieşte doar pentru că amână moartea. Deci, iată cum viaţa de 
dinainte de cădere s-a transformat, după cădere, în supravie-
ţuire. El dintr-odată a constat că oboseşte, că trebuie să doarmă, 
că trebuie să mănânce, că îmbătrâneşte, că se îmbolnăveşte, că 
simte durerea şi aşa mai departe. Pentru ca în cele din urmă să 
moară fizic. Aş spune că această structură a fiinţei umane pur şi 
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simplu s-a dezintegrat prin acea cădere. Sfinţii Părinţi, când 
vorbesc despre această structură sau despre acest compozit al 
omului, vorbesc despre trei facultăţi. Vorbesc despre minte (dar 
nu în sens de raţiune ca instrument, de raţiune instrumentală cu 
care operăm noi în viaţa noastră de zi cu zi, ci despre minte în 
sensul de instrument sau organ de cunoaştere a lui Dumnezeu, 
de contemplare a lui Dumnezeu). Mintea (nous în limba greacă), 
este de fapt un organ de contemplare, de cunoaştere. Ei bine, 
Sfinţii Părinţi spun că acel compozit format din minte (nous), 
suflet (psyche) şi trup (soma) s-a răsucit astfel încât s-a răsturnat 
cu susul în jos. Ca să înţelegeţi mai bine, gândiţi-vă că omul, 
înainte de cădere, era dispus în felul următor: mintea – care era 
prima facultate cu care omul intra în comuniune cu Dumnezeu 
– se afla în prim-plan. La mijloc era sufletul (psyche) şi pe 
ultimul plan era trupul (soma). Înainte de cădere, omul nu avea 
necesităţi fiziologice. Nu resimţea această nevoie de a mânca, 
de a bea, de a se odihni şi aşa mai departe, deşi avea un trup. 
Dar acel trup era extrem, extrem de spiritualizat, de înduhov-
nicit. De ce? Pentru că Harul care venea dinspre Dumnezeu pur 
şi simplu penetra această structură umană prin minte, cobora în 
jos înspre suflet şi înduhovnicea sau spiritualiza şi trupul. După 
cădere, această ierarhie se inversează. Aş spune mai mult… că e 
o răsucire. Există un termen grecesc care trimite la ideea de 
răsucire, cu susul în jos. Aşa cum se răstoarnă, de pildă, o 
maşină cu roţile în sus, aşa s-a răsturnat şi omul. S-a răsucit atât 
de tare, încât ceea ce înainte de cădere era pe ultimul loc, adică 
trupul, după cădere devine pe primul loc. Şi atunci avem 
această dispoziţie sau această ierarhie: trup, suflet şi, pe ultimul 
loc, mintea. Deci, în acest sens, vorbesc de această deformare a 
acestor trei facultăţi ale omului care înainte erau integral 
orientate înspre Dumnezeu, şi acum, după cădere, sunt integral 
orientate înspre lume. Adică? Mintea nu-L mai contemplă pe 
Dumnezeu, nu-L mai vede pe Dumnezeu, ci ea este acaparată 
de lucrurile sensibile, de lumea aceasta. Dacă înainte vorbeam 
de un cuget sau o minte duhovnicească acum vorbim despre un 
cuget trupesc. La fel, sufletul şi trupul. 
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În acest sens am vrut să evidenţiez această deformare a 
celor trei facultăţi ale omului. 

I.M.: Faceţi următoarea trimitere: „În primul rând, aşa 
cum am văzut, lumea poartă pecetea căderii, ceea ce, în 
termenii Părintelui Ghelasie, înseamnă că în urma căderii 
„CHIPUL de Om a «orbit», astfel încât el îşi caută Vederea prin 
«ochii Minţii» sau Simţurile Trupului.” Ce înseamnă această 
orbire a chipului omului, şi ce presupune compensarea ei prin 
„ochii minţii” sau „simţurile trupului”? 

D.L.: Cred că această orbire se referă la faptul că acest 
chip al lui Dumnezeu din noi s-a deformat. Adică, dacă înainte 
de cădere, mintea, cum am spus adineaori, era angrenată în 
această mişcare a ei naturală către Dumnezeu, iată că, după 
cădere, ea este întoarsă, ca să zic aşa, spre lume. Acest chip al 
lui Dumnezeu în noi a rămas, el există în noi. Numai că acum 
procesul acesta sau tendinţa aceasta a noastră naturală spre 
asemănarea cu Dumnezeu, nemaiurmând această traiectorie 
naturală, este acaparată, ca să zic aşa, de lume. Ce vreau să 
spun? Există în fiecare dintre noi, după cădere, o sete infinită 
după Dumnezeu. Numai că noi acum încercăm să astâmpărăm 
această sete cu lucruri finite, adică cu patimi. Părintele Dumitru 
Stăniloae vorbeşte foarte frumos şi profund în Ascetica şi mistica 
Bisericii Ortodoxe despre faptul că patima este o sete infinită a 
omului după Dumnezeu, numai că acum este întoarsă în 
direcţia opusă, în direcţia greşită. În noi există această sete 
infinită după Dumnezeu, noi fiind creaţi după chipul lui 
Dumnezeu, numai că, atâta timp cât noi încercăm să acoperim 
această sete cu lucruri finite, noi în continuare resimţim această 
sete a noastră după Dumnezeu, pentru că nu poţi să acoperi 
ceva infinit cu ceva finit. E ca şi cum noi dorim în continuare  
să-L contemplăm şi să-L vedem pe Dumnezeu, dar facem 
aceasta încercând să ne acoperim cu lucrurile finite, cu lucrurile 
pe care ni le dă lumea.  

Dacă nu mă înşel, Sfântul Nil Ascetul spunea despre 
stomac, despre lăcomia pântecelui, că este ca o mare care nu 
poate fi umplută. Ei bine, eu cred că această definiţie pe care 
Sfântul Nil Ascetul o dă stomacului se potriveşte pentru fiecare 
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patimă în parte. Pentru că patima aceasta şi este: o sete a 
omului după Dumnezeu, numai că este întoarsă în direcţia 
opusă. De aceea şi patima este iraţională, ne spune de multe ori 
Sfântul Maxim Mărturisitorul, pentru că noi oricât am vrea să o 
acoperim, nu putem. Pentru că nu poţi să acoperi, cum 
spuneam adineaori, ceva infinit cu ceva finit. De aceea patima 
este iraţională. Noi, deşi vedem că rămânem cumva sleiţi de 
puteri în urma unei patimi, noi totuşi încă persistăm în a fi 
dominaţi de aceste patimi. 

I.M.: Menţionez succint câteva dintre aspectele căderii pe 
care le-aţi surprins: După căderea din Rai istoria omului descrie 
traseul contorsionat al unui exil, un drum al rătăcirii şi al 
întoarcerii, al instituirii distanţei şi al recuperării proximităţii 
originare dintre Creator şi creatură. Cu alte cuvinte, experienţa 
lumii se consumă acum sub forma efortului de a găsi calea de 
întoarcere, iar omul căzut îşi administrează viaţa sub presiunea 
unui neobosit zel recuperator. Ce s-ar mai putea spune despre 
această, aş putea-o numi, dramă a Căderii, ce instituie o 
distanţă…? 

D.L.: Da, în primul rând, trebuie să înţelegem că tot ceea 
ce trăim noi pe acest pământ nu este starea noastră firească, nu 
este condiţia noastră firească. Firescul vieţii noastre era cel de 
dinainte de cădere. Noi suntem aici într-un scurt exil pe acest 
pământ. Casa noastră, ca să zic aşa, se află în altă parte. 
Spunând aceste lucruri, mi-aduc aminte de acea celebră 
piramidă a lui Maslow, care a ierahizat la un moment dat 
trebuinţele umane sub forma unei piramide. La baza piramidei 
ştim foarte bine a aşezat nevoile sau necesităţile biologice: 
nevoia de a mânca, de a bea, de a te odihni şi aşa mai departe. 
După satisfacerea acestei nevoi, psihologul american Maslow a 
aşezat trebuinţele de securitate, pe urmă trebuinţele de 
apartenenţă la un grup, şi tot aşa, pentru ca în vârful piramidei 
să aşeze nevoile spirituale ale omului. Dacă ne uităm pe această 
piramidă vedem că criteriul pe care Maslow l-a luat pentru a 
ierarhiza trebuinţele umane a fost cel al urgenţei cu care aceste 
nevoi trebuie satisfăcute. Ei bine, această piramidă dă socoteală 
despre condiţia omului lumesc, a omului care trăieşte în această 
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lume. Pentru că omul duhovnicesc – dacă e să păstrez acest 
exemplu – este un om care pur şi simplu răstoarnă această 
piramidă. Nu? Un om duhovnicesc pune tot timpul în prim-
plan, nevoile duhovniceşti, iar cele trupeşti sunt pe ultimul loc.  

Mi se pare foarte important să înţelegem acest raport între 
firescul condiţiei noastre şi nefirescul condiţiei. Pentru că dacă 
avem o bună raportare la această lume ar trebui să conştien-
tizăm şi să realizăm că tot ceea ce trăim noi în viaţa noastră nu 
reprezintă firescul condiţiei noastre. Ci, cum am spus adineaori, 
trăim într-un scurt interval, suntem în drum spre adevărata 
noastră casă, care este în Cer cu Dumnezeu. 

I.M.: În studiul evocat, afirmaţi: „Din perspectivă hristo-
logică, viaţa duhovnicească a omului se înscrie în mod natural 
pe traiectoria parcursă de Iisus Hristos – modelul oricărui 
creştin –, parcurs prin care omul dobândeşte, în cele din urmă, 
statutul de fiu al lui Dumnezeu după har.” A fost nevoie de 
Întrupare, deoarece umanitatea fiind slăbită de păcat, nu ar  
fi putut să-L descopere pe adevăratul Dumnezeu fără 
Dumnezeu…?  

D.L.: Aici aş spune, mai degrabă, că Întruparea nu este un 
accident în istorie. Sfinţii Părinţi – şi aici mă refer mai ales la 
Sfântul Maxim Mărturisitorul – spun că Întruparea era sfatul 
din veşnicie al lui Dumnezeu. Întruparea în linii mari ce 
înseamnă, de fapt? Este unirea indestructibilă între natura 
Dumnezeiască şi cea umană. Este comuniunea cea mai deplină 
şi intimă a acelor două firi sau a celor două naturi. Şi Sfântul 
Maxim Mărturisitorul spune că această unire între cele două 
naturi oricum s-ar fi întâmplat, indiferent dacă exista sau nu 
căderea. Probabil că alta ar fi fost forma. Acum noi vorbim în 
condiţiile noastre. Căderea a avut loc, planul lui Dumnezeu cu 
privire la om nu s-a schimbat, în sensul că Dumnezeu voia să se 
unească în modul cel mai intim cu noi, cu natura noastră 
umană, şi atunci mijlocul ales de Dumnezeu a fost întruparea 
Fiului Său. Dar aş merge mai departe, plecând de la aceste 
presupoziţii, şi aş spune că viaţa oricărui creştin este un deja 
parcurs, pentru că Întruparea ce înseamnă din punct de vedere 
duhovnicesc? Ce a vrut să ne arate Dumnezeu întrupându-se? 
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El a vrut să ne ofere un mod de a fi, un model de a fi. Adică 
pentru noi e foarte uşor şi simplu acum să ne uităm la viaţa lui 
Hristos şi să încercăm, pe cât ne stă în puteri, să asumăm cât 
putem de mult din acel mod al Lui de a fi. E suficient, de pildă, 
să amintesc aici şi un exemplu cât se poate de banal, dar din 
care noi ar trebui să învăţăm foarte mult. În textele Noului 
Testament, de pildă, se spune foarte des că Mântuitorul se 
trezea dis-de-dimineaţă să se roage. Deci, iată un exemplu 
concret pe care l-am putea împropria şi noi în vieţile noastre. 
Adică, dacă Hristos – Modelul nostru – făcea aşa, de ce nu am 
face şi noi acest lucru? Pentru că aceasta a vrut să ne arate; ce 
trebuie anume să facem, ca şi noi, la rândul nostru, să creştem 
înspre statura bărbatului desăvârşit. Adică, înspre Modelul Lui. 

I.M.: Iată un alt text pe care l-aţi citat din opera Părintelui 
Ghelasie: „Revelaţia Creştină ne arată că Taina Vieţii lui 
Dumnezeu este tocmai în această Taină a Naşterii Fiului lui 
Dumnezeu. De aceea şi Creaţia este posibilă ca Taină, tocmai în 
acest sens al Chipului Fiului Dumnezeiesc”. Însăşi taina lui 
Dumnezeu este taina naşterii Fiului Său? Care devine şi taina 
creaţiei…? 

D.L.: Da. Oarecum, am mai punctat tangenţial aceste teme 
prin ceea ce am spus adineaori. Aş mai adăuga un fapt foarte 
important. Aş aminti aici o tâlcuire duhovnicească pe care 
Sfântul Grigorie de Nyssa o dă unui episod foarte cunoscut din 
viaţa lui Moise. Ştim, la un moment dat, că Moise îi cere lui 
Dumnezeu să-I vadă faţa, iar Dumnezeu îi spune că nu se poate 
întâmpla acest lucru, pentru că dacă se întâmplă aceasta, atunci 
el va muri. Dar, totuşi, Dumnezeu îi face o concesie lui Moise şi 
îl aşază în acea scobitură a stâncii, spunându-i că în momentul 
în care va trece prin dreptul ei, o va acoperi cu palma, iar după 
ce a trecut o să-I vadă spatele. Ei bine, Sfântul Grigorie de 
Nyssa interpretează acel spate al lui Dumnezeu ca fiind Hristos. 
Or, este foarte interesant! Pentru că, vedeţi?, în momentul în 
care noi vedem spatele cuiva, în mod literal, concret, practic noi 
mergem în urma lui. Ei bine, asta face şi Hristos, de fapt. Ne 
cheamă să mergem exact pe urmele lui. Nu? El ne spune la un 
moment dat foarte clar: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”.  
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Cu alte cuvinte, mergând pe Calea aceasta, pe Drumul Meu, 
da?, veţi ajunge la adevărul vostru, da?, şi anume acela de a 
deveni şi noi, la rândul nostru, fii ai lui Dumnezeu după Har. 
Şi, dobândind acest adevăr, vom dobândi în mod implicit Viaţa 
Veşnică. Deci iată cum se instituie o relaţie foarte strânsă între 
Hristos, Modelul nostru, chipul după care am fost creaţi, 
practic, da? şi noi, care suntem chemaţi, la rândul nostru, să 
reiterăm acest traseu hristic. Şi dacă e să dezvoltăm un pic, 
putem spune, nu?, că acest traseu al Mântuitorului este stră-
bătut la un moment dat de cruce. Nu? Hristos a fost răstignit pe 
cruce şi a murit, pentru ca după trei zile să Învie. Deci, iată, 
vedem foarte clar, că nu există înviere fără asumarea unei cruci. 
Nu putem vorbi de naşterea noastră ca oameni duhovniceşti, 
fără a asuma, în vieţile noastre, o anumită cruce. Această cruce 
putând să însemne orice. 

I.M.: În articol aţi spus că „pentru a fi „întreg” omul tre-
buie să poarte „chipul” omului „ceresc”, adică cel al lui Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că, în esenţă, „creştinismul 
este Suflet de FILIAŢIE” sau „Spirit de FILIAŢIE”.” Aşadar, 
„destinul spiritual al omului constă în asumarea posturii filiale 
a lui Hristos”? 

Şi, în continuare, un text al Părintelui Ghelasie pe care  
l-aţi evocat: „Om în sensul Tainic Creştin înseamnă FIUL lui 
DUMNEZEU, dar noi nu suntem Fii ai lui DUMNEZEU în 
sensul Absolut al DUMNEZEIRII, ci Fiii lui DUMNEZEU ca 
Chip de Creaţie, care avem Înrudirea cu DUMNEZEU prin 
faptul că purtăm Chipul de FILIAŢIE, chiar dacă este de 
Creaţie.” 

Mai departe, un alt citat este: „FIUL LUI DUMNEZEU 
este UNICUL FIU ABSOLUT AL TATĂLUI DUMNEZEU şi EL 
creează pe «Fraţii de Creaţie» ca Fii ai LUI DUMNEZEU. Tot 
creştinismul este această Taină a «FIULUI-FRATE» de Creaţie, 
motiv pentru care orice creştin poate zice despre el însuşi că 
este „frate al FIULUI DUMNEZEU”.” 

Cum să facem să conştientizăm ce reprezintă această 
filiaţie-frăţietate, şi să realizăm ce deschidere plinitoare aduce? 
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I.M.: Revelaţia pe care Creştinismul o aduce lumii este 
aceasta: Noi suntem chemaţi să devenim fii ai lui Dumnezeu 
după Har. Iar devenind fii ai lui Dumnezeu după Har, noi 
practic ne transpunem în condiţia de fraţi ai lui Hristos. Hristos 
este Fratele nostru mai mare. Este foarte important să înţelegem 
acest aspect. Şi anume că noi trebuie tot timpul să substituim 
această genealogie omenească cu una de tip dumnezeiesc. Noi 
până la urmă avem un Tată, şi anume pe Dumnezeu. Aşa cum 
Dumnezeu Tatăl este Tatăl pentru Fiul Său, pentru Hristos, la 
fel este şi cu noi. Transpunându-ne şi devenind fii ai lui 
Dumnezeu după Har, Dumnezeu devine şi pentru noi Tatăl 
nostru. 

Bine-nţeles, aceasta este o taină foarte mare. Cum am 
putea noi să o conştientizăm foarte bine? Aş spune, uitându-ne 
din nou la exemplul Mântuitorului. Şi aş aminti aici, în primul 
rând, o trăsătură care transpare foarte clar din viaţa Lui. Şi 
anume înstrăinarea. În monahismul timpuriu, de pildă, se 
vorbea foarte mult despre xeniteia. Monahul, de fapt, era un om 
care s-a înstrăinat de această lume. El a devenit un xenos, un 
străin faţă de această lume. Când ai această conştiinţă că, de 
fapt, tu eşti un străin faţă de lumea aceasta, că lumea aceasta nu 
ţi-e foarte familiară, că nu vrei să te instalezi foarte comod şi 
confortabil în această lume, pentru că ai conştiinţa că această 
lume nu este casa ta, că tu eşti în această viaţă doar într-un scurt 
periplu şi că destinaţia ta finală este altundeva, în altă parte, eu 
cred că alt fel de mod de viaţă asumi, în viaţa de zi cu zi, în 
viaţa cotidiană.  

Şi… Mântuitorul ne-a arătat acest lucru. Să ne gândim în 
primul rând că pe însuşi Adam, nu?, în momentul în care a 
căzut, Dumnezeu l-a scos din grădina Edenului. Şi, iarăşi, să ne 
gândim la faptul că Sfinţii Părinţi vorbesc despre un exil al lui 
pe acest pământ. Mai mult decât atât, să ne aducem aminte de 
Proorocul Avraam căruia, la un moment dat, Dumnezeu îi 
spune: „Ieşi din casa ta, din casa tatălui tău…” Deci, iarăşi, 
vedeţi?, îl cheamă la o formă de înstrăinare, de dezrădăcinare 
din această lume.  



DANIEL LEMENI şi I. MISAILESCU 

172 

Aş spune – şi nu cred că aş exagera foarte mult – că se 
poate aminti aici de exemplul celor doi fraţi, Cain şi Abel. Dacă 
citim cu atenţie textul nu ne dăm seama cu ce ar fi greşit Cain ca 
Dumnezeu să-i respingă jertfa. Din text nu reiese că fratele lui 
Abel, Cain, ar fi făcut ceva greşit. La fel ca şi Abel, el şi-a adus 
jertfa din ce i-a dat mai bun pământul, prima recoltă. Şi, cu 
toate acestea, Dumnezeu nu i-a primit jertfa. Şi, citind acel 
episod, m-am întrebat de nenumărate ori, de ce? Şi Sfinţii 
Părinţi – şi aici l-aş aminti în primul rând pe Sfântul Clement  
Alexandrinul – spun că, de fapt, cei doi fraţi ilustrează două 
modele. Abel, modelul omului duhovnicesc, iar Cain, modelul 
omului trupesc. Şi e foarte interesant. Şi de ce spun că este 
foarte interesant? Pentru că dacă ne uităm pe vocaţiile, pe 
profesiile, cum am spune noi astăzi, ale celor doi fraţi, nu?, ştim 
foarte bine, Abel era un păstor. El, ca păstor, era nevoit tot 
timpul să se deplaseze, să se mute dintr-un loc în altul. Ei bine, 
făcând asta, el asuma în mod implicit o itineranţă. Itineranţa, 
chiar din punct de vedere fizic, îţi dezvoltă un sentiment de 
nealipire. Atunci când ai conştiinţă şi când şti că trebuie să te 
muţi dintr-un loc în altul, eşti constrâns în mod inevitabil să te 
rezumi la strictul necesar, pentru că tu ai conştiinţa că 
săptămâna viitoare vei fi nevoit să te deplasezi în alt loc. 
Dimpotrivă, Cain era agricultor. Ca agricultor dezvolţi un 
model sedentar. Agricultorul stă tot timpul în acelaşi loc, îşi 
cultivă grădina, îşi sapă pământul, seamănă şi aşa mai departe. 
Iarăşi, în mod inevitabil, atunci când stai foarte mult într-un loc 
începi să acumulezi. Şi iarăşi se dezvoltă acel sentiment de 
alipire: de locul acela, de bunurile respective şi aşa mai departe. 
Acum, extrapolând, Sfântul Clement Alexandrinul spune că 
Abel dezvolta tiparul omului duhovnicesc, adică al omului 
nealipit de lumea aceasta, al omului itinerant. Cain, dimpotrivă, 
ilustrează foarte bine modelul omului trupesc, adică al omului 
lipit de lumea aceasta. Dacă mergem acum înspre Noul 
Testament, vedem că Însuşi Mântuitorul dezvoltă acest model 
al itineranţei, nu? El ne spune, la un moment dat, că nu are 
unde să-şi plece capul… „Vulpile au vizuini, păsările au 
cuiburi, numai Eu nu am unde să-mi plec capul…” şi aşa mai 
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departe. Ei bine, această itineranţă trebuie înţeleasă din 
perspectivă duhovnicească. Adică de nealipire de această lume. 
Pentru că, în mod normal, un creştin autentic, trebuie să aibă 
această conştiinţă că el este un străin, un xenos (ξένος) faţă de 
acestă lume. Nu întâmplător… de altfel, monahismul apare sub 
semnul acestei înstrăinări, în secolul IV. Pentru că exact în 
secolul IV, mai exact în 313, când Constatin cel Mare dă acel 
edict de la Milano, prin care Creştinismul devine religie oficială 
a imperiului roman şi, iată, Biserica începe să coabiteze cu 
lumea, o mână de oameni – şi aici mă refer la monahi – au 
încercat să menţină încă viu acel duh al înstrăinării faţă de 
lumea aceasta şi s-au retras în pustie. 

I.M.: Aţi spus, citez: „Prin asumarea unui mod de viaţă 
duhovnicesc putem debloca potenţialul ultim din noi, care 
constă în asemănarea cu Iisus Hristos. Şi, într-adevăr, fiind 
creaţi după chipul lui Hristos, aceasta înseamnă că „noi suntem 
direct Înrudiţi cu Însăşi Icoana Hristică”. Filialitatea reprezintă 
în acest caz condiţia firească a omului, într-un cuvânt, omul în 
splendoarea normalităţii sale.” 

Acest pasaj îmi aminteşte de versetul din Psalmi: „Te voi 
lăuda Doamne, pentru că sunt o făptură aşa de minunată!” 

D.L.: Aceasta este revelaţia atât de neverosimilă pe care 
Creştinismul ne-o aduce. Şi anume că noi realmente avem 
această posibilitate de a deveni fii ai lui Dumnezeu. Şi când 
vorbesc de această filiaţie, trebuie să înţelegem foarte clar că nu 
e vorba de o metaforă. Este o realitate pur şi simplu. Deci, 
realmente putem deveni fii ai lui Dumnezeu. Şi acesta e firescul 
condiţiei noastre, până la urmă. Aşadar, nu este ceva nemai-
întâlnit, ceva nemaipomenit, de domeniul excepţionalului. 
Dimpotrivă, aş spune că experienţa acesta a înduhovnicirii 
noastre reprezintă firescul condiţiei noastre. De aceasta am fost 
creaţi şi spre aceasta suntem chemaţi: să devenim sfinţi. De 
altfel, termenul sfânt – dacă e să vorbim de semnificaţia 
etimologică a cuvântului sfânt, care vine din limba greacă de la 
termenul a-ghios – înseamnă nepământesc. Deci, a deveni 
nepământesc nu este o experienţă excepţională. A deveni 
nepământesc este, aş spune, o practică cotidiană… 
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I.M.: …dar, nu foarte comună…  
D.L.: Nu foarte comună, dar ce vreau să zic este faptul că 

sfinţenia, ca experienţă, aceasta înseamnă: a practica zi de zi 
această nealipire de lumea aceasta. Pentru că noi, în pro-
funzimea noastră, de fapt, suntem chemaţi să devenim 
nepământeşti, adică sfinţi. 

I.M.: Sesizaţi că: „Mistagogia Părintelui Ghelasie propune, 
aşadar, nu doar o doctrină cu privire la îndumnezeire, ci şi (sau 
poate mai ales) un mod gradual de maturizare spirituală a 
omului în Hristos, maturizare care va implica o familiarizare 
din ce în ce mai profundă cu destinul lui Hristos, Cel care 
transformă, după propria-I asemănare, pe omul care Îi poartă 
deja Chipul.” E încurajator să ştim că există şi o maturizare 
spirituală graduală… un interval al creşterii… un parcurs pe 
Cale…  

D.L.: Da, aşa cum am menţionat deja, fiecare dintre noi 
este chemat să asume această experienţă a maturizării în 
Hristos. Maturizarea noastră, cum spuneam, constă în 
hristificarea noastră. În a dobândi, ca să reiterez cuvintele 
Sfântului Apostol Pavel, mintea şi inima lui Hristos. Însă nu 
putem face acest lucru dacă noi devenim foarte familiari cu 
lumea aceasta. Sunt două experienţe care se exclud reciproc. Cu 
cât devii mai familiar cu lumea aceasta, adică devii un om 
lumesc, cu atât devii mai puţin un om duhovnicesc. Şi invers: 
cu cât eşti preocupat mai mult de a dobândi mintea şi inima lui 
Hristos, cu atât devii mai nefamiliar faţă de lumea aceasta. Sunt 
două experienţe care sunt disjunctive prin natura lor. Nu poţi 
să fii şi cu Dumnezeu şi cu mamona, în acelaşi timp. Pentru că 
dacă-L alegi pe Dumnezeu, în mod implicit îl respingi pe 
diavol, adică experienţa lumească. Dar şi invers: cu cât alegi 
mai mult lumea, cu atât, în mod implicit, îl respingi pe 
Dumnezeu. Deci, da, suntem chemaţi cu toţii să reiterăm în 
vieţile noastre acest parcurs pe care Mântuitorul l-a făcut 
înaintea noastră. 

I.M.: Încercând, desigur, să evităm şi anumite separări… 
Pentru că există şi separări de lume, dar fără a-L găsi pe 
Dumnezeu, ceea ce e, de asemenea, de nedorit. 



Despre paternitatea duhovnicească 

175 

D.L.: În ce sens? 
I.M.: În sensul că există separări, alienări, însingurări, 

izolări, autisme de toate felurile… Evitându-le, deci, pe acestea... 
D.L.: Da, de bună seamă. De fapt, eu când vorbesc despre 

lume, vorbesc mai degrabă despre acel duh lumesc. Pentru că 
noi ştim foarte bine că în lume operează două duhuri: Duhul lui 
Hristos şi acest duh lumesc, care este un duh de patimi. Este 
lumea despre vorbea Sfântul Apostol Pavel. Adică la acel duh 
lumesc mă refer. Cele două duhuri se exclud în mod reciproc. 
Nu poţi să respiri, ca să zic aşa, în acelaşi timp şi Duhul lui 
Hristos şi duhul acesta al lumii. La acest duh m-am referit când 
vorbeam despre lume. 

I.M.: „Misiunea lui Hristos a fost aceea de a-L revela pe 
Dumnezeu ca Tată, iar în acest sens, „creştinismul este Reve-
laţia PATERNITĂŢII absolute, pe care o face FIUL DIVIN”. 

Acest fapt a fost relevat cu multă putere şi de Părintele 
Dumitru Stăniloae, atunci când afirmă faptul că „Fiul trăieşte 
numai cu privirea spre Tatăl, nevrând altceva decât să 
împlinească voia Lui, să servească Lui. Şi vrea să fie cât mai 
multe subiecte care să iubească pe Tatăl, să trăiască pentru El, 
cu privirea aţintită spre El, împlinind voia Lui. Astfel Fiul vrea 
un număr cât mai mare de fii ai Tatălui, de fraţi ai Săi”, 
deoarece „mare este «Bucuria» TATĂLUI Care vede în Faţa Sa 
pe nişte Fii de Creaţie”.” 

Parcă sunt în oglindă aceste texte pe care le-aţi evocat. 
Unul al Părintelui Ghelasie şi celălalt al Părintelui Stăniloae... 

D.L.: Da, exact aşa e. Până la urmă, atât Părintele Dumitru 
Stăniloae, cât şi Părintele Ghelasie evocă o realitate funda-
mentală a noastră. Şi anume cea de filialitate. Este exact ce 
spuneam adineaori, Dumnezeu, în momentul în care l-a creat 
pe om, de fapt, a vrut să-şi extindă iubirea lui de Tată asupra 
mai multor fii. Noi, la rândul nostru, fiind chemaţi să devenim 
fii ai lui Dumnezeu, aceasta înseamnă că, în mod implicit, noi 
devenim fraţii lui Hristos. 

I.M.: Şi, ca încheiere, citez din studiu: „În acest context, e 
important să accentuăm faptul că, în acord cu întreaga teologie 
creştină, Părintele Ghelasie afirmă fără echivoc ideea potrivit 
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căreia „creştinismul nu înseamnă doar simplul Nume al lui 
HRISTOS, ci BISERICA lui HRISTOS”, astfel încât „cine vrea să 
facă o Spiritualitate Creştină, doar prin Taina Chipului Bisericii 
HRISTICE o va putea face”.  

În termenii Părintelui Stăniloae, această „Biserică 
HRISTICĂ” înseamnă că „Fiul lui Dumnezeu nu S-a făcut om 
pentru Sine, ci pentru ca din trupul Său să extindă mântuirea ca 
viaţă dumnezeiască în noi. Această viaţă dumnezeiască, extinsă 
din trupul Său în credincioşi, e Biserica”. Înţelegem, prin 
urmare, că „Chipul Bisericii HRISTICE este Chipul Liturghiei 
Sale”, iar „Chipul Liturghiei este RITUALUL Liturgic”. ” 

Ce comentariu vă inspiră acest texte, primul al Părintelui 
Ghelasie, iar al doilea al Părintelui Stăniloae? 

D.L.: Eu cred că Sfânta Liturghie alături cu relaţia cu un 
Părinte duhovnicesc reprezintă celălalt reper foarte important 
prin care omul se poate maturiza din punct de vedere 
duhovnicesc. Altfel spus, relaţia cu Părintele nostru duhovnic, 
alături de Sfânta Liturghie, de Biserică, sunt cele două repere 
fundamentale pe care omul trebuie să le asume pentru a deveni 
cu adevărat un om duhovnicesc. Acest text al Părintelui 
Ghelasie îmi aduce aminte de o întâmplare. La un moment dat, 
cineva m-a întrebat de ce este atât de important să participăm la 
Sfânta Liturghie, să mergem la Biserică? Şi i-am răspuns 
imediat că Sfânta Liturghie sau Biserica este singurul loc în care 
trebuie doar să fii… să fii prezent acolo şi să creşti. Şi i-am dat 
atunci un exemplu, făcând o analogie cu pântecele matern. În 
pântecele matern, fătul, pentru simplul fapt că se află în acel 
mediu, în acel spaţiu, în acel mediu amniotic… el nu face nimic 
altceva, nu?, şi totuşi creşte. Pentru că acel spaţiu, pântecele 
matern, îl hrăneşte. Îl hrăneşte şi el creşte, se dezvoltă. Ei bine, 
eu cred că şi Biserica, şi mai ales Sfânta Liturghie, este 
asemenea unui pântece matern. Este suficient să te afli acolo în 
acel spaţiu liturgic, şi, fiind acolo, spaţiul acela o să te 
hrănească, o să te facă să creşti şi să te dezvolţi, de la starea 
unui prunc, la cea a unui bărbat duhovnicesc.  

Şi cred că textul Părintelui Ghelasie poate fi înţeles şi în 
această manieră. Şi anume că Biserica, în calitate de pântece 
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matern, este ceva care, pur şi simplu, te ajută să te dezvolţi, să 
creşti şi să te maturizezi din punct de vedere duhovnicesc.  

Aici bine-nţeles se mai pot face alte analogii. Sfântul Isaac 
Sirul, de altfel, înţelegea întreaga noastră viaţă aici pe pământ 
ca pe o şcoală. O şcoală prin care noi ne educăm, prin care noi 
creştem din punct de vedere duhovnicesc. Dar, revenind la 
întrebarea duhovnicească, eu cred că Biserica şi spaţiul Sfintei 
Liturghii este asemenea unui pântece matern care pur şi simplu 
ne hrăneşte, astfel încât noi creştem spre această statură a 
bărbatului desăvârşit. 

Cred că aceasta se poate spune. Şi ce aş mai spune, în 
final, şi mi se pare iarăşi foarte important de înţeles, este 
următorul lucru, şi revin din nou la acel binom, de care aţi 
pomenit adineaori şi anume excepţional versus firesc. Iată, 
creştinul are la îndemână anumite mijloace care nu sunt 
spectaculoase în sine. Cum ar fi postul, participarea la Sfânta 
Liturghie, spovedania şi aşa mai departe. Dar, asumându-le în 
vieţile noastre de zi cu zi, noi, treptat-treptat, începem să ne 
naştem din nou, să devenim, din oameni tot mai puţin lumeşti, 
oameni mai duhovniceşti. Eu aş spune, şi aş insista pe acest 
lucru, că experienţa sfinţeniei sau înduhovnicirii noastre nu este 
o experienţă excepţională, ci una firească. Şi aici aş aminti, de 
pildă, acel cuvânt foarte cunoscut din Păstorul lui Herma care 
spunea că, deşi trăiesc în lume, creştinii nu trăiesc după lume. 
Ei bine, eu cred că aşa trebuie să facem şi noi. 

Daniel Lemeni şi I. Misailescu 
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Repere ale unei medicini integrative 
– medicina isihastă şi viziunea ghelasiană – 

 
(I) 

 
 

Sănătatea Omului este în Taina Chipului său, ca Menirea 
Umanizării Naturii, pentru Întruparea Divinului1, este o formulare 
ghelasiană care, deşi succintă, poziţionează, orientează, des-
chide către o anume înţelegere a sănătăţii şi către o abordare 
mai profundă şi mai complexă a acesteia, întrucât sănătatea nu 
este aici tributară unei simple şi decupate definiri, nu este 
raportată doar la sine sau la patologie, ci este devoalată ca fiind 
înscrisă în chipul omului, unul care, desigur, este de descoperit. 
Perspectiva asupra sănătăţii, orizontul abordării acesteia, este 
subscrisă astfel unei adânci reflecţii asupra chipului omului, 
unei nevoi de devoalare a menirii sale iconice. 

Astfel, sănătatea este legată de taina acestui chip iconic al 
omului, ce o face să fie asumată, recuperată, într-o anume 
menire, sau, altfel zis, cuprinsă, integrată am putea spune,  
într-un demers relaţional de pre-facere euharistică, nu doar a 
omului, ci chiar şi a cosmosului. În acest sens, omul nu este 
chemat la o sănătate care urmăreşte o simplă re-întoarcere şi  
re-legare de natură, în modalitatea unui holism ce are ca 
finalitate o integrare cosmică, o cosmicizare a sa, ci la o sănătate 
care implică un anume chip iconic şi un anume sens de par-
ticipare şi transfigurare a omului, care presupune o amprentare 
a naturii, o umanizare transfigurativă a cosmosului. 

Taina chipului omului este de altfel surprinsă de isihast, 
nu doar într-o simplă relaţionare a omului, cu Dumnezeu şi cu 

                                                             
1 Ieromonah Ghelasie, Taina Hranei: Reţetele Medicinii isihaste, Platytera, 
Bucureşti, 2011, p. 203. 
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natura, ci este asumată într-o cheie a pecetluirii iconice a 
chipului omului asupra naturii, aşadar, a asumării unei 
„umanizări a naturii” în vederea „Întrupării Divinului”. Deci, 
este recuperată după un sens al pogorârii spre întrupare a 
Divinului, nu doar în om, ci chiar şi în natură. Este un sens al 
întru-chipării lui Dumnezeu în întreaga Sa creaţie, un sens 
personalist, evident. În această perspectivă, omul se arată de 
fapt şi în rostul său de mijlocitor-mediator între Dumnezeu şi 
natură. Este o mijlocire care implică o amprentare-umanizare a 
naturii, o întrepătrundere neamestecată între om şi natură, şi 
chiar mai mult, o transfigurare a omului şi a naturii prin 
prezenţa-întruparea Divinului. 

Ca atare, în această viziune isihastă, miza sănătăţii nu 
apare ca fiind una desprinsă de acest sens tainic al chipului 
omului. Sănătatea omului este identificată astfel în contextul 
acestei întâlniri integrative, a acestei participări a omului, 
profund asumate, în care „natura se umanizează”, devine un 
„cosmos participativ”, se revelează ca un chip de biserică în 
care „Divinul se întrupează”. Este o sănătate care se descoperă 
nu în afara unei taine a chipului omului. Este o sănătate, o 
viziune asupra sănătăţii, mai bine zis, care mărturiseşte, aşadar, 
această nevoie de (re-) aşezare a omului în direcţia şi sensul 
descoperite de taina chipului său, cel al unirii între Dumnezeu 
şi Creaţie, în conformitate cu demnitatea omului de coroană a 
creaţiei, de inel unificator al ei. În aceste considerente, s-ar 
putea spune şi că suntem chemaţi, în viziune isihastă, să  
re-descoperim o perspectivă sănătoasă despre viaţă, una, nu 
doar care ţinteşte chipul înveşnicirii vieţii, ci una care  
într-adevăr arată calea asumării, în parcurs prezent, aici şi 
acum, a chipului unei re-memorări arhetipale a „tainelor vieţii”. 

Relatarea despre medicina isihastă se desfăşoară, aşadar, 
urmând această „viziune asupra tainei vieţii”, proprie celui ce 
trăieşte „viaţa ca o taină”, ce primeşte viaţa ca „dar de taină” şi 
o sărbătoreşte-priveşte ca pe un „miracol”. Şi mai ţintit, din 
perspectiva chipului omului, se reclamă, pe de o parte, 
recunoaşterea „tainei vieţii” ca fiind însuşi sufletul şi, pe de  
altă parte, descoperirea „tainei sufletului” ca fiind însuşi 
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Dumnezeu2. În acest excurs al vieţii ca taină şi al tainei ca viaţă 
se poate spune chiar că avem de a face cu o optică mistagogică 
asupra medicinii ce întâmpină şi străbate întrupat dinspre 
Originile şi memoriile vieţii. 

Isihast, „memoriile vieţii adevărate” sunt, de bună seamă, 
„memoriile Originii”. Uitarea acestor „memorii ale Originii” 
este echivalată cu uitarea de fapt a „memoriilor vieţii”, cu 
consecinţele ştiute, inevitabile: boala şi moartea. În acest orizont 
mistagogic, religia este desemnată ca „legătură” cu Originea, iar 
viaţa este redefinită ca permanentă re-memorare a Originii 
Divine; o re-memorare fără de care viaţa este afectată, şi, ca 
atare, tinde să se degradeze, până la boală şi moarte3. Religia 
este prezentată astfel ca cea care „poartă” şi „păstrează” chipul 
sănătăţii propriu-zise, în vreme ce medicina este văzută ca un 
„sprijin”, acordat, însă, tot de Divin, pentru omul ce „trebuie 
ridicat din păcat şi boală”4. Aşadar, ca şi religia, medicina este 
recunoscută ca o taină a vieţii lumii, dar sub amendamentul ce 
ne previne că medicina fără suport sacru şi religie riscă să se 
desacralizeze până la o „ştiinţă anorganică, ce are coşmarul 
morţii, în visul şi nostalgia vieţii”5. Isihastul pune de altfel 
alături „ştiinţa medicală” şi cu „lucrarea sacerdotală”. Astfel, 
atât preoţia, cât şi medicina, sunt cuprinse într-o misiune şi o 
responsabilitate comună, deşi sunt situate evident în raportarea 
lor la Divin într-o orientare distinctă: „preoţia coboară pe 
Dumnezeu în lume şi medicina redă lui Dumnezeu lumea”6. 

Ca origine, medicina se descoperă a fi în „Ordinea 
esenţială a existenţei”7. Astfel, originea medicinii este în 
                                                             
2 Ieromonah Ghelasie, Taina vindecării: medicina isihastă, Bucureşti, 
Platytera, 2017, p. 10. 
3 Ieromonah Ghelasie, Memoriile unui isihast. Filocalia carpatină, vol V, 
Platytera, p. 64. 
4 Ibid., p. 342. 
5 Ieromonah Ghelasie, Taina Hranei: Reţetele Medicinii isihaste, Platytera, 
Bucureşti, 2011, p. 151. 
6 Ibid., p. 201. 
7 Ieromonah Ghelasie, Memoriile unui isihast. Filocalia carpatină, vol VI, 
Platytera, p. 11. 
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„ordinea-libertatea firească a realităţii noastre”, ca sănătatea 
însăşi. În acest sens, adevărata medicină este considerată a fi 
sănătatea şi nu boala, care este definită ca un conflict între „firea 
noastră sănătoasă” şi „alte firi anormale distrugătoare”, ce 
urmează ieşirii din această „ordine esenţială a existenţei”. 
Apariţia bolii este apoi cea care adaugă de fapt medicinii şi 
terapia ca „artă de vindecare”8. Însă, recunoaşterea medicinii ca 
fiind în ordinea firească esenţială a fiinţei noastre reclamă 
recuperarea chipului în sine al libertăţii, care nu constă într-o 
înşelătoare alegere a degradării şi a bolii, ci în (re-) aşezarea 
liberă-firească în Ordinea Transcendentală, ce asociază 
„porunca sănătăţii şi a perfecţiunii”, nu cu o simplă Lege, ci cu 
„rememorarea vie a tainei Originii”9. 

Isihast, se afirmă că în sine „viaţa este sănătate”, dar 
totodată, se susţine şi că „sănătatea este chipul vieţii create de 
Dumnezeu”. De aici încercarea, îndemnul de redescoperire a 
unei „taine a sănătăţii”10, taină ce este legată inevitabil de 
redescoperirea „chipului vieţii” ca un „chip creat de 
Dumnezeu”. Este un chip al vieţii care, fiind creat, nu apare 
prin sine, de la sine, evolutiv, ci are, prin urmare, un Chip 
Creator. Are, adică, o Origine. În acest sens, „sănătatea este în 
acest Memorial de Origine”11, în care stă de fapt înscrisă 
arhetipal cu litere de neşters. Astfel, isihast, se consideră că 
doar dacă în noi este „arhetipul veşnic şi de neatisns al sănătăţii 
este posibilă cu adevărat o revenire la sănătate din bolile 
noastre”12. În atare perspectivă, se afirmă că noi avem cu 
adevărat „sănătatea veşnică” în noi, iar boala este considerată 
doar un „adaos” care poate fi înlăturat, sub condiţia revenirii la 
„limbajul permanent, perfect, firesc, din adâncul fiinţei 
noastre”13; chipul arhetipal este descoperit în limbajul de suflet 
care nu se şterge, chiar dacă este dublat de un „limbaj anormal 
                                                             
8 Ibid., p. 12. 
9 Ibid., p. 33. 
10 Ibid., p. 373. 
11 Ibid., p. 402.  
12 Ibid., p. 37. 
13 Idem. 
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negativ”. Astfel, existând o sănătate în sine, chiar înscrisă 
arhetipal, boala este reversibilă14. Însă, este de înţeles că 
revenirea la sănătate este şi o re-structurare, o re-memorare 
arhetipală, totodată. Ceea ce implică şi o revenire, atât la 
conştiinţa reală a limbajului de suflet, cât şi la conştienţa 
adevărată a limbajului de energii-corp.  

Conform isihastului, revelaţia creştină vine şi cu 
„rememorarea chipului corpului integral”, chip ce, prin păcat, 
se alterează, se dez-integrează. Astfel, ca medicină isihastă, 
vindecarea bolilor corpului trebuie să aibe în vedere „chipul 
integral al corpului”15, integralitate care implică şi legătura-
întrepătrunderea cu sufletul, dar şi aşezarea-deschiderea în tot 
contextul relaţional al existenţei. Într-o exprimare schematică, 
modelul sacro-terapeutic isihast, indiferent de boală, reco-
mandă să se înceapă cu reconştientizarea realităţii integrale 
suflet şi corp, după care trebuie să urmeze şi stabilirea bolilor, 
atât ca suflet, cât şi ca corp, întrucât medicina isihastă se declară 
explicit, neechivoc, a fi o „dublă medicină”, de „suflet şi de corp 
în întrepătrundere”16. 

Această întrepătrundere între suflet şi corp este însă una 
de consemnat şi din perspectiva căutării şi a regăsirii rădă-
cinilor bolilor. În acest sens, cheamă propriu-zis la o adâncire a 
fondului realităţii, pe temeiul revelaţiilor Scripturii, a desco-
peririlor sfinţilor şi a cunoaşterii înţelepţilor care ne-au lăsat şi o 
„ştiinţă pentru alinare”. Dar care, totodată, ne-au păstrat şi 
deschisă o cale de „rememorare a Adevărului”17. Medicina 
isihastă are, aşadar, şi această preocupare de „rememorare a 
Adevărului”. Are, deci, responsabilitatea de a nu fi în răspărul 
Lui. Altfel zis, are această grijă de a fi pe calea Adevărului, cu 
toate implicaţiile ce le presupune această Cale, de urmat. În 
acelaşi timp, încearcă să ofere şi o privire de ansamblu asupra 
întregului în care trebuie să se descopere realitatea noastră, 

                                                             
14 Idem. 
15 Ibid., p. 367. 
16 Ibid., pp. 271-272. 
17 Ibid., p. 91. 
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respectiv modalitatea de revenire la o sănătate în sine, 
nemaltratată de păcate şi boli18. 

De altfel, se constată că văzută într-o perspectivă mai 
largă boala are cauze şi determinări mai complexe, nu doar 
externe, materiale, energetice, informaţionale. Având rădăcini 
în realităţi mai adânci şi cauze multiple, uneori mai ramificate şi 
mai profunde decât apar la o primă vedere şi la o investigare 
instrumentală, se explică de ce de multe ori o boală nu este 
întotdeauna uşor de tratat şi remediat decât în raport de un 
orizont al unei cauzalităţi multifactoriale, identificată în mod 
concertat, complex, diferenţiat. De aceea şi este nevoie de multe 
ori de un tir terapeutic încrucişat care să îmbine mai multe 
modalităţi adjuvante, care să asocieze diverse remedii, aşa cum, 
alături de alte remedii bazate pe sinteze chimice, extracte 
naturale, băi, ceaiuri, etc., sunt de descoperit şi cele proprii 
viziunii isihaste.  

Astfel, medicina isihastă se recomandă ca o medicină 
integrală19, care „nu exclude nimic din cele bune”, dar se 
identifică ca fiind una care vede şi abordează totul în specificul 
său. În acest specific integrativ este şi o „medicină de suflet”. O 
„medicină de suflet” fără de care medicina isihastă consideră că 
degeaba se insistă numai pe medicina corpului, întrucât boala 
îşi are rădăcini şi în „păcatele sufleteşti”. Sufletul se poate curăţi 
de „păcate şi boli” prin „rugăciune şi virtuţi evenghelice”, fapt 
ce, în virtutea întrepătrunderii între suflet şi corp, se va răsfrânge 
şi asupra corpului. Mai mult, împărtăşirea cu dumnezeiasca 
Pâine Liturgică Hristică este de conştientizat ca o arvună a 
„vieţii şi sănătăţii veşnice şi nemuritoare” ce pătrunde atât 
sufletul, cât şi corpul20. Sănătatea este înscrisă participativ în 
acest chip al „sănătăţii veşnice şi nemuritoare”. De fapt, pentru 
isihast, „sănătatea este stare de Rai, de perfecţiune, de viaţă 
veşnică”21. În acest orizont, se înţelege şi îndemnul de a nu ne 

                                                             
18 Idem. 
19 Ibid., p. 349. 
20 Ibid., p. 345. 
21 Ibid., p. 135. 
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speria de boală, de „crucea suferinţei”, dar şi chemarea de a o 
purta cu demnitate, întrucât avem „toate puterile” să o ducem 
până la „înviere-sănătatea veşnică”22. Boala nu se desprinde 
astfel în crucea sa şi de un sens al învierii, de un chip tainic al 
sănătăţii veşnice. 

De bună seamă, asumând o sacro-terapie creştină, 
medicina isihastă se expune totodată în şi dimpreună cu această 
viziune specific creştină23. De aceea şi sacro-terapia medicinii 
isihaste are în mod firesc nostalgia stării de „viu permanent de 
Rai”, şi doreşte întoarcerea la „starea de Rai” ca „sănătate 
veşnică şi deplină”24. În viziune creştină, ruptura perfecţiunii în 
„bine şi rău”, care este şi „originea bolii şi morţii”25, apare 
numai după Cădere, întrucât, până la „căderea din Rai” era 
„sănătatea permanentă”, „binele perfect”. Astfel, polarizarea 
păcatului adamic, primordial, adaugă boala ca o imperfecţiune, 
străină de realitatea în sine. Boala apare deci ca o adăugire ce 
acoperă perfecţiunea, fără a anihila însă sănătatea şi perfecţiunea 
în sine. Viul şi Viaţa ca origine sunt în sănătate şi permanenţă 
indestructibilă26. Minciuna, ieşirea din Adevăr, este primul 
„microb de suflet” care „inversează perfecţiunea şi sănătatea” şi 
„adaugă în suflet un limbaj negativ şi bolnav, producător de 
boli”27; de remarcat că „negativul” este definit aici în mod 
teologic, asemeni răului care nu este un „rău în sine” ca esenţă, 
deci ca unul care apare ca un parazit al perfectului în sine, ca 
negativizare a perfecţiunii. 

În această perspectivă, se poate înţelege chemarea la o 
asumare a sănătăţii şi ca act volitiv, în sensul asumării 
delimitării de acest limbaj negativ. Este vorba de un sens al 
implicării individuale în respingerea acestui „parazit-fantomă” 
şi „duh-rău” pentru a nu-l lăsa să „denatureze sănătatea şi 

                                                             
22 Ibid., 116. 
23 Ibid., 117. 
24 Ibid., p. 46. 
25 Ibid., p. 49. 
26 Ibid., p. 56. 
27 Ibid., p. 46. 
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perfecţiunea”28. Astfel, ca fond firesc al nostru, se consideră, pe 
de o parte, că trebuie să vrem sănătatea, şi, pe de altă parte, că 
este ruşine să ne complacem în degradare şi boală. Sănătatea şi 
perfecţiunea sunt de altfel relevate isihast asemeni unei 
„porunci dumnezeieşti” şi sunt asociate astfel chiar cu o „cale a 
sfinţeniei”: „Fiţi sfinţi, precum şi Tatăl vostru cel din Ceruri 
Sfânt este”29. Doar într-o atare perspectivă arhetipală, subscrisă 
Originii, ne încredinţează isihastul că poate exista şi o „adevă-
rată medicină”, adică una care să se arate „suficientă şi stabilă”, 
una care să nu fie doar o „vagă promisiune şi sugestie”30. 

Medicina creştină identifică însă „taina Originii” prin 
„taina paternităţii şi a filiaţiei”. De aici şi o înţelegere a 
„originii” sănătăţii prin raportarea la taina originii ca „taină a 
paternităţii şi a filiaţiei”, respectiv nevoia de conştientizare a 
unei „rupturi de origini” (paternitate şi filiaţie) drept o cauză ce 
generează inevitabile consecinţe patologice31. În atare identi-
ficare a chipului originilor (paternitate şi filiaţie), ni se prezintă 
şi nevoia unei „sacroterapii” care insistă atât pe rememorarea 
sacralităţii originare a paternităţii şi filiaţiei, ca una care se 
asimilează, care trece de la psihic până în organic, cât şi pe 
această descoperire a „tainei vindecării”, care se realizează  
prin „împăcarea” psihică şi biologică a acestor „memorii” 
arhetipale32.  

Temeiul sănătăţii, în această perspectivă isihastă, se 
descoperă în asociere cu această ţintă de re-memorare a 
chipului omului ca întreg participativ, care, cum s-a spus deja 
iniţial, implică, nu doar hrănirea şi asimilarea memorialului 
Divin, ci şi o „umanizare a naturii”. Această umanizare a 
naturii este altceva decât o „naturizare” sau o „cosmicizare” a 
omului. Adică este altceva decât o configurare, o re-structurare 
a omului după natură, ce merge chiar până la o identificare şi o 

                                                             
28 Ibid., p. 34. 
29 Ibid., p. 33 
30 Ibid., p. 295. 
31 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. V, pp. 65-66. 
32 Ibid., p. 66. 
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contopire a sa cu natura. Isihast, re-memorarea chipului omului 
este legată de acest proces de „umanizare a naturii” care, în 
fond, ţine de o restaurare, (şi) de o reintrare în ordinea firească 
a Creaţiei. Şi, mai aplicat, ţine de asumarea de către om a 
rolului său de „coroană” a Creaţiei, şi, totodată, de actor al 
unificării şi îndumnezeirii Creaţiei.  

Omul este definit însă ca om, în viziunea isihastă, şi prin 
„mâncarea”, sau, mai bine zis, prin hrănirea sa. Desigur, în 
acest chip de hrănire şi asimilare, de întâlnire de memorialuri, 
prioritară este „mâncarea divină”33, adică hrănirea din însăşi 
„Viul Divin”. Relatând despre remedii terapeutice ale medicinii 
isihaste propune repere din perspectiva unui „act vital al 
hranei”, care nu înseamnă doar „mâncare”, ci însăşi „taina vieţii 
de creaţie”. Văzând viaţa prin prisma Originii în actul creator 
Divin, o defineşte ca „re-memorare permanentă a Originii”, şi 
afirmă că „a te hrăni” este mai mult decât a „mânca”, întrucât 
„a te hrăni” este o „relaţie memorială a Originii proprii”34. 
Căderea din Rai şi păcatul sunt cele care, conform isihastului, 
au transformat „actul sacru” al hranei în „mâncarea profană a 
consumaţiei” în care se caută „memorialul pierdut al hranei”. 
Însă, noi nu „mâncăm” pentru că „viaţa este consum de energie”, 
ci pentru că noi „trebuie să facem actul sacru al hranei, actul 
sacru al rememorării Originii”35. Afirmă astfel că cele două 
izvoare ale vieţii noastre sunt „memorialul originii Divine din 
suflet” şi „memorialul propriului corp (mâncarea)”, iar „unirea 
acestora este actul sacru al hranei”. În acest sens, susţine că în 
relatarea sa isihastă mâncarea nu este doar „nutriţie alimentară” 
şi nici numai „mecanism dietoterapeutic”, ci este o „integra-
litate a sacrului hranei”, cu modalităţile de manifestare ca: 
sacroterapie (memorialul Divinului), psihoterapie (memorialul 
propriului suflet), mobiloterapie (memorialul bioenergetic), şi 
dietoterapie (memorialul propriului corp). În consecinţă, 

                                                             
33 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. VI, p. 384. 
34 Ieromonah Ghelasie, Taina Hranei: Reţetele Medicinii isihaste, Platytera, 
Bucureşti, 2011, p. 7. 
35 Ibidem. 
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subliniază că „reţetele medicinii isihaste” propuse nu înseamnă 
„mâncare alimentară”, ci „hrană-memorialul vieţii”36. 

De altfel, chiar hrănirea din „natură” este supusă unei 
meniri, anume aceea de oferire, de ridicare, de transfigurare în 
Dumnezeu. Hrana, hrănirea de fapt, este subscrisă unui mod de 
a fi în dăruire, în deschidere, comunicare şi dialog, întrucât, în 
definirea isihastului viaţa „înseamnă dăruire-exprimare, nu 
consum şi autoînchidere”. Şi, ca atare, viaţa nu este „consum-
distrugere”, cât este „purtare de dăruiri”. Mistic isihast se 
atrage atenţia astfel că taina hrănirii este dăruirea, şi chiar se 
subliniază că „cel ce dăruieşte se hrăneşte, iar cel ce distruge şi 
consumă se autoconsumă”. În aceste considerente, conform 
isihastului, inclusiv „hrana vie, naturală”, atunci când hrănirea 
nu este animată de dăruire/dăruiri, poate fi sub incidenţa 
consumului devorant, şi nu spre înrâurirea vieţii şi a sănătăţii. 
Cu alte cuvinte, în absenţa suportului „viului dăruirii” se poate 
adăuga chiar şi la aşa zisa „hrana vie, naturală” o încărcătură 
sau un efect „nociv”, ce este mult mai pregnant sesizabil atunci 
când (şi) „hrănirea” este implicată într-un proces terapeutic37.  

De fapt, medicina isihastă, considerând că şi în Rai era o 
hrănire reală, oferă numirii de hrană un conţinut mai 
cuprinzător decât acela de simplă alimentaţie-mâncare. Susţine 
în acest sens şi faptul că, în Rai, datorită „hranei vii”, deşi erau 
aceleaşi organe, funcţiile organelor noastre erau altfel38. De 
aceea, nu întâmplător în medicina isihastă, vizavi de vindecarea 
bolilor, se accentuează nevoia de „reîntoarcere” la „viul de 
Rai”, la acel „viu” ce exista înainte ca organismul corporal să fie 
modificat prin „ruperea viului” în „viu şi neviu”39, deci prin/de 
apariţia „contrariilor Căderii”.  

Cu alte cuvinte, în această viziune isihastă, nu avem doar 
un oarecare mod de integralizare a medicinii, ci unul anume 
care face un pas înainte spre a redescoperi „chipurile sănătăţii 

                                                             
36 Ibid., p. 8. 
37 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. V, p. 124. 
38 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. VI, p. 44. 
39 Ibid., p. 50. 
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vieţii nemuritoare de Rai”40. Astfel, isihast, se relevă o distincţie 
importantă, şi anume: „viul haric” este identificat ca un „viu 
necreat”, dincolo de „viul creat”, ca fiind o supralege (harică) a 
legilor creaţiei, deci ca fiind un supraviu, ce este susţinător al 
„viului creat”41. În această abordare, nu este o contrazicere a 
eficacităţii medicamentelor, ce, generic vorbind, sunt „energii 
create” care intervin în boli, ci avem o deschidere şi o „lărgire” 
cu o „terapie harică”. Adică, avem o supraterapie şi cu „energii 
necreate”, ce se adaugă „peste” terapia cu „energiile de 
creaţie”42. 

Este vorba însă şi de nevoia de re-identificare a tainei 
„viului vieţii” în „viul haric”, dumnezeiesc, fără de care viaţa 
noastră decade, ajunge să fie restrânsă, redusă, la viziunea unui 
mecanicism-robotic de relaţii-schimburi informaţionale fizico-
chimice43. Medicina ishastă previne de altfel faţă de riscul 
folosirii, în exces şi unilateral, a unei „medicaţii chimice”  
(de sinteză), sens în care recomandă prioritar revenirea la 
„medicamentele naturale” de „hrană vie”44. Pe de altă parte, cu 
privire la naturişti şi vegetarieni, se precizează că deşi intuiesc 
nevoia de „viu”, aceştia nu reuşesc totuşi să străbată prin 
viziunea lor la suportul însuşi al viului bio-fizico-chimic45, care, 
în perspectivă isihastă, este un „viu”-suport de natură necreată, 
harică, arhetipală.  

Însă, pentru isihast, „medicamentele obişnuite” sunt 
terapeutic utile pentru anumite „intervenţii”, în raport de 
nivelul lor de acţiune şi efect, în care sunt cantonate, desigur. În 
rest, se recomandă să fie „lăsat” totul pe „fondul biologic de 
restabilire”. Deci, recomandă să fie lăsat procesul de vindecare 
pe seama acelui „miracol din noi înşine” – despre care vorbesc 
mulţi –, ce trebuie însă pus în funcţie46, ce trebuie re-activat, 
                                                             
40 Ibid., 294. 
41 Ibid., p. 289.  
42 Ibid., p. 294. 
43 Ibid., p. 282. 
44 Ibid., 272. 
45 Ibid., 300.  
46 Ibid., p. 294. 
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capacitat. De aceea, previne asupra nevoii unei treziri din  
visul că „medicamentele chimice” ar fi singurul „miracol de 
tratament”, pentru că acest „vis” reflectă de fapt o schemă 
simplificată, proprie unei medicini ce reduce totul la un 
„chimism energetic” făcut unic responsabil de o reechilibrare şi 
o recâştigare a sănătăţii47. În acelaşi timp, isihastul atrage 
atenţia şi asupra poziţiilor extremiste din cealaltă direcţie, a 
celor care, dimpotrivă, nu admit nici un medicament al 
medicinii obişnuite, şi pe care încearcă să o dea cu totul la o 
parte; indică, de exemplu, nevoia inevitabilă de medicamente 
într-o intervenţie rapidă, infecţie masivă, dureri atroce etc. 
Îndemnul este de fapt unul la măsură şi echilibru într-un 
spectru mai larg. Este un îndemn la a se evita abuzul, sau, mai 
exact, la a se evita „extremismul medicamentos”, propriu celor 
care îl consideră singurul remediu de boală48, şi care în mod 
forţat pretind că această abordare ar fi una autentic ştiinţifică. 

În perspectiva unui tratament complex, integrat, se ştie, şi 
este acceptat din ce în ce mai mult, că acesta nu mai poate fi 
limitat numai la medicamente chimice, pastile sau injecţii etc, ci 
implică şi tratament sub formă de regimuri alimentare, băi, fizio-
terapie, homeopatie, acupunctură etc49. Chiar dacă unii medici, 
fidelizaţi extrem propriei lor paradigme medicale, oferă 
tratament unilateral, isihast se propun şi repere terapeutice 
„peste tratamentele obişnuite”, întrucât, ca medicină isihastă, 
cum s-a spus, se are în vedere (şi) legătura suflet-corp50. Eviden-
ţierile isihastului, din perspectivă creştină, au în atenţie o abor-
dare care asumă experimentările ce sunt modalităţi de investi-
gare de necontestat. Afirmă, însă, totodată, că „interpretările con-
ceptuale” sunt reflectate de „vederi diferite”. De pildă, consem-
nează faptul că boala este considerată astăzi o consecinţă a trei 
cauze: supraalimentaţie, sedentarism, surmenaj. Dar, precizează 
că, în viziune creştină, acestea sunt „consecinţele păcatului” date 

                                                             
47 Ibid., p. 146. 
48 Ibid., p. 168. 
49 Ibid., p. 158. 
50 Ibid., p. 159. 
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de: despărţirea de Chipul lui Dumnezeu, ataşarea de cele 
pătimaşe, lipsa de reîntoarcere la Ordinea Divină51. 

Remarcă, totodată, că pe lângă „medicina oficială” (ştiin-
ţifică, simptomatică, academică, alopată) mai apar, în contextul 
contemporan, şi „alte medicini” care încearcă să răspundă în 
felul lor problemelor de sănătate, din ce în ce mai complicate şi, 
uneori, aproape de nerezolvat, aşa cum sunt multe ale 
civilizaţiei actuale. Observă astfel că astăzi apar probleme 
delicate, nu numai din cauza medicamentelor, prea chimizate-
artificializate, ci şi din „consumul de energie exagerat şi 
intoxicant”, precum şi din „ruperile şi exploziile energetice la 
toate nivelurile”52. Pe de altă parte, susţine că boala este de 
văzut astăzi asemeni unui hăţiş „complex” din care, în pandant, 
trebuie încercată o ieşire strategică complexă, ce înseamnă 
evidenţierea unor remedii şi terapeutici diferite, uneori în mod 
necesar asociate, articulate, printre ele fiind şi cea care se desco-
peră prin viziunea integrativă creştină a medicinii isihaste53.    

Astfel, într-o lume tot mai bolnavă şi alienată, viziunea 
integrativă isihastă se prezintă ca un aport mai mult decât 
binevenit la „valoarea” generală a „ştiinţei medicale”54. Medi-
cina isihastă afirmă însă, repetăm, că trebuie identificat şi 
înţeles bine fondul realităţii, că altfel se pot face erori grosolane. 
Aşa cum, de altfel, s-au mai făcut de-a lungul istoriei, chiar şi de 
către „ştiinţa medicală”, considerată sau proclamată ca 
„oficială”. De altfel, şi în ştiinţa medicală există întrebări şi 
problematici la care încă nu s-a răspuns sau la care răspunsurile 
oferite nu sunt cu adevărat convingătoare, fiind contradictorii 
ori confuze. De pildă, isihastul afirmă că şi astăzi în ştiinţă este 
o confuzie vizavi de răspunsul dat la interogarea: organele 
produc energiile sau energiile produc organele?55.  

                                                             
51 Ieromonah Ghelasie, Taina Hranei: Reţetele Medicinii isihaste, Platytera, 
Bucureşti, 2011, p. 9. 
52 Ieromonah Ghelasie, Taina Hranei: Reţetele Medicinii isihaste, Platytera, 
Bucureşti, 2011, p. 9. 
53 Idem. 
54 Ibid., p. 7. 
55 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. VI, p. 68. 
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În plus, relatarea medicinii isihaste încearcă şi o deschi-
dere către taină şi chiar o resacralizare a „mecanismului 
ştiinţei”, întrucât consideră că doar o ştiinţă a energiilor 
materiei, lipsită de taina concretului spiritual, relevă în fond o 
„cunoaştere fără sacru-taină”56, o cunoaştere reducţionistă.  
Dar, medicina isihastă este de fapt o medicină „dublă”, de 
suflet şi de corp, văzute, asumate, însă, din perspectiva tainei 
„supra-unităţii” sacrului dumnezeiesc57. Acest „caracter dublu” 
indică direcţia de asumată integrare şi relaţionare, de unitate 
neamestecată, ca suflet şi corp, ca spirit şi materie, ca religie şi 
ştiinţă. În această modalitate de abordare se consemnează 
direcţii terapeutice pe care medicina isihastă nu le confundă, nu 
le amestecă. Astfel, medicina religioasă este „sacroterapia”, 
medicina ştiinţifică este cea „academică”, medicina sufletului 
este ca „psihoterapie”, iar medicina corpului-materiei este 
„medicina dietoterapiei”58. Aceste orientări terapeutice sunt 
articulate însă într-o anume ordine de integrare, descoperită 
într-o dublă deschidere, atât ca restabilire a „legăturii cu 
Dumnezeu”, cât şi ca „rememorarea propriei noastre naturi de 
creaţie”59.  

În acelaşi timp, ni se atrage atenţia asupra „sacralităţii 
biologicului”, mai exact asupra faptului că „distrugerea 
biologicului” înseamnă o negativitate faţă de Divin, dar şi faţă 
de natură. Astfel, o recunoaştere a „sacralităţii biologicului” 
implică o responsabilitate în plus, şi presupune în fapt o 
„pozitivare” faţă de Divin şi faţă de natură60. Reclamă şi o  
re-aşezare în context lărgit de relaţionare şi o deschidere a 
ştiinţei către dimensiunile sufletului. De aceea medicina isihastă 
susţine înainte de toate nevoia de cunoaştere a complexului 

                                                             
56 Ieromonah Ghelasie, Taina vindecării: medicina isihastă, Bucureşti, 
Platytera, 2017, p. 18. 
57 Ibid., p. 10. 
58 Ieromonah Ghelasie, Taina Hranei: Reţetele Medicinii isihaste, Platytera, 
Bucureşti, 2011, pp. 9-10. 
59 Ibid., 10. 
60 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. VI, p. 429. 
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total, integrativ, al realităţii existenţiale61. Însă, concomitent, ne 
relevă nevoia de redescoperire a sănătăţii în asociere cu 
rememorarea limbajului ancestral perfect al „vieţii de Rai”, în 
distincţie faţă de cel alterat, denaturat, destructurat de „căderea 
creaţiei din Rai”62.   

Isihast, se vorbeşte de fapt şi de o „Viaţă Harică” care 
creează şi susţine „viaţa creată”. Dar, totodată, se face o 
distincţie importantă între o „viaţă a sufletului” – acel suflet 
dincolo de energii-informaţii-materie –, şi ceea ce înseamnă o 
„viaţă energetică a corpului”63. Medicina isihastă evidenţiază 
însă cu precădere taina acestui „viu haric”, şi afirmă că viaţa 
noastră este în „potenţa trupului şi sângelui corpului nostru 
energetic”, dar cu necesara precizare: „trupul şi sângele” sunt 
în „potenţa viului haric”64. Astfel, „medicamentul total-haric”, 
la care aspiră medicina isihastă, este un purtător ideal al unei 
triple capacităţi: de oprire a bolii, de vindecare a ei, dar şi de 
refacere-hrănire a organelor şi celulelor atinse de boală65. Deci, 
este un „medicament” care are şi efect de refacere-restaurare 
iconică, adică o restaurare în raport de şi în temeiul unui 
suport-model sacru, arhetipal. 

De aceea, sacroterapia isihastă este una care se identifică 
(şi) prin „hrana harică”. Însă, trebuie spus că, în viziune 
isihastă, este o „hrană harică a sufletului” prin cele direct 
sufleteşti-duhovniceşti, prin Viul Cuvântului Dumnezeiesc, dar 
este şi o „hrană harică a corpului” prin Viul Haric Divin66. În 
acest orizont, isihastul leagă sănătatea de „hrana noastră”, mai 
bine zis de „actul hrănirii”, care este unul ce se descoperă în 
chip relaţional, inter-personal, ca întâlnire-împletire, ca împăr-
tăşire de/din dăruiri. De aceea vorbeşte în medicina isihastă de 
„împrietenirea” prealabilă cu „orice comunicare, implicit şi cu 

                                                             
61 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. VI, pp. 66-67. 
62 Ibid., p. 49. 
63 Ibid., p. 297. 
64 Idem.  
65 Ibid., p. 294. 
66 Ibid., p. 295. 
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mâncarea”. De fapt, definind boala ca o contrarietate, calea spre 
sănatate este pusă în pandant „terapeutic”, fiind edificată ca o 
„împrietenire” care pre-merge comunicării, dăruirii, din care 
trebuie să se nască hrănirea67.  

În acest sens, a te hrăni înseamnă a „purta dăruirile (sufle-
teşti şi materiale), fără a le ucide”. Astfel, taina terapeuticii 
medicinii isihaste este de fapt una care încearcă să recupereze, 
să rememoreze însăşi „taina vieţii”, adică tocmai acel chip de a 
te „hrăni din dăruiri şi cu purtare de dăruire”. Totodată, 
reţinând că „chipul dăruirii divine” este sub „chipul pâinii”, 
întrucât noi, chiar în rugăciunea „Tatăl nostru”, cerem „pâinea 
cea spre fiinţă-viaţă”, isihastul argumentează şi de ce, în cadrul 
medicinii isihaste, se insistă pe re-memorarea acestui „chip al 
pâinii”; şi, mai aplicat-practic, pe redescoperirea „pâinii pust-
niceşti”, şi, mai exact, pe rolul acesteia de re-facere a memoriilor 
sănătoase68. De altfel, nu întâmplător medicina isihastă, având 
această orientare creştină, consideră că „originea memoriilor 
bolii (păcatului)” este în mâncare, nu în sexualitate69.  

În perspectiva isihastului, mâncarea, în esenţa sa, este de 
văzut şi de recuperat în natura relaţionalului său, de unde 
înscrierea ei în spectrul exprimării, ori legătura acesteia cu 
„toate exprimările”. Sau, altfel zis, reţinem o vedere a înteme-
ierii oricărei exprimări pe „comunicare-dăruire” ce se desfă-
şoară concret ca „împărtăşire-mâncare”. Astfel, Viaţa apare în 
relaţionalul său în căutarea „gustării relaţionalului”, iar 
mâncarea se arată drept „comunul-gustul relaţionalului”, ca 
„puntea-legătura” dintre Viaţă şi „manifestările” ei, ori ca un fel 
de „personalitate-exprimare relaţională a Vieţii”70.  

De fapt, demersul isihast încearcă să resuscite repere ale 
rememorării chipului de Rai-Împărăţie, prin indicarea acelui 
„viu” al comunicării Vieţii, expresie a capacităţii fiecăruia, atât a 

                                                             
67 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. V, p. 125. 
68 Idem. 
69 Ieromonah Ghelasie, Taina Hranei: Reţetele Medicinii isihaste, Platytera, 
Bucureşti, 2011, p. 42. 
70 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. V, p. 148. 
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naturii, cât şi a omului, a tuturor făpturilor, de a comunica; 
aduce în atenţie faptul că „orice relaţie producea o legătură şi 
transmitere de acest Viu, mai ales în actul mâncării, care era 
„împlinirea comună” a Relaţionalului Personal”. Mâncarea, în 
acest orizont al Raiului sau al Împărăţiei, nu mai este implicată 
în „consum şi distrugere”, ci în comunicarea acestui „viu” care 
este în specificul unui „gust” al relaţionalului propriu şi 
„expresia vie” a acestuia. Astfel, dacă în „chipul de Rai” prin 
mâncare nu se consuma „substanţa” celui mâncat, ci se 
cumineca această „expresie vie a relaţionalului”, după Cădere, 
mâncarea nu mai este împărtăşire, ci devine „ucidere”. După 
„ieşirea din Rai”, acest „viu relaţional” dispare, şi aşa mâncarea 
se alterează, se „rupe”, ca să elibereze „viul relaţionalului”, care 
este „forţat-maltratat-consumat”.  

De altfel, după cum deja s-a menţionat, medicina isihastă 
are în vedere permanentă raportul între „realitatea perfect 
sănătoasă de Rai” şi „realitatea contrară-bolnavă în sine”, de 
după „căderea din Rai a Creaţiei”71. În acest sens, se vorbeşte de 
un iconoclasm al „căderii din Rai”, de o uitare a icoanei 
conştiinţei, ce face trecerea de la perfecţiune la imperfecţiune şi 
de la sănătate la boală. Astfel, boala apare ca o sfârâmare a 
icoanei sănătăţii, iar icoana apare ca „restabilirea chipului de 
Rai”, ca cea prin care creaţia nu se pierde, ci îşi regăseşte şi 
perfecţiunea şi sănătatea, ce au fost pierdute prin păcat şi prin 
boală72. În atare viziune iconică, noi avem sănătatea-perfec-
ţiunea ca esenţă, dar după un sens arhetipal ca supra-conştiinţă, 
fără de care apare căderea în acea „alegere” dramatică a 
inconştientului şi subconştientului, ce generează o junglă a 
morţii, un spaţiu în care „fiarele sălbatice se devorează reciproc”73. 

Având în vedere aceste stări de fapt, de dinainte de 
Cădere, de după Cădere, şi cea de după restaurarea-îndumne-
zeirea hristică, nu fără impact asupra „măncării” şi asupra 
„chipului hrănirii”, isihastul reclamă redescoperirea acelui 
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72 Ibid., p. 99. 
73 Ibid., pp. 113-114. 
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„sacru” al mâncării, ce înseamnă „întâlnirea-împrietenirea-
dăruirea-comunicarea comună” a relaţionalului, care să împăr-
tăşească „Viul Comunicării”. Invocă în acest sens „Euharistia 
Liturgică Hristică” ca pe cea care, într-adevăr, „readuce 
Împărtăşirea fără ucidere”74. Astfel, medicina isihastă pune 
accent pe o „sacralitate a hranei” care implică de fapt un act de 
asumare a „prefacerii naturii” în „iconicul-îndumnezeirea-
asemănarea” Trupului Hristic75. De aici chemarea de a conştien-
tiza că prin „mâncare” trebuie să fim părtaşi unui proces de 
„asumare şi prefacere-umanizare a naturii” ce, prin chipul 
omului, îşi regăseşte sensul întâlnirii cu „Chipul lui Dumnezeu 
cel Întrupat”. În acest fel, „mâncarea naturii”, şi prin rugăciu-
nea de binecuvântare, desigur, capătă o amprentă sacră, nouă, 
şi se înscrie într-o orientare liturgică cosmică de „preînchipuire-
premergere” de chip de „hrană divină” care, şi acum şi în 
veşnicie, este „euharistia liturgică hristică”76. În alt context, ni se 
prezintă „cele două mâini ale medicinii creştine, rugăciunea 
Fiului către Tatăl şi mâncarea sacralizată (ce are ca deschidere 
asceza postului duhovnicesc)”. Pe de altă parte, căutând o 
conotaţie proprie creştină pentru această „mâncare sacralizată”, 
una care să îi semnaleze acesteia taina şi care să-i confere şi un 
sens de „mâncare duhovnicească”, deosebind-o, astfel, de 
„naturism şi vegetarianism”, isihastul o numeşte „hrană harică”77.  

Ca medicină isihastă însă, evidenţiază hrana cu „pâinea 
harică necoaptă şi integrală”, şi insistă pe o terapie cu „pâinea 
harică”, întrucât, conform scripturii, ştim că Dumnezeu însuşi 
dă „menţinerea vieţii” prin „chipul pâinii”. De aceea, fără 
accentuarea tainei acestei „pâini harice”, crede că, deşi are 
valoarea ei, terapia vegetarienilor şi naturiştilor este totuşi 
insuficientă78. Trebuie precizat însă că „pâinea harică”, 
recomandată de isihast, nu este nici azima mozaică, nici azima 
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76 Idem. 
77 Ibid., p. 67. 
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catolică, ce este pâine nedospită, dar coaptă, ci este o pâine ce 
este dospită fără drojdie, cel puţin 7-8 ore, care nu se coace sub 
nici o formă, ci doar se usucă la aer şi soare79. Atrage totodată 
atenţia că este vorba de pâine, şi nu de simplu grâu, întrucât şi 
în rugăciunea „Tatăl nostru” cerem pâine, anume „pâinea cea 
spre fiinţă”. De aceea, alimentul cel mai haric se descoperă prin 
chipul pâinii, prin care se aspiră de fapt la rememorarea-
asimilarea „adevăratului viu”, acel „viu haric” dincolo de 
chimism80.  

Pentru medicina isihastă, ce are în atenţie şi pe cei 
bolnavi, dar şi pe cei sănătoşi, ce sunt şi ei pândiţi de boli, 
introducerea unei alimentaţii sănătoase înseamnă revenirea  
la o alimentaţie arhetipală, adică la o hrană care păstrează 
„memoriile viului” aşa cum l-a creat Dumnezeu. Astfel, 
identifică acest chip arhetipal al alimentaţiei în „chipul pâinii” 
ca „umbră a chipului Pomului Vieţii din Rai, pierdut prin 
păcat”81. Se propune o reîntoarcere la „taina hranei de Rai”, 
intuită de naturişti ce încearcă o reîntoarcere la „hrana vie” de 
Rai, dar care uită în fond de „taina vieţii” din Pomul de Rai, 
care este Pâinea Cerească. Adică, aceştia uită că hrănirea nu este 
doar cu „seminţe şi fructe ale Pomului Vieţii”, ci este şi o 
hrănire cu „Pâinea Pomului Vieţii”82, cea dumnezeiască, care 
conferă sănătatea nemuritoare.  

În perspectiva descoperirii idealului de medicament-
aliment căutat şi de medicină, de care ar fi într-adevăr mare 
nevoie, medicina isihastă îl identifică în „pâinea harică”83, cea 
atât de neglijată şi uitată... Ca medicină isihastă se propune 
astfel redescoperirea „pâinii” ca reper-viziune sacroterapeutică; 
atât „pâinea” (cea de toate zilele) ca o „prelungire a pomului 
vieţii de rai”, ca o „prelungire a vieţii, după căderea în păcat”, 
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81 Ieromonah Ghelasie, Taina Hranei: Reţetele Medicinii isihaste, Platytera, 
Bucureşti, 2011, p. 32. 
82 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. VI, p. 301. 
83 Ibid., pp. 300-301. 



LINTE MARIUS DUMITRU 

198 

dar mai ales „pâinea” (cea spre fiinţă) ca „restabilire a Pomului 
Vieţii”, care este Euharistia Liturgică Hristică, ca „Pâinea şi 
Sângele Veşniciei”84. În aceste conotaţii asociate „prelungirii” 
Pomului Vieţii şi totodată Liturgice Euharistice, „pâinea harică” 
primeşte încărcătura de medicament-aliment. Apoi, de remarcat 
că şi desemnarea ca „hrană harică” este una în siajul demer-
sului isihast de regăsire a originilor arhetipale harice ca suport 
şi sens transfigurativ al viului naturii, şi de înscriere a actului 
hrănirii şi a „măncării sacralizate” în spaţiul participativ-
comuniant al unei liturghii cosmice.  

Medicina isihastă este prezentată de altfel de isihast în 
acest orizont al creşterii şi împlinirii hristice a omului, al 
dinamicii în chip euharistic, întrucât „chipul omului” este văzut 
de isihast, ca iconic hristic. Altfel zis, chipul omului este 
recunoscut şi identificat ca un „chip dublu”, chip de Divin şi 
chip de creaţie. Este un chip actualizat într-o creştere şi o 
hrănire, atât din Dumnezeu, cât şi din „natura creată”, într-o 
unire şi o participare de chip de Divin şi chip de creaţie ce face 
„rodul unirii” plinitoare: „Chipul Pâinii Euharistice este Taina 
Împlinirii Omului. Şi această Împlinire este Hristos”.85 Hristos 
este, aşadar, chipul împlinirii omului, împlinire care este 
descoperită prin „chipul pâinii euharistice”. De aceea şi 
mâncarea „cea de toate zilele” îşi îmbracă haina împlinirii şi se 
regăseşte în trena împlinirii, prin intermediul acestui chip al 
„pâinii cea de toate zilele”, care pentru isihast este alcătuită în 
concreteţea ei după această reţetă de „pâine pustnicească”.  

De aici, o recunoscută insistenţă a medicinii isihaste pe 
„Hrana Pâinii-Chipul Iubirii Fiului”, Chipul Mesei Nunţii 
Divine”. Dar, subsecvent, şi înţelegerea „mâncării obişnuite” 
cu/prin „chipul pâinii”, tocmai ca o „preînchipuire” a sacrali-
tăţii „Mesei Nunţii Iubirii Divine”86. La acestea se adaugă coro-
larul unei re-memorări, anume aceea că acest „chip al pâinii” 
este „memorialul iubirii Divine în materia-corpul Lumii”. Sens 
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în care şi prin care survine orientarea în „tratarea” bolilor prin 
acest „medicament mistic” sau chemarea de a redescoperi 
medicina isihastă prin intermediul acestei „pâini pustniceşti”. 

În raport de acest „arhetip euharistic” al „chipului pâinii”, 
isihastul insistă recurent asupra faptului că mâncarea noastră 
„este şi trebuie să fie” prin „chipul pâinii”, care este preînchi-
puirea „Pâinii-Trupului Hristic”, de care trebuie să ne învred-
nicim, altfel vom fi în „boala veşnică-iad”. Atrage însă explicit 
atenţia să nu se confunde această „pâine pustnicească” cu 
Euharistia. Dar surprinde totodată şi o „legătură de chip” între 
ele, în sensul unui indiciu de participare şi a „pâinii pustniceşti” 
la o re-memorare arhetipală a „viului”. În aceste considerente 
de distincţie şi legătură susţine că medicina isihastă caută o 
„rememorare a viului” prin „chipul pâinii”. De aici insistenţa sa 
pe „hrana arhetipală”, ca o hrană prin care caută să „restabi-
lească individualitatea biologică, şi implicit corectarea anoma-
liilor funcţionale”. De aici şi tratamentul cu „pâine pustni-
cească” ca un „medicament minune” al medicinii isihaste87. Dar 
de consemnat, totodată, şi că, pentru isihast, „apa este al doilea 
medicament după Pâine, în medicina isihastă”88. În fond, se pot 
remarca caracteristicile ascetico-mistice ale acestei terapeutici 
isihaste ce pune în prim-plan al medicaţiei, în orizont arhetipal, 
„pâinea pustnicească” şi apa.  

În acest orizont al hranei şi al actului hrănirii, susţine că 
„hrana arhetipală” a Omului trebuie să fie „hrana cerealieră” 
(peste 50%,) iar restul trebuie să se completeze cu seminţe, 
fructe, verdeţuri. Însă, ţine să precizeze, încă o dată, şi în acest 
context, că pâinea este, trebuie să fie, „chipul tainic al mâncării 
Omului”. Dar, totodată, previne şi asupra faptului că „falsifi-
carea pâinii” produce „negativităţi digestive” ce generează şi 
întreţin un ambient propice proliferării „patimilor-păcatelor-
bolilor”89. Pentru a ieşi şi din această aură neagră a falsificării, 
chiar a „falsificării pâinii”, îndeamnă la redescoperirea „pâinii 
                                                             
87 Ibid., p. 343. 
88 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. VI, p. 401. 
89 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. V, p. 302.  
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pustniceşti” (necoapte) ca o adevărată „terapeutică digestivă”, 
ca un real remediu isihast. Consemnează însă că această „terapie” 
cu „pâinea pustnicească” nu este de fapt numai o circumscrisă 
„terapeutică digestivă”, întrucât ea are un efect şi în ceea ce 
priveşte o „curăţire”, nu doar digestivă, ci chiar (şi) a „gestului 
sacru”. Ceea ce înseamnă că (şi) hrana poate şi ar trebui să fie 
un ingredient care să participe la refacerea, la rememorarea în 
orizont arhetipal, integrativ, a chipului (sănătăţii) omului deplin90. 

De altfel, considerând că păcatul a dus la uitarea şi negati-
vizarea „memoriilor vieţii”, precizează că medicina isihastă nu 
este „naturistă şi vegetariană”, ci este o medicină a „comu-
nicării memoriilor”91. Pe această „direcţie” a re-amintirii 
„memoriilor vieţii” şi în sensul de ieşire din „memoriile 
negative” este orientat modul de intervenţie al medicinii 
isihaste. Insistenţa pe această „taină a cerealelor” este legată şi 
de faptul că acestea păstrează „arhe-memoriile” unei „hrane de 
viaţă”92. În acest sens, este de înţeles insistenţa pe „chipul 
pâinii” ca fiind însuşi „chipul hranei de viaţă”. De fapt, ca 
viziune de medicină isihastă, medicină a „comunicării memo-
riilor”, se propune chiar o clasificare a alimentelor în acest mod 
al tiparelor de memorial, astfel: arhe-memorial pur (cerealele); 
memorial de propriu răspuns (proteice şi leguminoase); 
memorial de comun de comunicare (amidonoase şi fructe)93.  

În aceste considerente ale prezervării şi „comunicării de 
memorial” se indică şi o „selectare” mai strictă a hranei. Însă, în 
primul rând, trebuie să nu se ucidă hrana. Adică, trebuie să  
nu se distrugă formele, aşa cum face „fierberea” care „trece  
în structuri” prin distrugerea formelor, ceea ce afectează 
„memoriile vitale”, care apoi „sunt refăcute cu greu de 
organismul nostru”. În al doilea rând, nu trebuie să se amestece 
sortimentele. Indică folosirea a maxim trei din aceeaşi categorie 

                                                             
90 Ibid., p. 210. 
91 Ieromonah Ghelasie, Taina Hranei: Reţetele Medicinii isihaste, Platytera, 
Bucureşti, 2011, p. 146. 
92 Ibid., p. 230. 
93 Ibid., p. 38.  
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(dulciuri cu dulciuri, proteice cu proteice, amidonoase cu 
amidonoase)94. Este de amintit aici şi „dospirea” ca un proces 
„fericit” de „rememorare a memorialului de comunicare 
reciprocă”. Dar atenţionează asupra „modului de dospire” în 
care nu trebuie să fie implicată o „substanţă rafinată” (ca oţetul-
acidul direct), ci trebuie să se producă natural o „autoacidifere-
alcalinitate”95. În atare viziune, „dospirea” este similară cu 
„fierberea”. De aceea, în loc de „fierbere” se indică „dospirea în 
proprie fermentare”, ca proces ce nu distruge şi nu modifică 
elementele nutritive96.  

Ca medicină isihastă evocă explicit şi „terapia prin post”. 
Se evidenţiază astfel postul ca un „medicament serios”, ca fiind 
un „remediu serios” chiar în bolile grave. Indică astfel un post 
cu alimente nefierte, fără mâncăruri de origine animală, ca 
remediu în toate bolile. Precizează că medicina isihastă nu 
admite nimic omorât, întrucât nici o „informaţie moartă” nu 
mai trebuie introdusă în organismul bolnav, nici măcar prin 
apă97. Nu recomandă de altfel din perspectivă terapeutică 
fierberea apei nici chiar în privinţa ceaiurilor, ci sugerează 
„lăsarea în apă” a plantelor până a doua zi sau mai mult98. 
Argumentează că numai „după căderea din Rai” se trece de 
fapt la „mâncarea omorâtă” care aduce modificări şi anor-
malităţi în fiziologia organelor corpului99, invocând pe temei 
scripturistic faptul că în Rai nu se mânca nimic fiert.  

În acest orizont al unei fiziologii originare, încearcă şi o 
prezentare schematică a unei „fiziologii de orientare creştină”, 
întrucât este încredinţat că nu este posibilă o medicină „fără o 
descriere a fiziologiei”, fără o privire asupra structurilor func-
ţionale100. Consideră, pe de altă parte, că toate bolile digestive şi 

                                                             
94 Ibid., p. 239. 
95 Ibid., p. 77. 
96 Ibid., p. 49. 
97 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. VI, pp. 211-212. 
98 Ibid., p. 272. 
99 Ibid., p. 214. 
100 Ieromonah Ghelasie, Taina Hranei: Reţetele Medicinii isihaste, Platytera, 
Bucureşti, 2011, p. 12. 
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chiar o parte din cele de inimă sunt determinate de o „floră 
microbiană” ce are la bază şi este întreţinută de fapt de o hrană 
cu alimente fierte şi moarte. De aceea, în sacroterapia isihastă 
unul din aspectele vizate este tocmai schimbarea „florei 
microbiene” toxice din intestine, văzută drept cauză a majo-
rităţii bolilor interne101. Este vorba de o schimbare a florei intes-
tinale în care alimentaţia-hrana selectivă are rolul principal.  

Din punct de vedere terapeutic, face şi o altă clasificare a 
alimentelor, mai detaliată, ca „explozive” şi de „depunere”. 
Arată, raportat la alte clasificări, că şi alimentele yang pot fi 
explozive şi de depunere, la fel cum pot fi şi cele considerate 
yin102. De fapt, ca medicină isihastă susţine că fiecare aliment 
are o formă şi un conţinut, forma ca informaţie şi conţinutul ca 
structură. Arată astfel că „alimentul viu” este „alimentul 
neutru”, neutrul fiind o supra-formă, o supra-informaţie, ca 
echilibru peste yin şi yang103. Mai mult, din perspectiva unei 
identificări practice, face o corelaţie cu aspectul coloristic, 
culoarea fiind un „indiciu informativ” de recunoaştere a 
predispoziţiei unui aliment spre a fi „exploziv” sau de 
„depunere”, şi, în consecinţă, cu efect de hrănire a structurii ori 
a formei organelor104.  

Isihastul atenţionează şi că, în viziunea medicinii isihaste, 
bolile sunt menţinute de o „alimentaţie explozivă” ce distruge 
organele corpului. De aceea indică alimentele neutre integrale 
cu „energie acumulativă” ca pe unele ce, într-adevăr, hrănesc şi 
refac organele corpului. Printre aceste alimente menţionează 
„pâinea harică” (pâinea pustnicească), ca fiind cel mai haric 
aliment.105  

Desigur, medicina isihastă, definită ca medicină şi de 
suflet şi de corp, atenţionează asupra unei hrane duble, atât de 
suflet, cât şi de corp, deodată şi în egalitate. Consemnează însă 
şi un anume efect al unei hrăniri respectiv nehrăniri specifice a 
                                                             
101 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. VI, p. 344. 
102 Ibid., p. 268. 
103 Idem. 
104 Ibid., 270.  
105 Ibid., p. 304. 
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sufletului, ce se răsfrânge şi asupra corpului. Astfel, susţine, de 
pildă, că „lipsa Cuvântului Sacru” pentru suflet produce 
dereglări de asimilare a apei în organism, „lipsa Sfântului Duh” 
aduce o neasimilare a luminii, iar „lipsa de rugăciune către 
Dumnezeu Tatăl” aduce anormalităţi de asimilare a pâinii şi a 
hranei alimentare106.  

Insistenţa medicinii isihaste este pe alimente neutre, 
nefierte, indiferent de culoare, mai ales seminţe, cu recoman-
darea ca peste jumătate să fie cereale, grâu în special, iar restul 
alte vegetale şi seminţe uleioase107. Această insistenţă pe „hrana 
cu cereale” nu este rigidă şi exclusivistă, ci este văzută într-o 
raport armonic cu „hrana din natură”, ce se devoalează ca 
urmare a unei înţelegeri a echilibrului omului ca fiind, totodată, 
în raport de o anume legătură între „supranatură” şi natură.  
De fapt, se porneşte de la o definire a omului ca „supranatură” 
în „unire cu natura”, care se interpretează apoi în planul hranei 
biologice într-o dublă deschidere ca „supranatură” (cereale) şi 
natură (leguminoase, fructe)108. Astfel, în această cheie de 
lectură a deschiderii duble a hranei biologice, cerealelor li se 
atribuie un rol preeminent de „supranatură” în raport cu 
„natura”.  

În acest orizont de relaţionare şi, în acelaşi timp, de 
întâietate între „supranatură” şi natură în chipul omului, se 
poate înţelege şi ce înseamnă o „naturizare” a omului, ca efect 
al păcatului, care debalansează, chiar inversează raportul între 
hrana cu cereale, ca purtătoare a amprentei arhetipale de 
„supranatură”, şi cealaltă hrană din natură. Altfel zis, conse-
cinţa acestei „naturizări” a omului, asociată căderii-păcatului, 
face ca omul şi ca hrană biologică să respingă, să tolereze, să 
suporte, mai greu „hrana cu cereale”. Este ca şi cum conflictul 
între „natură” şi „supranatură” este transferat, asimilat, şi la 
nivel de hrană-hrănire biologică. În acest sens, întrucât vizează 
şi această refacere de armonie din perspectiva unor memorii şi 

                                                             
106 Ibid., p. 325.  
107 Ibid., p. 271.  
108 Ibid., p. 430. 



LINTE MARIUS DUMITRU 

204 

ordini arhetipale, a întrepătrunderii între „supranatură” şi 
„natură” în chipul omului, se înţelege de ce medicina isihastă 
insistă pe „hrana cu cereale” şi se afirmă ca o „medicină cu 
cereale”109. 

De fapt, se prezintă hrana şi într-o perspectivă iconică, în 
raport de o re-memorare a unui arhe-model al hranei, deci şi 
printr-o asimilare iconică a unui arhe-model al hranei. Hrana, 
hrănirea sunt abordate în orizontul unui temei, cel al unui arhe-
model a cărui re-memorare face posibilă revenirea la sănătate. 
Bolile se consideră a fi marcate astfel şi de o uitare a arhe-
modelului, pe de o parte, şi de o „dublare”, de o adăugire de 
„anti-modele” distructive, pe de altă parte. Pornind de la sensul 
creştin al hranei ca „pâinea cea de toate zilele”, isihastul extinde 
această taină arhetipală a hranei ca pâine, consacrând-o ca pe 
însăşi o „terapeutică-tratare a bolilor”110. În această situare 
arhetipală a hranei în „chip de pâine”, consideră, de pildă, 
„boabele proteice” ca „al doilea chip de pâine”111. Observăm 
astfel această desemnare ca un „chip de pâine”, ca fiind un 
supranume arhetipal al hranei, atribuit şi unui alt produs, care 
nu este cerealier, aşa cum este cazul cu „boabele proteice”.  

Taina „memoriei hranei” este înscrisă astfel în „chipul 
pâinii”, chip care nu are însă doar un sens material, ci şi 
energetic şi spiritual. Apoi, întrucât chipul pâinii are acest sens 
de „memorial” cuprinzător, integrativ, şi chiar de purtător de 
„memorial sacru”, isihastul vorbeşte de medicina isihastă şi ca 
de o „medicină a chipului sacru al Pâinii”. Terapeutica 
medicinii isihaste, în acest orizont tainic al memorialului hranei, 
valorizează „pâinea pustnicească”, atât ca medicament, cât şi ca 
aliment, ca un memorial al tradiţiei păstrat de către pustnici112, 
dar preluat, readus în actualitate şi prezentat în sens medical ca 
o „primă reţetă”. De aici, se înţelege îndemnul de a ne strădui 

                                                             
109 Ieromonah Ghelasie, Taina Hranei: Reţetele Medicinii isihaste, Platytera, 
Bucureşti, 2011, p. 244.  
110 Ibid., p. 71. 
111 Ibid., p. 36. 
112 Ibid., p. 128. 
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să ne împrietenim cu acest „chip de hrană”, şi de consemnat că 
indiciul regăsirii „memorialului originar al sănătăţii” este dat 
de recăpătarea „gustului sacru şi plăcut al pâinii pustniceşti”113. 

Astfel, în privinţa sănătăţii, tocmai această „rememorare”, 
în perspectivă arhetipală, a chipului omului, este cea care poate 
deveni „salvatoare”, întrucât ne descoperă integralitatea 
chipului omului, după originea şi sensul plinitor al acestei 
integralităţi. Ca atare, această perspectivă ne poate oferi într-
adevăr forma şi structura, respectiv modul de articulare al unei 
terapeutici integrate: sacroterapie, psihoterapie, dietoterapie, 
mobiloterapie114. Însă, indiferent că unii încep în abordarea lor 
de la sacroterapie, alţii de la psihoterapie, ori de la dietoterapie 
sau de la mobiloterapie, suntem încredinţaţi că important este 
ca atenţia să fie pe integralizarea cu celelalte direcţii şi ţinte 
terapeutice115.  

Pe de altă parte, urmând o focalizare antropologică se 
poate observa cum re-memorarea chipului omului se desfă-
şoară în contextul a „trei memorialuri” confluente, interferente 
în integralitatea acestui chip anume al omului ce se naşte, ce 
apare în existenţă: i) memorialul de moştenire de natură;  
ii) memorialul de moştenire din părinţi (din neam);  
iii) supramemorialul de persoană-suflet, creat de Dumnezeu, la 
zămislire. Desigur, primele memorialuri enumerate, cele „de 
moştenire”, sunt amestecate şi cu „memorii ale căderii” şi cu 
„memorii negative ale păcatului”. Însă, remarcăm faptul că 
acestui melanj de „memorii de moştenire” i se adaugă şi 
„supra-memoriile” proprii chipului de suflet-persoană, ca „dar 
de creaţie”, primit direct de la Dumnezeu. Este un dar prin care 
omul poate să-şi menţină şi să-şi prezerve chipul, şi, chiar mai 
mult, poate să-l integreze-iconizeze plinitor în orizontul 
originar, arhechipal.  

În această aşezare-orientare, reţinem că „medicina 
adevărată ar fi cea direct a persoanei, care [trebuie] să-şi 
                                                             
113 Idem. 
114 Ibid., p. 209.  
115 Idem. 
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regăsească acea conştiinţă propriu-zisă, ca apoi memoriile de 
persoană să pătrundă şi în suflet, pe care să-l trezească, şi de 
aici, apoi, în trup”. Însăşi „reţetele medicinii isihaste”, ce se 
concretizează în acest orizont al „rememorării chipului 
omului”, sunt alcătuite în contextul întrepătrunderii acestor 
memorialuri116. De altfel, chiar şi „normalul şi anormalul” sunt 
recunoscute, identificate în raport de perspectiva aceasta 
personalistă asupra chipului omului: „Omul normal este „omul 
direct persoană” şi apoi al „structurilor sale”. Omul păcatului 
este „omul contrariilor fenomenelor sufleteşti şi trupeşti”. În 
demersul de „rememorare a chipului omului” apare deci în 
prim-plan „realitatea fundamentală” a persoanei care trebuie să 
„inspire memorialul Divin”, „pe care [trebuie] să-l adâncească, 
apoi, în structurile sufleteşti şi trupeşti”, întrucât persoana, ca 
însăşi fondul chipului, şi cheie a integralităţii lui, are „taina de a 
se „suprapersonaliza” cu „îmbrăcămintea” memoriilor de 
persoană directă”117.  

În lipsa aspirării, asimilării acestui „memorial Divin”, 
altfel zis, în absenţa acestui demers de rememorare a chipului 
omului ca integralitate, după originea şi sensul său arhechipal – 
ceea ce echivalează cu o „ratare” a autenticei re-memorări a 
chipului personalizării şi a supra-personalizării omului  ̶ apar şi 
inevitabile consecinţe asupra înţelegerii depline, autentice a 
chipului omului, şi, prin urmare, şi asupra înţelegerii sănătăţii 
şi bolii: „Fără memorialul Divin, persoana devine „mecanică” şi 
structurile, la fel, devin „mecanice”, de unde „ştiinţa”, care 
constată doar „mecanicismul psiho-fizico-chimic”. Boala noi o 
simţim mai ales în trup, că trupul este reflectarea directă a tuturor 
contrariilor structurale. Trupul este vulnerabil şi se consumă 
până la moarte. Sufletul rezistă, iar persoana este veşnică”118.  

Isihastul subliniază că „opoziţia şi înstrăinarea faţă de 
Divin ne lasă într-un propriu „gol”, în care sufletul îşi uită 
memoria Originii Fiinţiale, de unde „degenerarea” apoi şi pe 
                                                             
116 Ibid., p. 210. 
117 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. VI, p. 446. 
118 Ibid., p. 445. 
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planul său energetic şi corporal”119. Însă, păcatul ce ne 
contrariază faţă de Divin produce o ruptură şi a integralităţii 
noastre, care nu se poate prezerva în afara relaţiei cu modelul 
divin, arhechipal. Contrarietatea, generată şi întreţinută de 
păcat, negativismul său, este văzut ca însăşi cauza funda-
mentală a bolii. De aceea, terapeutica isihastă ţinteşte în fond o 
ieşire din contrarietate şi o refacere a integralităţii chipului 
omului, prin accesarea şi asimilarea, prin intermediul sufle-
tului, a „memoriilor Originii” ca „memorii ale Vieţii”, ce se 
răsfrâng apoi şi în corp120.  

Uitarea „memorialului Divin” are efect direct, determi-
nant, asupra demersului de „rememorare a chipului omului”, 
dar are şi un efect indirect, întrucât în „golul” acesta de 
„memorial Divin” apare posibilă adăugarea, dezvoltarea şi 
perpetuarea unui memorial parazitar, „un memorial de dedu-
blare fantomatică” care se poate şi mai mult extinde ca efect 
până în „informaticul fizico-chimic al funcţiilor organice”121.  

Isihastul prezintă de altfel efectele în cascadă ale „căderii 
în gol” din „memorialul Divin”. Sunt efecte ce se răsfrâng până 
în funcţiile organice şi structurile fizico-chimice, începând cu 
oferirea ambientului de engramare a „inconştientului” respectiv 
a „subconştientului”, întipărite pe suport specific, atât ca suflet-
psihism cât şi ca informaţional-energetic mental122. În aceste 
considerente, în raport de acest complex de influenţe şi 
interferenţe de memorialuri, chiar de formă, structură, şi suport 
diferit ontologic, isihastul reclamă o terapeutică integrată şi 
previne: „Medicina obişnuită blochează prin medicamente 
tranchilizante circuitele nervoase, rămânând, însă, focarul 
psihic. Trebuie acţionat pe cercul psihic vicios”123. 

În contextul conlocuirii acestor memorialuri, de menire şi 
destin, supra-naturale şi naturale (-fireşti), cu cele de adaos, 
                                                             
119 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. V, p. 123. 
120 Idem. 
121 Ieromonah Ghelasie, Taina Hranei: Reţetele Medicinii isihaste, Platytera, 
Bucureşti, 2011, p. 116. 
122 Ibid., p. 117. 
123 Idem. 
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parazitare, generate de „Cădere” şi „păcat”, isihastul remarcă 
simptomatologii directe sau indirecte, întrepătrunse, inegale ca 
accent, intensitate şi preponderenţă: simptome directe ale 
„lipsei de memorial Divin” (anxietate şi neîncredere), dar şi 
simptome de psihic-suflet (autodistrugere, gol de sentiment de 
viaţă, melancolia morţii) şi simptome de informatic fizico-
chimic în corp, în organe şi funcţiile acestora124. Medicina pe 
care o prezintă isihastul aduce în atenţie panoramică, aşadar, 
toate aceste simptomatologii sau această simptomatologie 
complexă în întregimea şi straturile ei.  

De fapt, iniţial „Căderea” şi apoi „păcatul” generează, 
întreţin şi perpetuează în viaţa omului această structurare 
împletită a „memoriilor rele” cu „memoriile bune”. Se dezvoltă 
deci un mod de coexistenţă, dar şi de confruntare pe o linie de 
„întâietate şi supremaţie” între „memorialul rău” şi „memo-
rialul bun”. În urma acestei „confruntări” se poate ivi „boala 
psihică” pe care, în context, o defineşte, simplu, ca pe o 
„dominare” a „memorialului rău” asupra „memorialului bun”. 
Ca terapeutică, depăşirea, ieşirea din „boala psihică” este 
văzută, de pildă, ca modalitate de a recurge la un „supra-
memorial al Eului-Personal” care este identificat ca o 
„integralitate psiho-fizică”; este recunoscut deci ca un „întreg 
conştient” cu tot memorialul psihic, organic şi de destin-menire. 
În acest sens, isihastul face o delimitare între „zisa conştien-
tizare” de „tip psihanalitic”, care „ar produce uşurarea şi chiar 
vindecarea”, şi „calea de tămăduire” prin recuperarea acestui 
„întreg conştient” al eului personal ca „supra-memorial”125.  

Acest „memorial” al păcatului, evident nu e unul neutru, 
pasiv, ci este unul cu consecinţe ontologice, existenţiale, unul 
care, conform isihastului, produce două efecte majore. Pe de o 
parte, generează „memorii fantomatice”, care distrug capaci-
tatea psihică normală, printr-o „dedublare paranormală”, şi, pe 
de altă parte, risipeşte energiile din organele corpului printr-un 
consum energetic exploziv. În acest fel identifică o „luptă 
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dublă” a psihoticului cu fantomele psihice, cu efecte în creier şi 
nervi, pe de o parte, şi cu „distrugerile energetice” din corp, cu 
reflectările în „sex”, pe de altă parte. În raport de aceste 
„direcţii de propagare” ale efectelor, sugerează că trebuie 
orientat şi un tratament integrativ126.  

Astfel, vedem încă o dată cum ne este adusă în atenţie 
această realitate complexă a memoriilor. Putem reţine şi 
invocarea de către isihast a argumentului recunoaşterii, chiar de 
către ştiinţă, a faptului că ne naştem cu un întreg „bagaj” de 
memorii, locate fie „direct în psihic”, fie în „informaţionalul 
funcţional organic-biologic”. Se observă totodată, în context, şi 
o distincţie pe care o face între capacitatea de memorare a 
creierului şi „memoriile arhetipale-model”, cele „anterioare”, ce 
„dau” de fapt structura creierului şi structurarea „memoriilor 
vieţii proprii”. Remarcăm, în acelaşi timp, şi extensia acestor 
memorii în „memoriile de funcţionalitate organică” ce 
conectează şi integrează creierul cu organele.127 Însă, isihastul 
consemnează şi un „memorial de inimă”, atât ca „centru 
memorial”, cât şi ca „unire de întreg memorial”, întrucât 
consideră că în „inimă” este locată de fapt „uşa” de legătură 
între suflet şi corp. Ca atare aici, în „inimă”, se află calea de 
intrare a „memorialului de suflet-psihic” în corp, şi subiacent, 
de aici se desfăşoară traseele şi repartiţiile aferente128. 

Urmând această orientare creştină a medicinii, isihastul 
prezintă şi acele „feţe” ca realităţi suport, ca forme pe care se 
întipăresc, în care se structurează, de fapt aceste memorii. 
Adică, vedem acele Feţe, în număr de trei, care sunt cuprinse, 
coexistă în chipul omului, dar care trebuiesc şi unite, relaţionate 
şi integrate iconic: Faţa de Chip Divin (arhetipal), Faţa de chip 
de fiinţă de creaţie (suflet) şi Faţa de chip material corporal 
(energo-material). Sau, urmând o formulare în alţi termeni, să le 
spunem „psihologici” (supra-eu, eu, ego), isihastul surprinde 
de asemenea că „fiinţialitatea proprie”, în realitate sa, are „trei 
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direcţii deodată” care trebuie să fie în „corespondenţă, comuni-
care şi corelaţie”: Supraeul de Filiaţie (Integralitatea şi Duhov-
nicia); eul-personal de suflet (spiritualul); ego-ul energetic-
organic corporal (fizico-materialul organic). Vorbeşte în acest 
sens de boala pe care noi o avem în „corespondenţă directă pe 
energeticul organic, unde se centrează şi Supraeul şi Eul”129. 

De remarcat că procesul de „golire” de memorial apare 
aici prezentat în raport de fiecare din aceste „Trei Feţe”, ce ar 
trebui să se constituie integrativ, iconic, în unitatea chipului antro-
pologic. Aşadar, sunt „goliri” de „memorii” ce produc efecte 
patologice vizavi de fiecare „faţă” în parte, şi care afectează 
fiecare „faţă”. Adică, generează şi patologii specifice în raport de 
realitatea suport, sau de „Faţa” afectată. Astfel, avem boli ale 
Feţei Arhetipale, boli ale Feţei (-sufletului)/ ca boli ale „firii per-
sonale”, şi boli ale Feţei (-corpului)/ ca boli organico-
fiziologice130.  

Însă, în viziunea isihastă propusă, se porneşte de la 
Origini. Adică, de la identificarea faptului că în realitate noi 
avem o „Bază Trinitară Arhetipală”: i.) Pecete de Chip Divin,  
ii.) Chip-Formă de Suflet Creat propriu, şi iii.) chip-corp 
individual. Dar se precizează şi că, din perspectiva acestei 
ordini arhechipale, de temei trinitar, fiecare Chip-Formă, din 
cele trei evocate, are la rându-i şi „structura” sa de „asemănare-
analogie”, nu ca trei structuri, ci ca o „structură în trei feţe”. 
Prin urmare, se detaliază această „bază trinitară arhetipală” 
într-o „logică triadică” ce ne relevă şi „structurile triadice” ale 
acestor Chipuri-Forme. Astfel, vedem cum Chipul-Forma 
Sufletul nostru, la rândul său, are o structură de „Trei Feţe” 
(Entitate, Duh, Eu Personal). Apoi, vedem cum Chipul-forma 
corpul nostru, de asemenea, are ca structură „trei feţe” (minte-
sistem nervos, simţire-sistem circulator, volitiv-sistem organic).  

În plus, vedem că „legătura-intermediarul-puntea” dintre 
aceste „asemănări-analogii” de Feţe (ale Unicului Chip Fiinţial 

                                                             
129 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. V, p. 301. 
130 Ieromonah Ghelasie, Taina Hranei: Reţetele Medicinii isihaste, Platytera, 
Bucureşti, 2011, p. 26.  
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Personal) este dată de cele „trei bioenergii” (informaţionale, 
mobile şi acumulative)131. Este astfel descoperită o „întreită 
taină” de „întreite feţe-chipuri” ce conturează viziunea iconică 
isihastă prin care se poate înţelege integralitatea chipului 
omului din perspectiva medicinii isihaste: „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”132.  

În această abordare creştină, isihastă, suntem îndemnaţi 
să ne însuşim această „logica trinitară” pentru a putea înţelege 
cu adevărat medicina isihastă şi sacroterapia ei. În acest orizont 
al „logicii trinitare”, trebuie identificate, de pildă, într-o relaţie 
iconică, structura triadică a energiilor corpului (energii mentale, 
energii simţitoare, energii acumulative) în înrudire, corespon-
denţă şi ca reflectare a structurii triadice fiinţiale a sufletului 
(conştiinţă, duh, spirit)133. În acest sens, „taina corpului” nu este 
dată numai de structura sa triadică, recunoscută şi de către 
ştiinţă, ci şi de structura „triadică energetică” subiacentă, care, 
trebuie subliniat, nu se confundă cu „triada sufletului”, ce este 
de natură aenergetică. Însă, „taina corpului” rezidă, totodată, şi 
în caracterul său iconic, ce reiese din faptul că este „pe baza 
sufletului nostru şi după chipul sufletului nostru”. Adică, 
corpul este în corespondenţă şi în asemănare cu sufletul134.  
De bună seamă, această „triadă energetică” a „tainei corpului” 
nu înseamnă o împărţire a corpului în trei corpuri energetice, ci 
constatarea faptului că sunt de fapt „trei moduri energetice” ale 
unui singur-unic corp135, ce subîntind, „produc” şi „susţin” 
unitar corpul în unicitatea lui.136  

Isihastul insistă în diverse moduri, în contexte diferite, 
asupra faptului că în medicina isihastă „este de mare 

                                                             
131 Ibid., p. 27. 
132 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. V, p. 24. 
133 Ibid., p. 124. 
134 Ibid., p. 24. 
135 Ibid., p. 331.  
136 Ibid., p. 142.  
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importanţă reînvierea logicii noastre trinitare”, pentru că 
aceasta aduce „reordonarea memoriilor din bolile noastre”. În 
această logică triadică, se înţelege de ce medicina isihastă 
afirmă că sănătatea sufletului este în ordinea sacră a iubirii, 
dragostei şi dăruirii conştiinţei de suflet, iar sănătatea corpului 
este în sănătatea minţii, simţirii şi funcţiunilor corpului137. 
Această „logică trinitară” arhetipală conduce de altfel 
perspectiva isihastă la un alt tip de clasificare, de alt ordin, al 
sistemelor de boli, care este în raport de „configuraţia intimă 
trinitară a realităţii”. Este o clasificare care se desfăşoară organic 
în siajul acestei viziuni isihaste asupra realităţii, şi care, prin 
urmare, nu îşi propune să conteste „logica” de clasificare a 
bolilor proprie medicinii academice.138  

De fapt, „medicina integrală isihastă încearcă să refacă 
realitatea adevărată, aşa cum a creat-o Dumnezeu, înainte de 
Căderea din Rai, care-i aduce modificări şi denaturări”, pornind 
de la o premiză, anume aceea că „Dumnezeu a creat o creaţie 
perfectă”. Astfel, ca „medicină isihastă integrală trebuie să ne 
trezim în primul rând Conştiinţa Cosmică”. Adică, trebuie să 
conştientizăm că „fiecare dintre noi suntem în legătură totală cu 
toată existenţa”. În acest sens, cel al căutării recuperării integra-
lităţii adevărate, originare, arhechipale, medicina isihastă ţine 
cont de „această treime de creaţie, de aceste moduri de creaţie 
care se întrepătrund fără să se amestece”. Deci, recunoaşte şi 
afirmă faptul că „noi suntem în legătură cu natura şi îngerii”. 
Altfel zis, integralitatea viziunii medicinii isihaste este recu-
perată şi în raport de această realitate a „treimii de creaţie” 
(îngeri, om, natură), în contextul căreia omul este chipul-
coroana legăturii şi unirii întregii creaţii. 

Medicina isihastă este evident şi o lucrare cu încărcătură 
apologetică, una prin care isihastul mărturiseşte că trebuie să 
redescoperim „chipul triadic al revelaţiei creştine, fără de care 
nu mai este creştinism”. În acest fel, ne încredinţează că trebuie 
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să avem în atenţie distincţia între „realitatea în sine” a Creaţiei, 
cea de Rai, care este de „chip trinitar”, şi realitatea aşa cum se 
configurează după „căderea din Rai”, atunci când „se rupe” 
„chipul trinitar” şi apare o realitate de „dualitate contrară”, ce 
se prezintă sub diferite numiri: pozitiv şi negativ, bine şi rău, 
acid şi alcalin, yin şi yang etc. Însă, indiferent de numire, deci 
de termenii ce o desemnează, isihastul remarcă această 
„dualitate contrară” ca pe o consecinţă a Căderii ce, în afara 
Revelaţiei Cuvântului Întrupat, este considerată, constatată ca 
fiind însăşi „realitatea” ca atare. Deşi, propriu-zis, este vorba de 
o realitate încărcată de „adaosul Căderii”, deci de o „realitate 
dedublată” care nu mai este capabilă să se identifice şi să se 
recunoască pe sine prin sine, decât în această formă amestecată, 
impregnată de „dualitatea contrară” interferată de „umbre şi 
lumini” ale Căderii.  

Isihastul consemnează de altfel şi că medicina chineză 
vorbeşte de yin şi yang nu ca fiind contrare, cum se consideră 
îndeobşte (de obicei în chimie), ci ca fiind complementare  
(se conţin reciproc, trec unul în altul, imediat ce se ajunge la 
punctul limită dintre ele). Bolile ce, în această perspectivă, pot fi 
atât ca yin (alcalin), cât şi ca yang (acid), ar fi cauzate de fapt de 
blocaje ale „mobilităţii-transferului” dintre acestea. Astfel, nu 
atât acidul sau alcalinul ar fi „cauza” distructivă în boală, cât 
lipsa de „complementaritate”, deci lipsa „trecerii unuia în 
altul”, fără „auto-distrugere” şi fără „distrugerea celuilalt”. 
Important apare astfel „echilibrul” dintre aciditate (yin) şi alca-
linitate (yang), precum şi „trecerea directă” de la una la alta139.   

Însă, în orizont revelaţional, medicina isihastă caută să 
identifice chipul real, triadic, cel neafectat de „contrarietăţile 
Căderii”, care se structurează memorial într-o „realitate a căderii” 
sub forma acestei „dualităţi contrare”140. Această „dualitate 
contrară” ridicată la nivel de principiu în sine al realităţii e 
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Bucureşti, 2011, p. 76.  
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transformată în model interpretativ şi schemă de operare, care 
se aplică chiar şi în cazul interpretării structurii alimentelor şi a 
principiilor hrănirii, respectiv a abordării tratamentelor. Şi în 
acest sens, al delimitării de „realitatea căzută”, în căutarea şi 
identificarea „chipului realităţii în sine”, conform arhechipu-
rilor revelaţionale, se poate înţelege de ce isihastul susţine că, 
din perspectiva medicinii isihaste, „alimentul real trebuie să fie 
trinitar energetic: supraformă, formă, conţinut”. Adică, trebuie 
„să fie în egalitate tri-energie: alcalin-yang, acid-yin şi neutru”141. 

Medicina isihastă evidenţiază astfel şi „energia neutrului” 
ca fiind stabilitatea şi permanenţa energetică. Astfel, defineşte 
chiar sănătatea ca un neutru ce se deschide ca alcalin şi acid în 
mod egal, reabsorbind în sine permanent pe unul, când celălalt 
acţionează142. Afirmă explicit că fără neutru (terţul), yinul şi 
yangul (dualitate) sunt înţelese în „acţiunea energetică”, deci şi 
în modul practic şi aplicat, greşit şi confuz. Susţine astfel, con-
secvent „logicii trinitare”, necesitatea „neutrului” ca element 
terţiar de mare importanţă, chiar „de o mai mare importanţă” 
decât „deosebirea yin sau yang”. Însă, identificarea acestui 
„neutru” aduce cu sine de fapt o implicită recuperare a 
„chipului triadic” şi a logicii sale triadice. Adică, provoacă nu 
doar depăşirea „logicii dualităţii contrare”, ci şi reclamă (şi) 
refacerea ordinii relaţionale triadice prin situarea, identificarea 
neutrului ca originea „din care ies” şi „în care se întorc” 
alcalinul-yangul respectiv acidul-yinul143.  

Isihastul condiţionează într-un fel înţelegerea medicinii 
isihaste de aşezarea în această „taină trinitară” a viziunii 
creştine, care, totodată, este identificată şi ca însăşi „taina 
viului”. Altfel zis, viul, în taina lui, trebuie descoperit după 
realitatea chipului său triadic şi în logica sa triadică144. În acest 
orizont triadic, chiar esenţa bolii este de priceput tot ca o 
„rupere” a „logicii trinitare”; o „rupere” ce determină trecerea 
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în contrarietatea dintre boală şi sănătate, dintre viaţă şi 
moarte145. De altfel, în sacroterapia medicinii isihaste, care are 
în atenţie şi „realitatea energetică”, şi care e chemată să 
identifice şi chipurile energetice din perspectivă triadică, se 
afirmă clar caracterul specific creştin: „fără trinitatea energetică 
nu poate fi o sacroterapie creştină”. Mai mult, consemnând 
chipul treimic al energiilor create, isihastul face şi o clasificare a 
bolilor în raport de aceste „trei categorii de energii” ale 
„trienergiei noastre de creaţie”. Precizează în acelaşi timp că 
este o „unică energie”, în „trei deschideri energetice deodată”, 
ce este în asemănare cu „chipul triadic al sufletului”, care nu 
este de natură energetică, ci fiinţială (trifiinţialitatea chipului de 
suflet), dar din care se emană energiile proprii146.  

Aşadar, caracterul veritabil (creştin) al acestei sacroterapii 
este dat (şi) de identificarea acestor „chipuri energetice” în 
„forma lor triadică”, şi nu în „structura duală”, ca yin şi yang, 
precum în medicina chinezească, la care face referire 
explicită147. Se poate observa că isihastul utilizează în alt context 
pentru exprimarea chipului triadic al realităţii (energetice) şi 
alţi termeni decât cei chinezeşti (yin şi yang), precum sunt cel 
de alcalin-acumulativ, cel de acid-exploziv, respectiv cel de-al 
treilea, ca neutrul-pasiv. Însă, chiar şi atunci când foloseşte 
termenii yin şi yang, trebuie reţinut că aceştia sunt de fapt 
înscrişi în chipul triadic şi articulaţi într-o logică triadică. Adică, 
li se conferă un alt sens şi exprimă un alt conţinut. Sunt extraşi 
astfel din „dualitatea contrară” şi din „simpla complemen-
taritate” şi sunt transpuşi într-o altă schemă arhetipală a 
realităţii, anume cea trinitară. De aceea, folosirea acestor 
termeni, nu poate avea o rezonanţă sincretică, cum în mod 
pripit sau superficial, s-ar putea grăbi careva să suspecteze, 
întrucât este vorba de o reaşezare a lor într-o altă viziune, cea 
creştină, triadică, isihastă. Termenii yin şi yang, altfel spus, 
primesc un sens şi un conţinut nou, trec într-o „altă viziune”, 
                                                             
145 Ieromonah Ghelasie, Taina Hranei: Reţetele Medicinii isihaste, Platytera, 
Bucureşti, 2011, p. 72.  
146 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. VI, p. 350. 
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sunt încreştinaţi, devenind astfel mărturii ale unei realităţi care 
îşi identifică modelul triadic originar, arhetipal.  

Altfel zis, chiar dacă se vorbeşte de „aşa zisele principii 
pozitiv-yang şi negativ-yin, sau de alcalin şi acid”, isihastul 
arată că în sens creştin trebuie să fie trinitate, şi ca atare, ca 
viziune isihastă, identifică şi un „neutru”148. Astfel, din 
perspectiva medicinii isihaste a „chipului triadic”, chiar şi 
alimentele/alimentaţia, în rolul lor terapeutic, sunt privite în 
această „logică triadică” care distinge între energii neutre-
pasive, respectiv energii acide-active şi energii alcaline, ca 
„depunere şi reîntoarcere în pasiv-neutru”149. Isihast, se face 
chiar şi o delimitare faţă de clasificarea organelor într-un mod 
unilateral, numai ca yang sau numai ca yin, raportându-le, 
necontrar şi într-o egalitate, la exteriorul şi interiorul organelor150. 

Totodată, suntem preveniţi asupra ordinii de relaţionare, 
în acest „triunghi energetic” ce prezervă această „logică 
triadică”, fără de care „alimentaţia poate deveni anormală şi 
distructivă”. Rămânând în această schemă triadică, consem-
nează neutrul ca „un al treilea” şi se delimitează faţă de 
modalitatea de clasificare a alimentelor doar în schemă duală 
(doar ca yin sau ca yang, doar ca acid sau ca alcalin-bazic). Mai 
mult, atrage atenţia să nu se confunde yinul cu femininul şi 
yangul cu masculinul, întrucât „principiul feminin” şi 
„principiul masculin” le consideră „peste” acestea151. Remarcă, 
pe de altă parte, că „medicina oficială-obişnuită” este încă 
întemeiată pe concepţiile antice în care masculinul şi femininul 
sunt „dualitatea contrară”; deci, nu au nimic comun, ci se 
absorb şi se anihilează reciproc, până la „dizolvarea” chipurilor 
lor într-un „impersonalul unitar”. Însă, în viziune creştină, 
unitatea este văzută ca „lipsă de contrarietate”, respectiv ca 
iubire-naştere, ca o „inimă comună” şi „peste-inima de naştere 
a comunului”, sens în care se evidenţiază şi nişte „distincţii 

                                                             
148 Ibid., p. 48. 
149 Ibid., p. 327. 
150 Ibid., p. 263. 
151 Ibid., p. 261. 



Repere ale unei medicini integrative 

217 

psiho-fizice”152. Această definire a iubirii ca „naştere de comun”, 
nu ca „auto-satisfacţie”, şi respectiv această definire a vieţii ca 
„reproducere de comun”, şi nu ca „auto-absorbire”, până la 
„auto-consumare-masturbare”, descoperă în medicina isihastă 
repere pentru diagnosticarea „patologiilor adânci” şi mai ales a 
celor de „memorial de moştenire”153. 

Vizavi de „principiul feminin” şi „principiul masculin”, 
trebuie spus că, în perspectiva isihastă, avem o medicină a 
chipului femeii şi a chipului bărbatului ce urmează o semni-
ficaţie transcendentală154, cu referinţă la o ordine arhetipală. 
Trebuie precizat că, în această perspectivă, nu sexul este 
originea chipului de femeie ori a chipului de bărbat, ci însăşi 
arhechipurile de origine, cele care se „traduc” apoi, desigur, şi 
în energii-corp în sensul corporalităţii energetice specific dife-
renţiată şi sexual. Chipurile de bărbat şi femeie sunt produse 
ale chipurilor de Tată şi de Mamă, iar sexul este considerat ca o 
prelungire în energii-corp a chipurilor în sine de Tată şi 
Mamă155. În acest sens, se poate înţelege mai bine afirmaţia 
isihastului că doar restabilirea chipurilor de Mamă şi Tată mai 
poate aduce sănătatea şi salvarea156, aceasta fiind, totodată, o 
descoperire şi o restabilire de ordine arhetipală a sănătăţii. 

Mai trebuie spus că, în viziunea isihastului, sufletul 
nostru este etern chip de bărbat ori etern chip de femeie, după 
cum a voit Dumnezeu să ne creeze sufletul fiecăruia. De aici se 
identifică „veşnicul chip feminin” şi „veşnicul chip de bărbat”, 
ce nu pot fi „atinse”. Totodată în această ordine arhetipală 
putem afla „reversul” de a putea reveni la firea-identitatea 
originară157. Se face astfel o distincţie chiar între „chipul feminin 

                                                             
152 Ieromonah Ghelasie, Taina Hranei: Reţetele Medicinii isihaste,  Platytera, 
Bucureşti, 2011, p. 138. 
153 Ibid., p. 140. 
154 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. VI, p. 259. 
155 Ieromonah Ghelasie, Chipuri de cuvinte în gesturi, ed. Chipul Iconic, 
Sânbotin, 2019, vol. 1, p. 96. 
156 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. VI, p. 319. 
157 Ieromonah Ghelasie, Chipuri de cuvinte..., vol. 1, p. 98. 
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al dragostei” faţă de „chipul masculin al dragostei”158. Este o 
deosebire care, în viziune isihastă, se datorează caracterului 
chipului în sine de femeie sau chipului în sine de bărbat, şi nu 
caracterului sexual corporal propriu-zis: „Nu sexul este Originea 
Femeii şi Bărbatului, ci Arhechipurile de Origine. Apoi Arhe-
chipurile 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.”159  

Aşadar, chipul de bărbat şi chipul de femeie sunt 
considerate chipuri în sine, distincte, ca suflete în sine, dincolo 
de sexul corporal-energetic. Altfel zis, nu sexul este cel care 
defineşte chipul în sine de bărbat ori chipul în sine de femeie. 
Deci, sexul energetic-corporal este de înţeles ca o reflectare-
transpunere corporal-energetică a unui chip sufletesc transcen-
dent care are deci o identitate dată, de bărbat ori de femeie. 
Aceste detalii sunt relevante atâta timp cât se caută, se doreşte, 
într-adevăr, o terapie integrală de suflet şi corp, întrucât 
vindecarea reală de boli este posibilă, după isihast, doar în 
această restaurată integralitate a unei realităţi în dublă 
deschidere160, ca suflet şi corp. 

Medicina isihastă afirmă că noi suntem „chip de suflet în 
primul rând, dar în traducere şi de corp”. În acest sens, sexua-
litatea energetic-corporală nu poate fi modificată, inversată 
opţional, fără riscul unei fundamentale contrarietăţi şi rupturi 
faţă de chipul în sine al sufletului care, cum s-a precizat, are 
caracter veşnic, fie de bărbat, fie de femeie, ca un dat-dar fiinţial 
fundamental, de neschimbat. Mai mult, vizavi de această 
identificare arhechipală a chipurilor vieţii în sine, medicina 
isihastă previne că o alimentaţie anormală poate „întoarce pe 
dos” aceste chipuri în sine ale vieţii. Astfel, susţine că o 
alimentaţie anormală poate să inverseze chipurile corporale de 
bărbat şi de femeie, şi să „mascheze” până la caricaturizare 
chipurile noastre fiinţiale, care sunt de bărbat şi de femeie, care 
                                                             
158 Ibid., p. 94. 
159 Idem. 
160 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. VI, p. 230. 
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sunt dincolo de sex, deşi sunt traduse şi în corp ca sex-
reproducere corporală161. Se recomandă astfel caracterul neutru 
al „pâinii harice” şi al alimentelor vegetale care păstrează 
echilibrul energetic specific fiecărei părţi; propune deci, 
folosirea alimentelor care nici nu masculinizează femininul, nici 
nu feminizează masculinul, aşa cum se întâmplă cu alte 
alimente supraprocesate, hormonizate, modificate genetic, care 
produc dereglări frecvente în acest sens162. 

Această înrădăcinare arhetipală şi deosebirea de chipuri 
în sine de bărbat şi de femeie face ca tratarea bolilor specifice 
femeii respectiv bărbatului să implice şi o abordare în raport de 
identitatea şi caracterul fiecăruia. Astfel, medicina femeii are 
individualităţile ei întrucât porneşte de la identificarea conştiinţei 
în sine a femeii şi a menirii transcedentale de a naşte noi creaţii, 
care, însă, ca suflete sunt doar creaţia directă a lui Dumnezeu163. 
De aici, consemnarea că energiile corpului femeii, în vederea 
acestor naşteri sunt ciclice-lunare, în vreme ce la bărbat sunt cali-
ficate drept solare164. Însă, ca medicină isihastă, şi în perspectiva 
orientărilor terapiilor naturiste şi dietetice, afirmă că energiile 
feminine ca energii lunare se hrănesc cu energii solare, ceea ce 
face ca hrana femeii să trebuiască să fie solară, constând în 
zarzavaturi, fructe, seminţe de suprafaţă, şi mai puţin alimente 
de întuneric165. Apoi, în siajul menirii proprii, vedem, ca 
medicină isihastă, recomandarea unei griji deosebite a femeilor 
faţă de energiile acumulative, abdominale cu precădere166. Dar, 
totodată, reţinem, dincolo de grija purtată faţă de energiile 
acumulative, specifice, că „centrul energetic” propriu-zis, este, 
atât la femeie, cât şi la bărbat, tot „centrul inimii”. 

Linte Marius Dumitru 

                                                             
161 Ieromonah Ghelasie, Chipuri de cuvinte..., p. 98. 
162 Ibid., p. 96.  
163 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. VI, p. 259. 
164 Ibid., p. 260. 
165 Ibid., p. 267. 
166 Ibid., p. 261. 
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