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In memoriam Avva Ghelasie 
 

(III) 
 
 
Ion Misailescu: Capitolul Oamenii de fier ai Patericului – 

din cartea dumneavoastră Comentarii la Pateric (vol. I) – are 
următorul motto: „Prin ei dăinuieşte lumea şi datorită lor 
subzistă viaţa omenirii şi este de cinste înaintea lui Dumnezeu... 
prin rugăciunile lor poporul Îl are sprijin pe Dumnezeu”. 

În acest capitol, evocaţi mai multe figuri de oameni de 
excepţie ai Patericului egiptean care, citez: „Au oprit curgerile 
râurilor, au trecut Nilul pe jos ca pe uscat, (…) au săvârşit 
vindecări, minuni şi alte fapte puternice pe care le făceau sfinţii 
Profeţi şi Apostoli”. Şi spuneţi că ajungerea la aceste niveluri nu 
s-a întâmplat peste noapte, ci în zeci de ani de viaţă petrecută 
după preceptele Evangheliei.  

Această strădanie, de toată viaţa până la urmă, o puneţi în 
legătură cu ideea, lansată în Occident, a celor 10000 de ore de 
practică, potrivit căreia, un asemenea număr de ore de exersare, 
garantează performanţa în orice domeniu. Interesantă împru-
mutarea acestui concept din psihologie. 10000 de ore se adună 
cam în 7 ani, dacă se practică o medie de patru ore pe zi. 

Şi viaţa creştină are nevoie de învăţare, dedicare, rafinare? 
Pr. Dan Popovici: De fapt, împrumutul s-a făcut în sens 

invers. Istoria ascetismului este o istorie a nenumăratelor ore de 
practică. Dacă punem în paralel viaţa duhovnicească – în curgere, 
în creştere continuă – cu viaţa psihologică, o să constatăm că cea 
din urmă nu aduce nimic nou sub soare. Psihologia şi psihiatria 
nu fac decât să reformuleze învăţăturile-legile vieţii duhovni-
ceşti în termeni profani. Dacă, de exemplu, luăm cărţile lui Jean 
Claude Larchet despre terapeutica bolilor mintale şi despre 
terapeutica bolilor spirituale, o să ne uimim de modul în care 
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Sfinţii Părinţi abordează bolile sufleteşti, cu o exactitate chirurgi-
cală, atât în ceea ce priveşte cauzele, cât şi terapia lor. Şi atunci 
conchidem că viaţa psihologică e mult mai săracă şi mai super-
ficială decât viaţa duhovnicească. Aceşti cetăţeni ai Pustiei au 
ajuns terapeuţi duhovniceşti după ani îndelungaţi de practică 
ascetico-mistică. Numărul şapte, pe care îl menţionaţi, e un 
număr sacru în literatura duhovnicească. O să întâlnim nu doar 
în vieţile unor cunoscuţi oameni duhovniceşti, ci şi în ale multor 
credincioşi practicanţi anonimi, mărturii despre faptul că înce-
pând o anumită nevoinţă, la capătul a şapte ani de exersare a ei 
s-a produs o schimbare semnificativă în viaţa lor, o trecere de 
nivel, practica respectivă constituindu-se astfel într-un „rit de 
trecere” (Arnold von Genep), de tranziţie. Să dăm câteva 
exemple. 

Cuviosul Sofronie Saharov mărturiseşte că după şapte ani 
de căutări neîncetate, de suspinare a sufletului l-a găsit pe 
Stareţul Siluan, la care a intrat învăţăcel şi lângă care şi-a aflat 
calea. Sfântul Porfirie Bairaktaris, venind în Sfântul Munte, 
şapte ani a petrecut acolo într-o aspră ucenicie lângă doi asceţi 
duri din Katunakia, după care a intervenit o boală care nu-i mai 
permitea să rămână în Athos şi Dumnezeu l-a scos de acolo „în 
lume”, dovedindu-se a fi un mare ajutor, un far călăuzitor pen-
tru grecii ortodocşi nu doar din Elada, ci de pe toate continentele. 

Eu însumi am întâlnit oameni care mi-au mărturisit: după 
şapte ani de strădanii am dobândit un copil; după şapte ani de 
rugăciune m-am împăcat cu cutare rubedenie, cu care nicicum 
nu am reuşit până atunci să ajung la pace. Bătrânii la ţară ne 
învăţau: când plantezi un nuc, primul rod îl vei avea după şapte 
ani. În mod analog şi noi ne sădim în pământul Bisericii, iar 
după şapte ani de viaţă îmbisericită o să înceapă să se vadă ceva 
roade. Îmi amintesc un proverb din Ţara Bascilor care spune: 
„Diavolul şapte ani s-a străduit să înveţe basca şi a rămas cu trei 
cuvinte”. Dincolo de ironia proverbului legată de cât de greu 
poţi să-ţi însuşeşti această limbă, rămâne învăţătura că oricât ar 
fi ceva de întortocheat după şapte ani de osteneli tot te alegi cu 
ceva.  

În mediul academic-universitar se poartă aşa-numitul an 
sabatic: după şapte ani de predare, profesorul se retrage pentru 
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un an, în aparenţă pentru odihnă, dar în fond pentru a avea 
timp de reflecţie, pentru a lăsa loc creativităţii, pentru a veni cu 
idei noi, pentru a-şi redacta un alt curs, pentru a aduce altă 
viziune, mai adâncă, mai largă, ba chiar care să se situeze în alt 
orizont. Anul sabatic poate fi văzut ca un răstimp în care să te 
odihneşti de lucrurile pe care deja le-ai predat altora, cel în 
cauză fiind „asemenea unui om gospodar, care scoate din 
vistieria sa noi şi vechi” (Mt. 13, 52). Şi aceste lucruri noi pe care 
le scoate din vistieria sa trebuie să aibă un potenţial care să se 
dezvolte vreme de alţi şapte ani... 

I.M.: Mai departe spuneţi: „Această practică e, însă, cu 
adevărat transfiguratoare doar când e aplicată cu deplină con-
ştienţă şi smerenie, nu mecanic. Secretul reuşitei este antrena-
mentul deliberat, în care un instructor experimentat te poartă 
de-a lungul unor sisteme de antrenament, bine puse la punct, 
vreme de luni, ori ani la rând, iar tu dai dovadă de implicare 
totală. Faptul de a fi distras este duşmanul exersării...”  

Contează şi calitatea nu doar cantitatea practicii? E justă 
afirmaţia: cantitatea aduce până la urmă calitatea? 

Pr. Dan: Cu o condiţie: mereu ceea ce practici trebuie să 
practici cu smerenie, cu conştientizare, cu trezvie. În Pateric 
suntem avertizaţi că găseşti câte un călugăr aflat în mânăstire 
de-o viaţă, dar care nu ştie să stea în chilie. Aceasta deoarece 
pentru el chilia a fost un atelier mecanic, nu un laborator în care 
experimentezi mereu asupra ta. Un robot dintr-un atelier 
mecanic repetă aceleaşi operaţii – de sute, de  mii de ori – dar 
niciodată nu-şi schimbă condiţia de robot într-o condiţie de om. 
Dacă pe un papagal îl înveţi Rugăciunea lui Iisus, acesta poate 
să o rostească o viaţă, dar rămâne totuşi papagal. De ce? Pentru 
că la el rostirea rugăciunii e un act mecanic, efectuat fără 
înţelegere, fără conştientizare, fără smerenie. Invers, implicarea 
în exerciţiul rugăciunii în aceste condiţii aduce transformarea-
sublimarea cu atât mai repede cu cât implicarea e mai profundă. 
De aceea, în Pateric avva Grigore Teologul poate să afirme că 
„De voieşte omul de dimineaţă până seară ajunge la măsură 
dumnezeiască”. O implicare totală produce o sublimare instan-
tanee. În cheia celor spuse până acum putem să citim titlul unei 
cărţi a lui Guénon: Domnia cantităţii şi semnele vremurilor – dacă 
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omenirea trăieşte sub semnul cantităţii, Dumnezeu-Fiul nu are 
de ce să-şi întârzie Parusia pentru că indiferent cât va aştepta, 
va găsi oameni de aceeaşi „calitate”. 

Au fost multe dezbateri de-a lungul istoriei omenirii în ce 
priveşte calitatea unei opere de artă. De exemplu, Flaubert era 
de părere că un timp mare alocat unei lucrări aduce şi o calitate 
pe măsură. Alţii, precum Edmond de Goncourt, contestau, 
dezaprobau punctul de vedere flaubertian, crezând că „Ceea ce 
dă calitate unei opere de artă e înflăcărarea cu care se scrie”. 
Dar nici cu acest punct de vedere nu poţi fi (complet) de acord. 
Un entuziasm necizelat e asemeni unui cavaler care apără o 
cauză de doi bani.  

Conştientizarea aduce cantitatea la calităţi succesive, trece 
prin rafinări în spirală un acelaşi material. Un exemplu clasic ar 
fi Khalil Gibran, cu celebrul său Profet. După ce l-a scris, l-a 
şlefuit vreme de patruzeci de ani. Din punct de vedere formal, 
textul e precum un diamant lustruit pe toate faţetele. În paran-
teză, trebuie să menţionăm că la nivel ideatic, al înţelepciunii 
înglobate, textul în mai multe locuri nu concordă cu învăţătura  
teologică, dogmatică a Bisericii – rafinarea unui diamant nu-l 
scoate din clasa din care face parte. 

Am amintit deja de avertismentul paterican: „Sunt monahi 
care trăiesc de zeci de ani în chilie şi nu ştiu să stea în ea”. De 
aceea, între călugări există o vorbă: „Decât o sută de iepuri, mai 
bine trei câini de vânătoare”: decât o mânăstire cu trei sute de 
oameni nedispuşi pentru lupta duhovnicească, mai bine una 
doar cu câţiva determinaţi pentru a fi mereu în linia întâi. În 
acest sens, un părinte de la schitul athonit Prodromu afirma: 
„Faci mult mai multă treabă cu cinci-şase călugări motivaţi, 
decât cu o sută nemotivaţi”.  

Toate firmele mari care au apărut pe frontispiciul lumii 
afacerilor au pornit de la un nucleu de câţiva oameni care ştiau 
ce voiau, foarte bine organizaţi, care au reuşit să ridice ştacheta 
standardelor de calitate tot mai mult. În arealul vieţii duhovni-
ceşti, observăm în ce priveşte postirea că scăderea treptată a 
cantităţii de mâncare ajută la creşterea progresivă a calităţii 
vieţii duhovniceşti. De asemenea, diminuarea numărului de 
obiecte aflate în posesia unui monah, contribuie la creşterea 
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calităţii sale duhovniceşti, devenind tot mai desprins de lumea 
acesta. De aceea, s-a spus că un om e cu atât mai bogat cu cât 
poate să renunţe la tot mai multe lucruri din arealul său. 

Am putea să privim relaţia dintre calitate şi cantitate şi în 
alt fel: cantitatea de timp pe care o petrecem cu o anumită 
persoană arată, indirect, şi calitatea relaţiei cu ea: pierd mai 
mult timp cu o persoană cu care pot să schimb idei, cu care 
putem reciproc să ne rafinăm, să ne creştem calitativ. De aceea, 
depinde de contextul în care pui relaţia între calitate şi cantitate. 
În unele contexte cantitatea aduce calitate, în altele micşorarea 
cantităţii aduce o schimbare în bine a calităţii. Dar oricum ar fi, 
toate lucrările pe care le desfăşurăm trebuie făcute cu smerenie 
şi conştienţă. Părintele Efrem Filoteitul, Apostolul Americii, 
afirma: calitatea rugăciunii este dată de atenţia, de trezvia cu 
care o faci şi, bine-nţeles, de smerenie. Pentru că noi ne rugăm 
unui Dumnezeu care e un Dumnezeu smerit, nu poţi să intri pe 
frecvenţa Sa dacă nu eşti smerit. De aceste două lucruri ai 
nevoie simultan când te adresezi lui Dumnezeu: smerenie şi 
trezvie, căci stai în faţa lui Dumnezeului Celui Viu. Exact ca şi 
când intri la un profesor universitar sau la un director, trebuie 
să fi prezent aici şi acum, să sesizezi cel mai mic gest al aceluia, 
să răspunzi imediat la cea mai mică sugestie a respectivului. De 
aceea, orice lucrare duhovnicească am face, ea trebuie făcută 
mereu cu smerenie, cu trezvie şi implicare pentru că ai venit să 
slujeşti Dumnezeului Celui Viu. Există o rugăciune a amvonului 
din perioada bizantină care se citea în duminici, în care cerem: 
„Doamne, nu numai să vieţuim întru Tine, ci şi să viem Ţie”.  
N-avem nici un merit în faptul că vieţuim întru Dumnezeu, căci 
Părintele luminilor ne-a dăruit să vieţuim întru El. Dar dacă e să 
avem o contribuţie, un oarecare merit, e acela de a vieţui pentru 
Dumnezeu. Calitatea iubirii pentru Dumnezeu are drept turnesol 
calitatea rugăciunii, a atenţiei la rugăciune.  

I.M.: Continui să citez: „E nevoie de concentrarea atenţiei 
asupra acelor aspecte care trebuie perfecţionate, asupra punc-
telor deficitare şi asupra remodelării modelelor mentale care ne 
conturează viziunea de ansamblu, punând accent pe indicaţiile 
primite de la antrenor.” 
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Tendinţa e să ne lăsăm cuprinşi de automatisme, rutină, 
lipsă de sens? 

Pr. Dan: Da. După Cădere, în ADN-ul nostru a intrat 
comoditatea, iar dacă omul o lasă să-l domine, ea devine 
distrugătoare, iar preţul pe care va trebui să-l plătim în final 
pentru această comoditate este tocmai libertatea. Cu cât vrem să 
fim mai comozi, cu atât vom pierde mai mult din libertatea pe 
care Dumnezeu ne-a dăruit-o, devenim libertaricizi. Automa-
tismul este el însuşi o comoditate, căci n-ai nevoie de efortul de 
a fi mereu atent. Însă, celalaltă faţetă a comodităţii şi automa-
tismului e deteriorarea ta. La nivel neuronal, dacă în fiecare zi 
executăm aceleaşi rutine, creierul se micşorează. Ca şi corpul 
care, dacă nu-l soliciţi în fiecare zi, îşi pierde tonusul, îşi iese din 
formă. Aşa e şi cu „muşchiul” mental: nu mai avem aceeaşi 
capacitate intelectuală, coeficientul de inteligenţă scade pro-
gresiv. S-au făcut studii care arată că faţă de acum două 
generaţii IQ-ul persoanelor de acum a scăzut cu aproximativ 
douăzeci de unităţi. De ce? Tocmai datorită acestor comodităţi-
automatisme pe care societatea industrială le-a făcut tot mai 
posibile. Mereu creierul trebuie fie să proceseze lucruri noi, fie 
să repete aceleaşi operaţii conştient, cu efort, precum un isihast 
care rosteşte Rugăciunea, pentru ca reţelele neuronale să 
rămână măcar la turaţia veche. În limbajele de programare de 
acum câteva zeci de ani, C++ sau Pascal, existau aşa numitele 
rutine: mici programe care efectuau operaţii uzuale, frecvente. 
Cuvântul are acelaşi înţeles şi în viaţa cotidiană. Unii oameni 
devin rutinaţi, fac aceleaşi lucruri fără să mai aibă nevoie de 
efort sau atenţie. În ce priveşte rutina rugăciunii, ceea ce face 
diferenţa dintre un sfânt şi un om obişnuit e atenţia cu care 
rosteşte fiecare cuvânt. Prin urmare, e de lăudat un om care, 
executând aceleaşi rutine, nu se rutinează, ci reuşeşte să rămână 
conştient. Un astfel de om poate să facă o rugăciune în această 
clipă aşa cum ar face-o în ceasul morţii. De aceea, martorii 
oculari erau impresionaţi de Sfântul Paisie Aghioritul rostind 
rugăciunea Tatăl nostru sau de Sfântul Ieronim din Egina cerând 
lacrimi de pocăinţă. 

I.M.: Citez: „Performerii caută să-şi împingă limitele fizice 
şi mintale la maximum, însă sunt destul de lucizi încât să nu-şi 
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piardă concentrarea pe parcursul acestui exerciţiu. Practica 
optimă înseamnă concentrarea optimă.” 

Extremele concentrării sunt rigiditatea, încordarea până la 
cimentare şi seriozitatea împinsă până la angoasă, pe de o parte, 
şi visarea şi delăsarea, de cealaltă parte? 

„Concentrarea atenţiei, asemenea încordării unui muşchi, 
aduce în discuţie problema oboselii. Toţi concurenţii de talie 
mondială  ̶  fie ei halterofili, pianişti ori o echipă de câini care 
trag sănii  ̶  manifestă tendinţa de a-şi limita perioadele de 
antrenament intens la patru ore pe zi. Odihna şi regenerarea 
resurselor fizice şi mintale sunt condiţii de bază ale progra-
mului de pregătire.”  

Ernest Bernea spunea că fiecare efort trebuie făcut în aşa 
fel încât să ne facă capabili de un efort şi mai mare…  

Angajarea creştină presupune metodă şi program, nu 
doar sforţare făcută cum se întâmplă? 

Pr. Dan: Afirmaţia lui Bernea reprezintă o bijuterie a 
genului sapienţial. Tot timpul trebuie să căutăm să ne împin-
gem limitele mai departe. Poate să ne rugăm un pic mai mult, 
poate să postim un pic mai aspru, să fim un pic mai atenţi. Or, 
astfel de lucruri nu pot fi realizate decât dacă omul are discer-
nământ, dreaptă măsură. În această privinţă, Sfinţii Părinţi ai 
Bisericii sunt unanimi. Unii dintre ei consideră că dreapta 
socoteală e cea mai mare dintre toate virtuţile, punând-o 
deasupra iubirii şi a trezviei. În acest sens, Sfântul Isaac Sirianul 
afirmă că măsura împodobeşte orice lucru pe care-l facem. Peste 
veacuri, Sfântul Ambrozie de la Optina considera că e mai bine 
să ai un izvor care să curgă constant, picătură cu picătură, decât 
un izvor care să izbucnească la o anumită perioadă de vreme, 
revărsând o cantitate mare de apă, iar mai apoi să sece. Prin 
urmare, în terminologia studenţimii, nu e potrivit să înveţi în 
salturi, nu e înţelept ca săptămâni întregi să stai fără să îţi 
soliciţi creierul şi mai apoi, în sesiune, zi şi noapte, să tragi la 
greu la vâsle. Unii chiar pot să se resimtă ulterior la nivel 
cerebral datorită hipersolicitării.  

Părintele Ghelasie Gheorghe, din acest punct de vedere, 
era într-adevăr un om al dreptei măsuri. În planul alimentaţiei, 
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el pretindea în primul rând să ai o mâncare de calitate. E 
cardinal ceea ce mănânci. În al doilea rând, să mănânci regulat, 
dar cu măsură. Nu era adeptul, postului negru (complet) de 
două-trei zile. Sfătuia: „Mănâncă câte un pic în fiecare zi”. Era 
el însuşi cel care împlinea cel dintâi acest precept. Avea mereu 
în buzunar o bucată de pâine pustnicească, un pumn de 
seminţe de dovleac nesărate, neprăjite. Şi din când în când, 
discutând cu noi, ca o păsărică, mai ciugulea din ele. Dincolo de 
aceste principii, avva Ghelasie simţea la fiecare dintre noi care  
i-ar fi puterile, limitele, şi lucra cu el în consecinţă, cu aceeaşi 
dreaptă socoteală. Nenumăraţi Părinţi ai Bisericii au mers pe 
ideea enunţată mai sus. De exemplu, avva Agathon, citim în 
Pateric, avea doi ucenici. Se duce la unul dintre ei în vizită şi-l 
întreabă: „Cum te nevoieşti?” Acela răspunde: „Mănânc o dată 
în zi o pâinişoară (un pesmet)” la apusul soarelui. Bătrânul îşi 
arată mulţumirea: „E bună lucrarea pe care o faci şi fără prea 
mare osteneală”. Apoi se duce la celălalt ucenic, punându-i 
aceeaşi întrebare, şi auzind: „Mănânc o pâinişoară la două zile”. 
Bătrânul nu s-a mai arătat mulţumit: „Lucrul tău e cu multă 
osteneală”, e peste măsura puterilor tale de acum. Avva 
Meghetios vizitează şi el pe un monah din pustie care mănca 
două pâinişoare la două zile. Bătrânul îi sugerează: „Dacă vrei, 
mănâncă o pâinişoară pe zi”. Acela l-a ascultat şi şi-a aflat 
odihna, deoarece, făcând până atunci un efort peste măsura lui, 
nu se odihnea. Dreapta socoteală trebuie să ne impregneze toate 
activităţile: măsura somnului, măsura nevoinţelor, măsura hra-
nei... Atunci omul îşi află centrul de greutate, se echilibrează. 

Cu cât omul progresează duhovniceşte, cu atât dreapta 
socoteală va opera ajustările corespunzătoare treptei pe care am 
ajuns. Avva Arsenie cel Mare ajunsese să doarmă o singură oră 
pe noapte în pustia sketică. Dar, ne punem întrebarea – Patericul 
nu ne spune aceasta – oare la început, când a venit în acel areal, 
cât va fi dormit? Destul de probabil câteva ore. Dar pe măsură 
ce calitatea rugăciunii sale a crescut, n-a mai avut nevoie de 
atâta somn. Şi chiar şi acea oră, la un moment dat, parcă n-ar fi 
vrut s-o mai doarmă. Zicea: „Vino, rob rău. Hai să scap de tine, 
hai să-mi fac datoria asta, să plătesc acest bir”. Nici ora aceea  
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n-ar fi vrut să o menţină, dar tot dreapta socoteală îl obliga la 
acest lucru, pentru a nu-şi forţa limitele peste măsură. 

Aceeaşi dreptă socoteală trebuie să regularizeze şi relaţiile 
cu oamenii. Sfântul Sebastian de Karaganda, un mare sfânt rus 
din secolul XX, învăţa: „Duhovnicul trebuie să fie foarte atent 
cât timp petrece cu femeile care se spovedesc la el. Pentru că, 
dacă acel timp e prea lung, se îndrăgostesc de el. Dacă e prea 
scurt, se simt neglijate şi supărate şi pleacă fără folos. E o mare 
artă să reuşeşti să te menţii pe această cale de mijloc, pe aurea 
mediocritas, pentru a nu cădea în extreme”. Avva Pimen avertiza 
– şi acest cuvânt a rămas un loc comun în înţelepciunea duhov-
nicească – „Extremele sunt de la diavol”. Atât comoditatea 
peste măsură, cât şi zelul peste măsură. În Grecia secolului XX, 
oamenii sfinţi de talia lui Gheron Iosif Isihastul sau a Părintelui 
Iacob Tsalikis, au modelat ucenici folosind forţa dreptei socoteli. 
Ultimul avea un ucenic care făcea trei mii de metanii pe zi. 
Bătrânul i-a schimbat norma la o sută. Acela s-a tulburat 
grozav. Bătrânul l-a liniştit: „Dacă nu mă asculţi, o să ajungi să 
nu mai poţi să faci nici o metanie pe zi”. E mai bine să faci câte 
o sută zilnic până la bătrâneţe, decât să faci acuma trei mii, un 
an-doi-trei şi mai apoi să nu poţi face deloc”. Similar Gheron 
Iosif avea ucenici care puteau să facă şi ei trei mii de metanii pe 
zi. Nu i-a îngăduit nici lui Arsenie, cel de un leat cu el, mai mult 
de o mie de metanii pe zi, atât pentru a nu cădea în mândrie, 
pentru a-i smeri, cât şi pentru a evita suprasolicitarea, dat fiind 
că peste zi se făcea multă rucodelie. În plus, posteau foarte 
aspru şi atunci forţele lor s-ar fi epuizat cu totul. Ce minunat 
lucru e această dreaptă socoteală, care pune căpăstru zelului 
calului nebun, dar simultan aplică bice calului indolent. 

I.M.: S-ar putea da şi nişte „parametri”, să le spun, când 
ştim că zelul nostru e prea mare? Că ne-am forţat prea mult 
limitele? Pentru că limitele de a nu fi prea comozi şi a ne 
suprasolicita sau ne extenua… 

Pr. Dan: Un factor comun, un numitor comun al celor 
două extreme, al zelului excesiv şi al comodităţii exagerate, e 
neliniştea. Un om care e comod peste măsură simte nelinişte, 
nemulţumire de sine, vinovăţie pentru faptul că nu-şi pune în 
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lucru talanţii. Invers, cel cu zel peste măsură simte şi el nelinişte 
pentru că a depăşit măsura, pentru că şi-a dezechilibrat balanţa 
lăuntrică, pentru că aleargă la o cursă de cai dintr-o categorie 
superioară şi simte că nu mai are mult şi crapă. E o harpă cu 
coardele prea tare întinse. Doar dreapta socoteală face instru-
mentul să cânte armonios. 

I.M.: Adică un fel de armonie interioară mai mult sau mai 
puţin? 

Pr. Dan: Semnul că ai reuşit să-ţi potriveşti un canon pe 
măsura ta e faptul că vei avea o stare de linişte, de împăcare, de 
armonie lăuntrică. Dar, în perspectiva mai sus pomenită a lui 
Ernest Bernea, „Acest canon mi-e bun la ora actuală, mă moti-
vează, îmi dă o stare de bucurie interioară, de mângâiere. Dar, 
dacă vreau să progresez – infinitezimal – canonul trebuie mereu 
ajustat după puterile mele fizice şi duhovniceşti”. Să nu rămânem 
cu acelaşi ursuleţ de pluş în braţe până la bătrâneţe. În ce pri-
veşte „canonul” scrierilor sale, primele cărţi ale lui avva 
Ghelasie se situează într-o anumită perspectivă, punând faţă în 
faţă isihasmul ortodox şi misticile orientale. Mai apoi a trecut în 
alt teritoriu, acela al iconicului, în arealul liturgic-hristic. 
Părintelui Ghelasie de unde credeţi că i-a venit inspiraţia? Din 
faptul că permanent s-a străduit să înainteze, să înţeleagă. 
Picasso mărturisea: „Inspiraţia îmi vine pictând”. Sunt convins 
că avva Ghelasie dacă trăia nouăzeci de ani, ar fi scris până la 
nouăzeci de ani. Izvorul n-ar fi secat, ar fi fost un izvor precum 
acela de care vorbea Sfântul Ambrozie de la Optina. 

I.M.: Referitor la modul de angajare totală în viaţa 
creştină aş aduce în atenţie şi exemplul Părintelui Ghelasie de la 
Frăsinei, al cărui fiu duhovnicesc aţi fost… şi sunteţi. Iar această 
aducere în atenţie o voi face acum prin prisma unui articol al 
părintelui Vlasie de la Frăsinei, publicat în Chipul Iconic nr. IX. 

O să încerc o sinteză. Acolo se spune că Părintele Ghelasie 
a citit enorm şi că, deja de la casa părintească, avea o bibliotecă 
de două-trei mii de volume, parte din ea fiind formată de către 
tatăl său Părintele Gheorghe. La mânăstire biblioteca acumulată 
în timp era şi mai mare. 

La mânăstire se abordau – în dezbateri care durau de la 
ore până la zile, în toată perioada de treizeci de ani cât a fost în 
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mânăstire – toate temele importante ale religiilor, filosofiei, ştiinţei, 
medicinii, culturii, artei… Părintele avea multe persoane foarte 
capabile (şi din mânăstire şi din afară) cu care dezbătea 
permanent, căutând să înţeleagă. Toate acestea le făcea pe lângă 
slujirea preoţească, pravila personală, căutările şi practica din 
zona ascetică şi mistică, ascultările din mânăstire… Aceasta ar fi 
o oarecare radiografie a modului de angajare a dumnealui. 

Prin urmare, opera Părintelui Ghelasie n-a răsărit, aşa, 
pur şi simplu…  

Pr. Dan: Lacul, barajul de la Tarniţa, în apropierea căruia 
ne aflăm, se întinde pe cca 12 km. Când am venit iniţial în acest 
loc, acum în jur de opt ani, am crezut că există izvoare subte-
rane care îl alimentează. Dar mai apoi am aflat că apa provine, 
se strânge, doar de pe munţi, când plouă. Sunt nenumărate 
pârâiaşe, afluenţi care se varsă în el. Aşa şi cu Părintele 
Ghelasie. Fluviul său a avut parte de mulţi afluenţi. Unul a fost 
moştenirea din casa părintească: să ai o bibliotecă de două-trei 
mii de volume – şi nu doar în limba română... Un alt afluent: 
zestrea duhovnicească a Isihasmului Carpatin din Cheile 
Râmeţului. Pe de altă parte, oamenii duhovniceşti şi oamenii de 
cultură care căutau mânăstirea Frăsinei... Dincolo de aceştia 
viaţa sa ascetico-mistică, inteligenţa sa vie... Toate acestea se 
compun şi dau o forţă rezultantă care ne conduce la opera 
Părintelui. Îmi pare rău de un lucru. Anume de faptul că Avva 
a început de foarte timpuriu să-şi scrie opera pe calculator. 
Pentru că pe calculator rămâne doar versiunea finală, după 
nenumărate corecturi care se pierd. Doar în manuscrise se vede 
cât efort au depus autorii până au ajuns la o ultima formă  
a textului. Am văzut copii ale manuscriselor lui Feodor 
Dostoievski. 

 De exemplu, atunci când lucra la Demonii, primele 
capitole le-a rescris de nouă ori. Erau personaje care la început 
trebuiau, pe firul narativ, să execute anumite acţiuni, să evo-
lueze într-un numit fel, dar cărora – tot muncind asupra 
textului – le-a dat un cu totul alt destin, complet diferit de cel 
iniţial. Şi textul final, într-adevăr, e o capodoperă a literaturii nu 
doar psihologice, ci şi duhovniceşti, o sondare curajoasă în 
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abisul, în tenebrele omului căzut. Desigur, pentru un neiniţiat 
textul pare a fi scris din prima, fără vreo ştersătură, prin dicteu 
automat. Evident, dincolo de eforturile celui pe care Leonid 
Grossman l-a numit Titanul, a existat cu siguranţă inspiraţia: 
inspiraţia ivită din transcendent, împerecheată cu transpiraţia 
din imanent. Inspiraţia din Cer şi transpiraţia de pe Pământ. 
Transpiraţie vizibilă în notele, adăugirile, tăieturile de pe mar-
ginea manuscriselor, în nenumăratele inserţii din text… 
Dostoievski lucra noaptea. Întreaga noapte o petrecea scriind. 
Se culca dimineaţa. Peste zi era fie cu familia, fie făcea corecturi 
la articolele ziarului pe care-l conducea. Dacă nu ne-ar fi 
parvenit aceste manuscrise, n-am fi înţeles ce muncă sisifică a 
depus până a reuşit să dea strălucire fiecărei bijuterii: Idiotul, 
Demonii, Crimă şi pedeapsă şi... piatra din capul unghiului: Fraţii 
Karamazov. Cu siguranţă că nici avva Ghelasie n-a pus scrierile 
sale direct în forma finală. Le-a scris şi le-a rescris. În plus, 
Părintele şi-a mai luat şi canonul majusculelor, al sublinierilor şi 
al bolduirii. Astfel îţi faci o idee despre opera sa.  

De aceea, cei care vin să critice, ar trebui să fie mult mai 
precauţi, pentru că textele acelea au fost gândite şi răzgândite, 
meditate şi remeditate... Există o întâmplare din viaţa lui Pablo 
Picasso pe care îmi place foarte mult să o povestesc şi repoves-
tesc. Odată, era deja bătrân, se duce la o cafenea, pe o terasă, să-
şi bea cafeaua de dimineaţă. Era o vreme frumoasă, un soare 
blând. Picasso – degustându-şi cafeaua, având un şerveţel acolo 
– a început să deseneze pe el. O doamnă de la o masă alăturată, 
care ştia cine e bătrânul, l-a pândit până şi-a terminat cafeaua. 
Maestrul s-a ridicat, a dat să mototolească şerveţelul şi să plece. 
Femeia a sărit şi a strigat: „Nu, nu-l mototoliţi! Daţi-mi-l mie!” 
Picasso i-a replicat: „Te costă 18 000 $”. Aceea s-a mirat foarte 
tare: „Cum? Pentru un lucru pe care l-ai schiţat în două minute, 
18000 $?!” Picasso a continuat: „Te înşeli. Lucrul acesta l-am 
făcut în şaizeci de ani”. Uşurinţa pe care o avea în a desena, a 
fost dobândită printr-un efort uriaş, printr-o muncă susţinută. 
Maestrul nu s-a oprit din a desena şi a picta în toţi aceşti ani. 
Poemele mistice ale Părintelui Ghelasie, sunt atât de curgătoare, 
de fluente. Pare rezonabil să credem că, precum la Pablo Picasso, 
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în spatele lor se ascunde un efort imens, cele 5000 de ore de 
practică ale lui Anderson pentru a deveni un profesionist, cele 
10.000 pentru a deveni un expert... 

I.M.: Iată un citat din articolul Părintelui Vlasie de la 
Frăsinei: „Părintele Ghelasie era un autodidact, dar felul lui de 
a studia era sistematic, ca şi cum ar fi avut tot timpul nişte 
profesori. Îşi confrunta de fiecare dată, când se ivea ocazia – 
ceea ce înţelesese studiind singur – cu punctul de vedere al 
specialiştilor, supunându-se unui fel de examen. Ştia să pri-
mească de la profesionişti ceea ce îl interesa, dar nu rămânea la 
acest nivel, ci îşi urma drumul lui, căutările personale. Dacă 
discuta cu un profesor universitar de filosofie, căuta să-şi 
lămurească mai bine, spre exemplu, care era concepţia despre 
suflet la grecii antici. Am rămas mirat când am văzut că 
stăpânea, la nivel de cunoaştere, filosofia indiană mai bine 
decât unii specialişti care au studiat, ani de zile, la universităţi 
din India sau din Occident. După aceea făcea studiu compa-
rativ”. 

Vă amintiţi vreo întâmplare de acest fel din acea perioadă? 
Pr. Dan: Da. Există două feluri de oameni: autodidacţii şi 

cei care au nevoie mereu de un profesor care să fie în coasta lor, 
care să-i ghideze. Părintele Ghelasie a fost un autodidact. 
Aceasta transpare din cărţile sale, din claritatea expunerii. E un 
om care a asimilat totul şi mai apoi l-a rescris în cheia sa. Al 
doilea lucru, foarte bine sesizează Părintele Vlasie, el nu 
rămânea la nivelul ideatic, în sensul că a dobândit o cunoaştere 
teoretică despre, să spunem, concepţia sufletului la greci – cum 
aţi pomenit… Nu rămânea acolo. Dar de ce putea să meargă 
mai departe? Pentru că avea o practică. Pentru că din practica 
sa isihastă se centrase nu pe intelect, ci pe duh. Şi atunci putea 
să folosească aceste cunoştinţe pentru a adânci orizontul 
duhovnicesc şi literatura asociată acestuia.  

Pentru mine a fost o coincidenţă fericită faptul că primele 
cărţi ale lui Avva Ghelasie au apărut exact în perioada în care 
aveam întrebări legate chiar de temele pe care le aborda. 
Anume relaţia dintre mistica ortodoxă, mistica orientală şi 
filosofia antică greacă. În cărţile sale am găsit majoritatea 
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răspunsurilor. Dar existau şi chestiuni care inevitabil nu erau 
abordate acolo. Nu avea cum să surprindă toate faţetele 
problemelor pe care mi le puneam. Şi atunci, când mergeam la 
Frăsinei, îmi făceam liste cu acele zone rămase obscure, pentru 
ca Părintele Ghelasie să le lumineze. Şi de fiecare dată am 
obţinut răspunsuri edificatoare. Dar – ceea ce e foarte important 
– nu erau doar răspunsuri teoretice. Atunci când primeam 
răspunsul, primeam şi o mare linişte, o pace. N-am înţeles la 
început. Şi când citeam cărţile, tot la fel, n-am înţeles. Dar mai 
apoi am priceput. De exemplu, când mă întorceam de la 
Frăsinei şi luam trenul din Vâlcea înspre Alba Iulia, acolo în 
compartimentul de tren, primind noile apariţii editoriale ale 
Părintelui, acolo în compartiment am avut revelaţia acelei 
linişti. Anume, lumea din compartiment discuta gălăgios, entu-
ziast, dar acolo în mijlocul „pieţei”, în timp ce citeam cartea, 
simţeam nu numai că acumulez nişte valoroase învăţături 
teoretice, ci simţeam o mare linişte, care venea din citirea cărţii. 
Deci acolo – în contrast cu zgomotul din exterior – am sesizat 
această pace care venea la pachet cu informaţia „tehnică”. 

 În fond, de acelaşi soi de pace aveai parte în discuţiile cu 
Avva. Atunci am înţeles de ce veneau şi se converteau diverşi 
căutători într-ale Orientului, yoghini şi new age-işti. Aceştia 
veneau la Frăsinei să poarte o discuţie la nivel teoretic, tehnic. 
Însă, Părintele Ghelasie nu le transmitea doar informaţia, ci şi 
pacea Duhului Sfânt. Şi acei oameni se converteau. Eu însumi 
cunosc un profesor de pe valea Arieşului, un profesor de la Baia 
de Arieş, care practica yoga, cu rezultate deloc neglijabile. El 
însuşi mi-a povestit: „Odată m-am dus şi eu la Frăsinei să-l 
cunosc pe Părintele Ghelasie. Am avut o discuţie neîntreruptă, 
opt-nouă ore. La capătul ei m-am convertit”. Astăzi e un 
practicant ortodox autentic. 

De ce credeţi că aceşti oameni s-au convertit? Datorită 
argumentelor şi contra-argumentelor? Acestea constituie doar 
substanţa unui dialog între intelectuali… Părintele Ghelasie 
avea o putere de duh, pe care o transmitea odată cu cuvântul 
sau textul şi aceea îl odihnea pe celălalt. Era pacea Duhului 
Sfânt respirând în cuvântul rostit sau scris. Şi atunci oamenii, 
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de la sine, erau dezarmaţi. Când primeşti Duhul Sfânt, ce mai 
poţi să argumentezi sau să contra-argumentezi? Mintea tace, se 
odihneşte, fiinţa se bucură.  

Acesta e secretul cărţilor Părintelui Ghelasie: nevoinţa 
isihastă carpatină care a atras harul şi a impregnat scrierile.  

I.M.: În studiul Îngerul merge în urma preotului scriaţi: 
„În tânărul Gheorghe Teodor Popescu am văzut candi-

datul ideal la hirotonie. Provenind din familie preoţească, 
crescând în umbra altarului şi atmosfera slujbelor, iar mai apoi 
în pustie sub oblăduirea lui Avva Arsenie Praja Pustnicul, el a 
dobândit necesara curăţie interioară şi exterioară. Ascetul care 
se mulţumea cu pâine pustnicească, seminţe şi fructe, uşor ca 
fulgul, cu trup translucid, pe de o parte, căutătorul, contempla-
tivul, pasărea de noapte, pe de alta, era cel ce călca atât a 
călugăr, cât şi a preot. Curăţia, detaşarea faţă de această lume şi 
un ceva tainic, imposibil de descris îl recomandau.” 

Ce s-ar mai putea adăuga? 
Pr. Dan: Mereu am avut sentimentul că Părintele Ghelasie 

avea ceva tainic, ceva de nedescris. Aceasta, gândindu-mă mai 
bine, nu ţinea doar de unicitatea lui. Dumnezeu a creat tot ceea 
ce a creat cu amprenta unicităţii. Nu există două fire de iarbă, 
două frunze la fel, cu atât mai puţin doi oameni. O parte din 
taina lui avva Ghelasie ţinea de această unicitate a omului. Dar, 
pe de altă parte, avea un altceva. Sunt unii oameni, aşa-numiţii 
aleşi, care au un ceva peste unicitatea aceasta a muritorului de 
rând, iar Părintele făcea parte din acea categorie. Dar şi acest 
altceva şi l-a activat sub povăţuirea lui Avva Arsenie Praja 
Pustnicul şi prin totodată imensul efort de autodidact, reuşind 
saltul de nivel. De aceea, cărţile sale, fiind scrise de pe acel 
nivel, contrariază. Sunt unii încântaţi, care se simt binecuvântaţi 
şi îmbogăţiţi citindu-le, dar alţii se încontrează.  

Niciodată relaţia cu Părintele Ghelasie, deşi îl vedeam 
des, nu s-a banalizat. Niciodată nu se raporta la tine conform 
unei rutine. Era imprevizibil, căci doar aşa poate fi cineva care 
îşi dezvoltă mereu tainicul din el. Chiar şi numai în faptul că 
niciodată nu ştiai când te spovedeşte: te primea când nici nu 
credeai că o să te primească şi invers. Dar aceasta nu era ceva 
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căutat, pentru că există şi o imprevizibilitate căutată. Imprevi-
zibilitatea aceasta era cea a oamenilor mişcaţi de Duhul lui 
Dumnezeu. Deci, voind să le povestesc altora despre Părintele 
Ghelasie – oameni care nu i-au cunoscut anvergura nici duhov-
nicească, nici intelectuală  ̶  îmi vine în minte o întâmplare din 
Pateric: când se adunau călugării din pustia egipteană să 
vorbească pentru folos duhovnicesc şi aduceau discuţia la avva 
Sisoie, avva Pimen îi oprea: „Cele despre avva Sisoie nu vin la 
măsura vorbirii. Faptele lui nu pot fi descrise în cuvinte”. În 
oamenii lui Dumnezeu pulsează un ceva de dincolo… De aceea 
Părintele Ghelasie a rămas în memoria noastră ca un om dintr-o 
altă clasă, de o statură duhovnicească diferită de a noastră, a 
oamenilor de rând. 

I.M.: Aţi spus că Părintele Ghelasie avea o taină la care 
deja accesase. Dar cum de a reuşit să ajungă la un asemenea 
nivel? Care credeţi că au fost ingredientele decisive? Poate 
alegeri, poate decizii, poate calităţi native pe care şi le-a dez-
voltat...? 

Pr. Dan: Toate acestea la un loc şi mai mult decât acestea. 
Un punct de întoarcere de pe graficul vieţii Părintelui Ghelasie 
a fost acela de după terminarea şcolii medicale de la Cluj, când 
– el terminând primul şcoala cu 10 – i s-a dat repartiţie chiar în 
Cluj. Părintele era încântat să meargă acolo, dar o altă persoană 
i-a propus să facă un schimb de repartiţii. Aşa era pe vremea 
comuniştilor, cu repartiţie. Persoana respectivă primise repar-
tiţie la Abrud, ea fiind căsătorită în Cluj şi schimbul de reparti-
ţie i-ar fi rezolvat problemele de minune. Însă, să schimbi Clujul 
– o capitală a lumii medicale, un loc ideal pentru o carieră în 
domeniu – cu Abrudul, care după o expresie a lui Sadoveanu 
era „locul unde nu se întâmplă nimic”... Părintele Ghelasie a 
făcut această alegere probabil în urma rugăciunii, în urma unei 
inspiraţii, pentru că din punct de vedere profesional, logic era 
un non-sens, şi alegerea s-a dovedit într-adevăr mutarea câşti-
gătoare, pentru că o asistentă de la spitalul din Abrud i-a făcut 
cunoştinţă cu avva Arsenie Praja. De aici i s-a schimbat 
destinul. A prins gustul vieţii pustniceşti. Direcţia vieţii lui s-a 
schimbat cu 180 de grade. După această alegere a urmat a doua, 
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anume aceea de a se stabili la Frăsinei, după ce Securitatea l-a 
arestat pe Părintele Arsenie Praja, iar lui i s-a pus în vedere să 
intre într-o mânăstire. Frăsineiul s-a dovedit a fi fost un loc 
potrivit în care a dezvoltat acumulările făcute până atunci. 

Lao Tzu a fost un mare înţelept pre-hristic. Cei care 
doresc să se convingă de adevărul acestei afirmaţii o pot face 
citind cartea ieromonahului Damascene Christensen Christ the 
eternal Tao, cel care a scris şi o biografie a Părintelui Serafim 
Rose. O carte excepţională care arată faptul că toate învăţăturile 
acestui mare înţelept al antichităţii erau învăţături premergă-
toare celor hristice. Lao Tzu afirmă: „Discipolul încăpăţânat, 
rigid, obtuz, e discipolul morţii. Discipolul deschis, flexibil e 
discipolul vieţii”. Părintele Ghelasie – stând lângă avva Arsenie 
Praja Pustnicul – a reuşit să devină dintr-un încăpăţânat, dintr-
un discipol al morţii discipolul vieţii. Astfel, acumulările din 
tradiţia isihastă carpatină din pustie le-a dezvoltat ulterior în 
mânăstire.  

Părintele Ghelasie a fost un maestru al simplificării. Ştia 
să taie capetele hidrei, nodurile gordiene. Nu se complica în 
rezolvări încâlcite, complicate. Avva opera cu briciul lui Occam: 
alegea cea mai simplă soluţie din multele posibile. Dacă ar fi să 
selectez un titlu între multe posibile pentru Avva, l-aş alege pe 
acesta: un maestru al simplificărilor. Şi la spovedanie, şi-n 
discuţiile cu noi, mergea mereu la esenţă. Nu pe căi ocolite, 
întortocheate, care să te ameţească. Se ducea unde trebuia, tăia 
direct acolo, fără milă. Aceşti oameni sunt cei mai admiraţi, 
maeştrii simplităţii şi ai simplificării.  

Slaba calitate a unora cu pretenţii de creatori vine în 
primul rând din faptul că au trecut la o pretinsă originalitate 
înainte de a-şi face ucenicia. Opera Părintelui Ghelasie e vigu-
roasă şi prin faptul că autorul a trecut  mai întâi printr-o 
„ucenicie de armată” – cum o caracteriza autoironic – pe această 
temelie putând ulterior să-şi aşeze scrierile în care se împletesc 
Tradiţia şi originalitatea.  

I.M.: Într-un interviu cu Gabriel Memelis, Părintele 
Ghelasie spunea: „Dumnezeu ne ştie, dar vrea să primească 
ceva propriu nouă. Ei bine, acest teologic, al propriului nostru 
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răspuns, m-ar interesa pe mine. Această problemă încă nu s-a 
pus…” 

Acestă idee mă duce cu gândul la faptul că Dumnezeu a 
dat via pe mâna lucrătorilor şi… s-a dus departe... Dar totuşi a 
trimis câte o slugă să ia din roadele viei. Care credeţi că sunt 
aceste roade – care sunt aşteptate de la noi – la care s-a gândit 
Părintele Ghelasie? 

Pr. Dan: Corespondenţa pe care o faceţi între răspunsul 
propriu – de care vorbeşte Părintele Ghelasie – şi pilda lucră-
torilor viei, e limitativă, pentru că-l obligi pe lucrătorul viei să-ţi 
dea exact roadele pe care tu i le impui. Cel mult, are libertatea 
de a-ţi da nişte struguri mai mult sau mai puţin copţi. Răspun-
sul lui s-ar putea diversifica doar dacă ar altoi via sau ar 
modifica-o genetic. O corespondenţă mai puţin limitativă ar fi 
următoarea: Dumnezeu dă lucrătorilor un pământ şi îi lasă să 
cultive orice vor. În fond, pe Dumnezeu nici nu-L interesează ce 
fel de poame-I aduci, ci cu câtă dragoste I le-aduci. Cât efort ai 
făcut ca să-I aduci acele roade, ce calitate au... Sunt ele precum 
viţelul fără meteahnă pe care evreii trebuia să-l aducă jertfă la 
Templu? Răspunsul propriu al lui avva Ghelasie a fost o altoire 
a roadelor din grădina isihastă carpatină. Părintele Arsenie 
Praja Pustnicul, l-a iniţiat în această cultură – chiar el însuşi 
recunoaşte: „Nu spun nimic nou. Doar am căutat să exprim 
într-un limbaj conform cu realităţile intelectuale ale lumii în 
care trăim învăţăturile primite de la avva Arsenie”. Însă, a fost 
mai mult decât atât, a fost o dezvoltare a acestor învăţături într-
un răspuns propriu, aşa cum s-a întâmplat cu Sfântul Grigore 
Palama şi isihasmul bizantin. 

I.M.: A avut şi capacitatea şi sensibilitatea să sesizeze 
valoarea unei asemenea moşteniri? 

Pr. Dan: Cred că Dumnezeu l-a ales pentru a împlini 
această lucrare. Alţii probabil s-ar fi mărginit la transmiterea 
moştenirii prin viu grai la câteva persoane de aproape. Dar aşa, 
cu scrierile sale, transmiterea are şanse mari să nu se mai 
piardă, cum s-ar fi putut întâmpla dacă s-ar fi transmis oral. Cu 
atât mai mult cu cât Părintele Ghelasie a fost capabil să 
pătrundă în profunzime, în mecanismele intime ale acestei 
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practici duhovniceşti carpatine şi să le dezvolte în felul 
magistral în care a făcut-o. 

I.M.: În Comentarii la Pateric vol. II, spuneţi: „Părintele 
Ghelasie ne face atenţi la faptul că în relatările biblice 
Dumnezeu creează întotdeauna în perechi de complementare: 
„La început creează Cerul şi Pământul... Apa şi Uscatul... 
Bărbatul şi Femeia... Noaptea şi Ziua”... etc.” Despre om spuneţi 
că are următoarele laturi: extrovertit-introverit, abordabil-
distant, nomad-sedentar, contemplativ-practic, serios-glumeţ 
etc. „Părintele numeşte aceste complementare „Chipuri de 
Deschidere Perechi”. ” 

Ce s-ar putea spune despre aceste complementare? Ce 
transmit ele? 

Pr. Dan: De când am descoperit această complementari-
tate a lumii, nu contenesc să fiu fascinat de ea. Prin ea pot să 
aprofundez atât relaţia mea cu lumea lăuntrică, interiorizându-mă, 
cât şi relaţia cu lumea din afara mea, iar aceasta îmi dă o com-
pletitudine. Un om care se mărgineşte doar la el însuşi rămâne, 
totuşi, un om sărac, cu toţi talanţii pe care-i are. De aceea, 
Părintele Ghelasie nu se jena să acumuleze informaţie de la toţi 
oamenii cu care intra în contact. Nu se simţea stânjenit în a 
pune întrebări pentru a se lămuri în cutare chestiune. Pe de altă 
parte, avea viaţa lui interioară, doar a lui, dincolo de un hotar 
de care nu puteai să treci.  

Suntem construiţi, după titlul unui basm vechi românesc, 
cu un ochi care plânge şi unul care râde. Îmi amintesc şi acum, 
când eram copil aveam o carte mare de poveşti care împru-
mutase titlul acelui basm: Un ochi plânge, un ochi râde. Pe copertă 
era un chip de copil care avea o parte a feţei veselă, râzând şi o 
parte a feţei tristă, plânsă. Şi – într-adevăr aceasta e, de fapt, 
realitatea – dacă ne uităm atent, toate feţele frumoase sunt 
asimetrice. Simetria corpului uman e doar aparentă. La scris, la 
mâncat suntem fie dreptaci, fie stângaci. Când privim un 
semen, deşi nu conştientizăm, relaţionarea, comunicarea se face 
prin ochiul stâng. De ce? Partea stângă a feţei este conectată la 
emisfera dreaptă, emisferă care răspunde de emoţii şi de relaţii. 
Ochiul drept e secundar în această activitate. (…) S-a făcut 
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următorul experiment cu autoportretul lui Albrecht Dürer de la 
Pinacoteca din München. S-a şters partea stângă a feţei şi s-a 
copiat partea dreaptă în loc. Apoi s-a procedat invers. Ambele 
chipuri au fost urâte, plictisitoare.  

Complementaritatea, dacă o trăieşti cu adevărat, nu te 
lasă niciodată să te plictiseşti. Dacă ştii să-ţi alternezi comple-
mentarele, nu vei cunoaşte niciodată monotonia. Pe cale de 
consecinţă, când un om îţi spune că se plictiseşte, înseamnă că 
nu e conştient de una din cele două laturi ale complementari-
tăţii sale native. De exemplu, un om foarte activ. Îi înfloresc 
afacerile şi el totuşi e plictisit. De ce? Deşi a excelat în latura 
activă, extrovertită, şi-a ignorat latura contemplativ-meditativă, 
introvertită, ba poate nici nu i-a conştientizat existenţa. Aceasta 
e arta vieţii: să reuşeşti să alternezi complementaritatea cu care 
te-a înzestrat bunul Dumnezeu. 

Surprinzător pentru mulţi, în fiecare există un părinte şi 
un copil. În unele laturi ale vieţii ne manifestăm ca părinte, ca 
învăţător. În alte alte laturi ne manifestăm ca învăţăcel, ceea ce 
înseamnă că până la sfârşit vom practica smerenia învăţând. 
Copilul din noi întreabă, învaţă mereu. O autentică relaţie soţ-
soţie presupune că fiecare e simultan profesor şi elev în relaţie 
cu celălalt.  

Apropo de această complementaritate care există în 
Univers, în Natură – una dintre cele mai pitoreşti laturi ale ei 
este cea a anotimpurilor. Primăvara şi vara aparţin laturii 
extrovertite a naturii, toamna şi iarna laturii introvertite. Încet-
încet toamna natura se retrage în sine. Seva din copaci coboară 
tot mai adânc în pământ, pentru că vine frigul şi copacul riscă 
să îngheţe. Copacul se despoaie de roade, de frunze… Ce 
binecuvântare această alternare a anotimpurilor – deşi din 
păcate se pare că iarna încet-încet se va transforma într-o 
toamnă. Alternarea fascinează… Niciodată n-am putut să aleg 
între anotimpuri. Dacă îţi trăieşti complementaritatea, îţi e greu 
să alegi între ele. Chiar dacă eşti un introvertit, te vei bucura la 
venirea primăverii. Chiar dacă eşti un extrovertit, vei fi încântat 
de liniştea hibernală. Nu poţi să fii un întreg decât asumându-ţi 
complementarele. De aceea, nu poţi să nu guşti un anotimp, 
pentru că te defineşte tocmai complementaritatea. În această 
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perspectivă, înţelegi celebrul mit al eternei reîntoarceri, asupra 
căruia s-a aplecat stăruitor Mircea Eliade. Acest ciclu al morţii  
şi renaşterii naturii... În fiecare primăvară eşti uluit de acel 
verde care răsare, verde pe care, totuşi, l-ai văzut atâţia şi atâţia 
ani. Îi înţelegi pe acei păgâni dinainte de Hristos, care 
considerau această ciclicitate-complementaritate ca aparţinând 
zonei sacrului. 

Şi încă un aspect… Chiar şi atunci când harul vine şi 
locuieşte în om, complementaritatea nativă nu se pierde, 
păstrându-şi în fiecare accentul specific. În unii dintre noi în 
faţă e latura introvertită, în alţii latura extrovertită. Chiar când 
oamenii ajung la măsuri duhovniceşti, harul nu dizolvă acest 
specific propriu. Sfântul Isaac Sirianul era un introvertit. Ajuns 
la mari înălţimi ale vieţii contemplative, a rămas un introvertit. 
Părintele Ilie Cleopa a fost un extrovertit; deşi a trăit şi în 
pustie, s-a regăsit mai mult în latura extrovertită. Mi-l amintesc 
stând în cerdac la mânăstirea Sihăstria şi vorbind pelerinilor cu 
putere multă. Aceleaşi observaţii rămân valabile şi pentru 
Sfântul Porfirie Bairaktaris şi pentru Sfântul Paisie Aghioritul.  

I.M.: V-aş propune să survolăm, următoarele binoame, pe 
care le-aţi tratat în cărţile dumneavoastră: minte şi inimă, ştiinţă 
şi poezie, bărbat şi femeie, preoţie şi Biserică.  

Pentru început, cu îngăduinţa dumneavoastră, aş începe 
cu o parabolă umoristică, pe care aţi consemnat-o în volumul 
doi al Comentariilor la Pateric. Citez: „În satul în care vieţuia 
Nastratin Hogea, boierul locului avea mereu un clopoţel pe 
masă. De fiecare dată când suna, o slugă îi aducea un pahar cu 
apă, fără să mai fie nevoie să deschidă gura. Nastratin şi-a 
cumpărat un clopoţel identic. Când suna o dată, aducea singur 
apă, căci n-avea slugă. El comanda şi el executa. Era astfel şi 
stăpân şi slugă.” 

Ce aţi dorit să spuneţi? Sau, mai specific, fiecare dintre 
atitudinile de stăpân şi de slugă au şi o parte bună, firească, 
deplină, dar pot avea şi una caricaturală, deplorabilă? 

Pr. Dan: Da, cu siguranţă. Dar, să nuanţăm lucrurile, 
mutându-le din registrul de slugă în cel de slujitor. Domnul 
Hristos clarifică: „Fiul Omului n-a venit pe pământ ca să I se 
slujească, ci ca să slujească”. Prin urmare, dacă slujim pe ceilalţi, 
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suntem în această demnitate hristică de a sluji... Pentru că am 
pomenit înainte de binomul părinte-copil din noi, în fiecare 
există acest copil, care simte nevoia să fie slujit. Pe de altă parte, 
părintele din noi simte nevoia să slujească. Şi atunci problema 
care se pune este de a găsi un echilibru între cât trebuie să fiu 
slujit şi cât trebuie să slujesc. În Pateric se povesteşte că odată, la 
Sketis, s-a făcut agapă. S-a adunat acolo o mulţime de călugări, 
iar  un bătrân ascet – în timp ce ceilalţi mâncau – s-a ridicat,  a 
luat un ulcior cu apă şi a pornit să-i servească. Aceia l-au 
refuzat, neprimind să fie serviţi de marele bătrân. Doar avva 
Ioan cel Pitic a făcut excepţie. Atunci ceilalţi s-au mirat, l-au tras 
de o parte şi l-au mustrat: „Cum tu, care eşti tânăr, ţi-ai permis 
să fii slujit de marele bătrân?” Ioan le-a explicat: „De fiecare 
dată când se întâmplă la o agapă să mă ridic să torn apă 
celorlalţi comeseni, mă bucur că aceia primesc ca eu să-i slujesc. 
Dar acum, văzând că nici unul dintre voi n-aţi acceptat –  
bine-nţeles, din respect faţă de acel bătrân – mi-am zis că bătrâ-
nul o să fie mâhnit, i-aţi luat bucuria de a sluji pe ceilalţi. Şi 
atunci am acceptat eu, cel mai mic dintre voi, să fac aceasta”. 
Confraţii n-au mai avut ce să-i răspundă, admirându-i înţe-
lepciunea.  

Îmi vine chiar acum în minte un episod… Trăia acum 
câteva decenii la Frăsinei un părinte, al cărui nume, dacă nu mă 
înşel, era Filaret. Umbla cu cârje. Când venea la biserică se 
aşeza jos lângă sobă, după ce-şi lăsa cârjele. Noi aveam ten-
dinţa, instinctiv, de a-l ajuta să se aşeze acolo. El niciodată nu 
primea. Tot timpul, cu multă severitate, ne certa din privire să 
nu căutăm să-l ajutăm. În general, asceţii slujesc pe ceilalţi, 
neacceptând să fie slujiţi. Însă, orice comunitate funcţionează 
printr-o slujire reciprocă. Slujit şi slujitor concomitent, în com-
plementaritate, în armonie. Când doar unul slujeşte şi doar 
unul e slujit, relaţia se deteriorează, devenind o relaţie stăpân-
sclav. În relaţia maestru-ucenic, novicele îi face mici servicii 
bătrânului, cum rememorează Părintele Ghelasie: „Îi aduceam 
lui avva Arsenie un braţ de lemne, i le puneam la uşă, îi mai 
aduceam nişte apă”. E interesant se remarcat că nu bătrânul are 
nevoie de acea slujire, ci ucenicul, pentru a învăţa să se asemene 



In memoriam Avva Ghelasie 

27 

cu Hristos, care a spus: „Fiul omului n-a venit pe pământ ca să I 
se slujească, ci a venit pentru ca să slujească”. Să spele picioa-
rele muritorilor, să-i vindece... Această problemă nu se pune 
doar la nivelul relaţiei dintre două persoane, ci şi dintre 
popoare. Oare e corect ca unele popoare sau elite să fie slujite, 
doar slujite de ceilalţi, iar ele să nu arate reciprocitate? Visul 
diavolului şi al acoliţilor săi, elita globalistă satanistă, este să fie 
slujit de toţi. Vrea să fie stăpânul care e permanent slujit. La 
polul opus, Hristos e Stăpânul care permanent slujeşte. El şi 
acum ne slujeşte: Hristos e în agonie pe Cruce până la sfârşitul 
acestui veac.  

Această pildă cu Nastratin Hogea e semnificativă. Trebuie 
să învăţăm atât arta de a sluji, cât şi arta de a fi slujit fără a mai 
avea nevoie de clopoţel. Boierul din pildă îşi economisea 
cuvintele şi energia, folosind clopoţelul. Nastratin face şi el 
risipă de energie prin faptul că mai sună inutil clopoţelul, 
pentru că, oricum, ştia ce va urma să aducă la îndeplinire.  

Slujirea te înalţă, îţi dăruieşte demnitate. Întâlneşti femei 
tinere foarte comode, pe care părinţii le ţin în puf, care în afară 
de sulemenirea la oglindă nu fac absolut nimic, care n-au slujit 
pe nimeni. Până la o vreme... Până când vine copilul, până când 
se naşte copilul. Ei, atunci intră într-o activitate… par de 
nerecunoscut. Îşi pun întreaga energie la dispoziţia noului 
venit. Slujesc copilul precum părinţii le-au slujit atâta şi atâta 
vreme. Neînţelegând acest dar al slujirii sau epuizându-şi bate-
riile, uneori, femeile, după ce au trecut nişte ani de căsnicie, 
izbucnesc la adresa copiilor şi soţului: „V-am slugărit atâţia ani 
şi voi...” Accentul s-a mutat de pe slujire pe slugărire. Când 
spui „v-am slugărit”, ai căzut din demnitatea de slujitor. Te-ai 
retrogradat pe treapta de slugă, te-ai decăzut din drepturile de 
slujitor. Căci a fi un slujitor e un drept, nu e o obligaţie, e o 
libertate să slujeşti. Dacă femeia ar spune: „V-am slujit” atunci 
s-ar calma automat. Pentru că într-adevăr i-a slujit. Doar că mai 
vine satana şi o amărăşte. Lui tangalachi nu-i place să-i slujim 
pe ceilalţi, de aceea caută să ne abată de pe această cale, 
şoptindu-ne că nu suntem slujitori, ci slugi. În acest sens, 
vorbim nu de slugile, ci de slujitorii Sfintelor Altare, slujitorii 
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Domnului şi de slugile diavolului. Hristos nu ne-a numit slugi, 
ci prieteni. Un prieten e, în primul rând, un slujitor: oridecâteori 
e nevoie, prietenul adevărat devine un slujitor al tău. 

De aceea, e foarte frumoasă această temă a stăpânului 
care, de fapt, e un slujitor. Ce oximoron: stăpânul-slujitor! Căci 
Hristos aceasta a fost, El Stăpânul Universului e Cel care ne 
slujeşte în toate: prin forţa Lui viem şi ne mişcăm şi suntem. 

I.M.: V-aş propune să intrăm acum într-o tratare mai 
amplă a binomului minte şi inimă.  

În cartea Marea Tăcere aţi consemnat următoarea întâm-
plare: „Un mare filosof, stăpân al silogismelor şi al sofismelor, a 
venit pentru a-i pune întrebări unui stareţ înţelept. Acela i-a 
răspuns: „Rămâi în mânăstire timp de un an, păstrând tăcerea, 
şi apoi îţi voi răspunde la orice întrebare”. După ce a trecut 
anul, filosoful n-a mai pus nici o întrebare şi a rămas acolo ca 
ucenic al înţeleptului.” 

Ce s-a întâmplat?  
Pr. Dan: Aşa cum în Fizică există modele care încearcă să 

aproximeze cât mai bine realitatea înconjurătoare, aşa şi în 
arealul antropologiei căutăm să creăm modele prin care să ne 
înţelegem cât mai bine. Un astfel de model, care pentru mine e 
foarte eficace, îl priveşte pe om ca fiind constituit din patru 
niveluri: trupul (nivelul senzaţiilor), mintea (nivelul gândurilor, 
al raţionalităţii), inima (nivelul emoţiilor, al sentimentelor) şi 
duhul (nivelul vieţii duhovniceşti). Din întâmplarea pe care aţi 
citat-o, se vede foarte clar că omul cu pricina, maestrul silogis-
melor şi al sofismelor, trăia la nivelul mental. Centrul lui de 
greutate era mintea. Prin urmare, 90% din energia sa alimenta 
acel centru. Cioran şi-a  intitulat o carte Silogismele amărăciunii. 
Pe cale de consecinţă, filozoful despre care ne este vorbirea, 
turându-şi nivelul intelectual la maxim, atâta vreme a degustat 
din plin amărăciunea n-a ajuns să cunoască lumea, să obţină 
răspunsurile pe care şi le-ar fi dorit. Se întâmplă un lucru inte-
resant: în ştiinţă, dar şi în filosofie, atunci când găseşti răspun-
sul la o întrebare se nasc mai multe întrebări. Te-ai lămurit  
într-o chestiune, dar, în acelaşi timp, automat îţi apar alte 
nelămuriri, răsar întrebări neaşteptate, alte lucruri se cer expli-



In memoriam Avva Ghelasie 

29 

cate. Filosoful ajunge mai rău decât un câine care se învârte în 
jurul cozii. N-apucă bine să omoare un purice, că alţii încep deja 
să-l pişte.  

În acest sens, în Amurgul filosofilor, Giovanni Papini sur-
prinde magistral învârtirea în jurul cozii a lui Immanuel Kant, 
un filosof de calibru, dovedind că maestrul de la Königsberg, 
pentru a explica unele concepte din propria filosofie, creează 
alte concepte, care, la rândul lor, vor fi explicate prin alte noi 
concepte, pentru ca, în final, ultimele să le explice prin primele. 
Cercul s-a închis, însă, dacă e lucid şi sincer, filozoful recu-
noaşte că amărăciunea din gură n-a dispărut, întrebările nu s-au 
evaporat, ba din contră. Învârtirea în jurul cozii se reia. E ceea 
ce Avva Ghelasie numeşte „magia minţii”, o fata morgana de 
care nu reuşeşti să te apropii. Poate că, într-o astfel de stare: 
fermecat, ameţit, filosoful din întâmplarea de mai sus îl caută 
pe înţelept. De ani de zile: întrebări-răspunsuri, întrebări-
răspunsuri, şi se pare că la un moment dat chiar s-a împotmolit 
în unele întrebări, chiar n-a mai găsit alte răspunsuri care să-i 
genereze alte întrebări. Alergarea în jurul cozii s-a întrerupt şi  
s-a simţit încurcat. Plus că avea, desigur, acel sentiment al neîm-
plinirii. Atunci auzind că atâta lume îl caută pe acel înţelept, s-a 
dus la el ca să-i ajute să repornească maşinăria.  

Un filosof trăieşte pe nivelul intelectului; un înţelept 
trăieşte pe nivelul duhului. Protagonistul nostru nu bănuia că 
acesta va fi ultimul său drum ca filosof. De aceea era nerăbdător 
să-şi enunţe întrebările. Bătrânul înţelept s-a arătat mai degrabă 
neinteresat şi i-a propus un târg: „Rămâi aici un an, fără să mă 
întrebi nimic, şi după aceea o să-ţi răspund la toate întrebările”. 
De fapt, acel canon de tăcere îl obliga să înveţe tăcerea minţii. 
Dacă obligi trupul să tacă o perioadă mare de timp – pentru că 
mintea e conectată cu trupul, pentru că mintea ţine tot de omul 
nostru din afară, de omul nostru trupesc, aşa cum ţine şi inima-
arealul sentimentului – deci dacă tu, ca bărbat, bărbatul fiind 
mult mai aplecat spre tăcere decât femeia, deci dacă tu, ca 
bărbat, menţii gura în tăcere o bună bucată de vreme, la un 
moment dat şi mintea va începe să tacă, să tacă şi va prinde 
gustul tăcerii. Dacă mintea tace, se linişteşte, magia, ceaţa ei se 
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evaporă şi omul realizează că în lăuntrul său există alte 
niveluri, pe care nici nu le-a bănuit. Niveluri mult mai profunde 
decât nivelul minţii. Niveluri care înghit mintea precum un 
peşte mai mare pe unul mai mic… Părintele Ghelasie arăta că în 
somn energiile mentale se întorc în duh pentru a se împrospăta, 
de aceea începem ziua cu entuziasmul unui nou-născut.  

Filosoful se învârtea în cerc pentru că, după o lege a 
teoriei nivelelor, nu poţi să rezolvi o problemă de pe nivelul i 
decât de pe nivelul i+1. Păstrând tăcerea, cortina ţesută de 
minte a început să se destrame şi filosoful a întrevăzut dincolo 
de ea, dincolo de nivelul minţii, un nivel de un calibru diferit. 
Tăcerea era o precondiţie a accesului la el. Aprofundând 
tăcerea, a început să simtă freamătul, briza tainei. Taina e legată 
ombilical de tăcere. A venit şi declicul: taina nu poate fi 
explicată decât prin taină. E ceva complet diferit de explicarea 
conceptelor prin alte concepte. Aici nu e o învârtire în jurul 
cozii, ci e o experienţă pe care o faci. De exemplu, omul trăind 
prin har, nu poate să explice harul, dar se poate adânci şi mai 
tare în har, care devine şi mai tainic pentru el şi care îi schimbă 
şi mai mult fiinţarea. După expresia Sfântului Pavel, omul său 
din lăuntru se înnoieşte din zi în zi. Un astfel de lucru s-a 
întâmplat şi cu filozoful. Când a trecut anul şi s-a întors la 
înţelept, acela i-a cerut zâmbind: „Aştept întrebările”. Filosoful 
a răspuns: „Precum ştiai preabine, încă de acum un an, nu mai 
am nici o întrebare. Vreau să rămân aici ca ucenic al tău”. Nu 
doar că mintea lui s-a liniştit, dar şi-a dorit să aprofundeze acea 
fărâmă de viaţă duhovnicească pe care o experiase. Pentru un 
om care a gustat pacea, fericirea, multe întrebări care-l chinuiau 
ori devin irelevante, ori pur şi simplu dispar. Când o persoană 
care are îndoieli în ce priveşte existenţa lui Dumnezeu face 
experienţa harului, nu va mai fi chinuit vreodată de astfel de 
îndoieli. Vă amintiţi de acel tânăr plin de îndoieli într-ale 
credinţei dintr-un lagăr sovietic de exterminare, care a petrecut 
o noapte împreună cu Părintele Arsenie Strelţov într-o cameră 
frigorifică la minus 30 de grade, îndoieli care în urma acelei 
nopţi s-au evaporat! Problemele de pe nivelul i se rezolvă doar 
de pe nivelul i+1. Chiar şi cele ştiinţifice: prin inspiraţie de Sus, 
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de care aproape nici un savant nu e conştient. Marie Curie se 
zbătea de multă vreme să rezolve o problemă. La un moment 
dat s-a recunoscut învinsă, a hotărât să se apuce de altceva şi în 
noaptea următoarea a primit soluţia în vis. 

Aceasta ar fi una dintre explicaţiile întâmplării. Desigur, 
se pot da şi altele, pentru că astfel de întâmplări au nebănuite 
straturi de sens, care pentru cel ce le descoperă sunt meta-
morfotice. 

I.M.: Tot în cartea Marea Tăcere, spuneţi că bărbatului îi 
este caracteristic intelectul (cu termenul generic de minte), iar 
femeii îi este caracteristică emoţionalitatea (cu termenul generic 
de inimă). Problema e hiperactivitatea minţii la bărbat şi hiper-
activitatea emoţionalităţii la femeie. Iar pentru re-echilibrarea 
funcţionării acestora se recomandă tăcerea minţii, respectiv a 
emoţionalităţii. 

Aşadar, problema nu ar fi în a alege între minte şi inimă, 
ci în a le însănătoşi pe amândouă (păstrându-se desigur carac-
teristicile masculinului, respectiv femininului)? Adică să intre 
fiecare la locul ei? 

Pr. Dan.: Da, cu atât mai mult cu cât în aceste vremuri se 
caută, în mod aberant, o masculinizare a femeii şi o feminizare a 
bărbatului, ceea ce are drept consecinţă o dezamăgire, atât în 
ceea ce priveşte propria persoană, cât şi cea care ar fi trebuit să-i 
fie complementară, pereche. E vital ca fiecare să-şi păstreze 
nealterată specificitatea.  

Sfinţii Părinţi şi-au folosit mintea ca pe o slujitoare, în 
demnitatea de slujitor al celor duhovniceşti, în disputele cu 
filosofii păgâni ai antichităţii sau cu ereticii. O astfel de raţiune 
devenea una înduhovnicită, mişcată de har. Dacă citim, de 
exemplu, pe Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, pe Sfântul 
Grigorie Palama, pe Sfinţii Trei Ierarhi, pe Părintele Stăniloae, 
pe Sfântul Iustin Popovici, la toţi vedem acest lucru: raţiune 
care s-a înduhovnicit şi care s-a pus în mod firesc în slujba 
întregului, care e omul. De aceea, tăcerea minţii e foarte bună, 
cum am văzut la filosoful dinainte, pentru că ea readuce mintea 
în matca ei, în apele ei, pentru ca mai apoi să poată să lucreze, 
să-i folosim forţa la hidrocentrala duhovnicească. 
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În era postlapsariană, bărbatul se confruntă mai mult cu 
agitaţia mentală, pe când femeia, cu agitaţia emoţională, care la 
urmaşele Evei târăşte după ea şi mintea. La femeie, mintea se 
pune în slujba emoţionalităţii şi senzitivităţii. Femeia se folo-
seşte de minte ca să-şi argumenteze, să-şi apere emotivitatea şi 
senzitivitatea. La bărbat emotivitatea şi senzitivitatea sunt 
secundare, mintea rămâne în majoritatea timpului în slujba sa, 
în constructe mentale, în jocuri pure ale minţii, ale filosofului 
sau savantului, încântaţi de raţionamentele lor – sofistice sau 
nu. Însă mintea şi inima îşi află cu adevărat pacea doar în omul 
întreg, în omul duhovnicesc, pe care trebuie să-l recreăm prin 
viaţa în Biserică, în Sfintele Taine. 

I.M.: Iată unul dintre modurile în care Părintele Ghelasie 
a surprins problema interacţiunii dintre minte şi suflet: „Când 
Mintea este în activitate de Minte, Sufletul este redus şi umbrit 
de abstracţiile mentale şi, de aceea, este nevoie de oprirea Minţii 
în loc, să se oblige Sufletul să se arate la faţă. Când Mintea tace, 
Sufletul nu mai este bruiat de undele mentale şi aşa începe 
Sufletul să revină în Conştiinţă. Când Mintea emite unde men-
tale, Conştiinţa de Suflet se Confundă cu Mintea şi aşa Conştiinţa 
de Suflet nu mai este Conştiinţă, ci Minte, de unde erorile 
reciproce.” 

Mi se pare foarte interesantă această descriere a nivelu-
rilor noastre subtile şi profunde. Hiperactivitatea minţii şi a 
emoţionalităţii poate să bruieze conştiinţa de suflet? 

Pr. Dan.: Sunt uimit de precizia şi de concizia descrierilor 
acestor mecanisme ale vieţii interioare făcute de Avva Ghelasie 
şi – pe de altă parte – sunt la fel de uimit de obtuzitatea şi de 
lipsa de înţelegere a unora care citesc aceste lucruri şi care se 
trădează a fi analfabeţi funcţionali. Nu cred că poţi să dai o 
descriere mai clară a acestor fenomene mentale şi emoţionale 
care se întâmplă înăuntrul omului. Textul citat ne aduce înapoi 
la ce spusesem anterior: bărbatul postlapsarian e centrat pe 
minte, pe intelect. Drept consecinţă, majoritatea energiei e 
direcţionată spre intelect, care generează unde mentale. Ele vor 
ocupa prim-planul. La femeia postlapsariană, energia se con-
sumă precumpănitor în inimă. Femeia trăieşte prin sentimente 
şi emoţii şi inima ei generează un câmp de unde emoţionale şi 
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sentimentale, care ocupă prim-planul. Ambele nu fac decât să 
menţină în plan secund, să ascundă omul nostru din lăuntru. 
Pentru a corecta această stare de lucruri, Părintele Ghelasie 
propune exerciţiul tăcerii pentru a opri bruiajul minţii şi inimii. 
Atunci pot să văd dincolo de perdeaua de fum, pe care acestea 
o crează. Atunci constat că în mine există duhul, nivelul cel mai 
profund, sau sufletul, cum îl numeşte Părintele Ghelasie. Pe 
vremea comuniştilor, peste postul de radio Europa liberă emiteau 
posturi de radio sovietice sau poloneze. În momente când 
emisia acestora din urmă întâmpina probleme, doar atunci 
puteai să asculţi în tihnă Europa liberă. Îmi amintesc cum tatăl 
meu lega cu o sârmă atena radioului de calorifer, ca să se 
prindă mai bine. A asculta Europa liberă era un test de rezi-
stenţă, căci prindeam o frântură de frază sau o frază în 
româneşte, după aceea, fiind pe aceeaşi frecvenţă, o frântură 
sau o frază în poloneză sau în rusă. Şi apoi din nou în română. 
Atunci – mai ales când era vremea nefavorabilă –  trebuia să 
deducem frântura inaudibilă prin cele audibile. În ce priveşte 
viaţa duhovnicească, situaţia e şi mai jalnică. Noi nu mai auzim 
decât rareori frânturi de frază emise de omul din lăuntru, de 
conştiinţă. Postul de radio de acolo pare a fi unul foarte amărât, 
extrem de slab dotat. Pentru a-l auzi, trebuie să oprim celelalte 
două emiţătoare zgomotoase. Trebuie să dăm prioritate emiţă-
torului conştiinţei. Omul trebuie să se recentreze în duh. Că e 
bărbat, că e femeie, trebuie să opereze această recentrare. 
Copilul e centrat în trup, are doar necesităţi trupeşti. Când 
creşte copilul de sex masculin îşi mută centrul de greutate în 
minte, cel de sex feminin în inimă. Viaţa duhovnicească are 
acest scop al recentrării în duh, în conştiinţă. 

În acest sens, în cartea Marea Tăcere există un capitol 
intitulat Exerciţii de tăcere, al cărui scop e acela de a reduce la 
tăcere bruiajul minţii şi inimii pentru a putea auzi vocea din 
adâncuri, glasul duhului, al conştiinţei. De aceea în toate marile 
lucrări ascetico-mistice tăcerea e o necesitate, o preferată a 
nevoitorilor. De exemplu, în celebra Scara autorul e încântat să 
surprindă în definiţii de două cuvinte binefacerile tăcerii, să-i 
facă elogiul, pentru că e ajutătoare grabnică spre recentrare.  
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I.M.: În studiul dumneavoastră Domesticirea nomadului, 
afirmaţi că există un nomadism exterior şi unul interior. Iar cel 
interior se referă la împrăştierea şi nestatornicia minţii cauzate 
de, citez: „o intensă activitate cerebrală, o efervescenţă mentală, 
o agitaţie, o fugă a gândurilor, risipind multă energie”. (…) 
„Neputând să respingă sau să reţină ceva după propria sa 
voinţă şi nici să termine ceva cu deplină judecată şi examinare, 
omul devine numai un debitor al sensurilor spirituale, rămâne 
mereu la început şi n-ajunge să le stăpânească şi să le frământe 
în chip creator.(…) Arta vieţii duhovniceşti constă în a şti să 
opreşti această bezmetică alergare din lăuntru.” 

Ce s-ar putea schiţa despre această frământare a minţii şi 
a emoţionalităţii noastre? În psihiatrie, fluxul necontrolat de 
gânduri şi de emoţii se numeşte mentism. Cum poate fi con-
trolat acest flux? 

Pr. Dan.: Odată cu Căderea agitaţia a cuprins toate 
nivelurile care constituie omul exterior: mentalul, emoţionalul 
şi trupescul. În literatura duhovnicească am întâlnit expresia 
căruţa virtuţilor. Anume, se spune simbolic despre profetul Ilie 
că a fost ridicat la cer în căruţa virtuţilor. Căruţa are, în mod 
obişnuit, doi cai. Antropologia tripartită de mai sus ne sileşte să 
transformăm căruţa într-o troică. Vizitiul suflet trebuie să înjuge 
şi să întraripeze trei cai: mintea, inima şi trupul. Pentru ca să 
poată porni la drum, vizitiul trebuie să domesticească aceste 
trei sălbăticiuni, aceşti trei cai nărăvaşi. Întreaga viaţă duhovni-
cească: posturile, privegherile, mulţimea rugăciunilor, Sfintele 
Slujbe, spovedaniile, toate Tainele Bisericii sunt puse în slujba 
acestui scop: sufletul trebuie să se înalţe la tronul Sfintei Treimi 
în această troică.  

În viaţa lui Feodor Dostoievski există o întâmplare din 
adolescenţă, de când tatăl lui l-a dus pentru prima dată de la 
Moscova natală la Petersburg pentru înscrierea la Academia 
Militară. Marele romancier şi-o aminteşte, cu multă claritate, 
chiar şi la bătrâneţe: „Opriserăm într-o anume staţie de pe 
drumul de la Moscova la Petersburg. În locul respectiv exista 
un oficiu poştal. Din depărtare a venit o troică în mare viteză şi 
a oprit acolo”. În vremea aceea, în Rusia, serviciile poştale şi 
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cele de comunicare ale ţarului se foloseau de astfel de troici. Un 
curier poştal sau unul al ţarului folosea o troică pentru a se 
deplasa rapid între două staţii. Ajungând troica în a doua staţie, 
se deshămau cei trei cai, se înhămau alţi trei şi se pornea mai 
departe. Până se schimbau caii, curierul dădea pe gât o doză de 
votcă, apoi continua drumul. Dostoievski a surprins un astfel 
de moment: „Din troică a sărit un curier al ţarului, grăsan, roşu 
la faţă, a dat o votcă pe gât şi s-a întors la troică la care avea ca 
vizitiu un tânăr mujic. N-a urcat bine, că a început să-i care 
pumni în spate mujicului, care, la rândul lui, a pus bicele pe 
cai!” Cu aceeaşi violenţă cu care curierul îi turna pumni în 
spate, cu aceeaşi violenţă lovea şi el caii, astfel că, până să se 
dezmeticească privitorii, troica s-a pierdut într-un nor de 
pulbere. Dostoievski încheie: „Îmi spuneam atunci că, dacă o 
să-mi fac o societate filantropică, pe sigla ei voi pune imaginea 
cu troica în care curierul loveşte cu sălbăticie vizitiul, iar acesta 
operează similar asupra  cailor”. 

Nepriceperea duhovnicească ne poate aduce în acelaşi 
punct. Un bărbat este pedepsit pe drept sau nu la locul de 
muncă de şeful său. Vine acasă şi se răzbună pe femeie, care 
repetă tiparul în raport cu copiii, care, dacă au în apropiere un 
câine sau o pisică...  

Troica o găsim în întreaga literatură rusă. La Gogol, în 
Suflete moarte, Rusia e simbolizată ca o troică deplasându-se în 
forţă, celelalte popoare dându-se la o parte din calea ei – în 
acelaşi fel îşi creează Rusia drumul în cultură şi în spiritua-
litatea mondială, crede Gogol.  

Troica statului  ̶  puterea legislativă, puterea executivă şi 
puterea judecătorească – trebuie să se armonizeze pentru a 
putea înainta în istorie. Vă amintiţi de celebra troică a Rusiei 
bolşevice: Trotsky, Lenin şi Stalin, care au dus-o într-o prăpastie 
din care şi acum se trudeşte să iasă. Viaţa duhovnicească 
armonizează trupul, mintea şi inima, astfel ca sufletul-vizitiu să 
scoată troica din prăpastia păcatului, s-o întraripeze şi, astfel,  
s-o înalţe spre Împărăţia Cerului. 
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(IV) 
 
 

I.M.: În studiul Din tainele ritualului ofereaţi recoman-
darea Părintelui Ghelasie: „Începătorul este oprit de la orice 
„lucrare a minţii”, dar să facă, în schimb, multă lucrare a 
mâinilor. Cea mai puternică curăţire este ca mintea să o laşi în 
gol de sine. Dar mintea să-şi treacă energia în lucrarea mâinilor, 
altfel se cade într-o magie a golului minţii foarte periculoasă. 
Ritualul şi mişcarea corpului în lucrări fizice este salvarea, aşa 
cum vedem în Vieţile Sfinţilor. Mulţi, în pustie, unde nu aveau 
ce lucra, cărau pietre dintr-un loc în altul, aduceau apă de la 
mari distanţe, (…) făceau metanii şi închinăciuni peste fire…” 

Aşadar, problemele de minte şi de simţire pot fi rezolvate 
– în modalitate creştină – şi altfel decât prin soluţii strict 
raţionale-mentale? Şi, ce-am putea face noi, cei din lume, care 
avem profesii în care trebuie să lucrăm mult cu mintea? 

Pr. Dan Popovici: Legat de prima întrebare: nu putem 
prin metode raţionale-mentale să rezolvăm problema. După 
Cădere omul s-a recentrat, a căzut din centrul duhovnicesc, 
astfel că unii au drept centru trupul, alţii mintea şi alţii inima. 
Majoritatea energiei de care dispun se duce în acel centru, se 
consumă acolo, evident în mod disproporţionat, dizarmonic. 
Metodele duhovniceşti, practicile ascetice caută să ne reechili-
breze, să redistribuie energia pe care centrul ajuns dominant o 
vampirează. Să luăm, de exemplu, intelectualii: aproape toată 
energia lor se duce în centrul mental. De aceea, când un 
intelectual intră în mânăstire, bătrânul la care uceniceşte trebuie 
să-l scoată de sub stăpânirea minţii, prin trimiterea la ascultări 
ce presupun efort fizic, care să-i redirecţioneze şi să-i consume 
energia, astfel ca mentalul să-şi piardă treptat centralitatea, 
pentru ca în final fiul risipitor să revină în casa tatălui, în 
centrul duhovnicesc. Vă amintiţi de acel filosof, sofist, care a 
venit la mânăstire să pună întrebări unui avvă, dar căruia acesta 
i-a impus tăcerea vreme de un an, tocmai pentru ca mentalul  
să-şi piardă centralitatea şi, astfel, energia să fie redistribuită 
spre alte centre. De aici, aceste tehnici – de care vorbea Părintele 
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Ghelasie – aceste practici prin care începătorul  –  care vine în 
mânăstire şi pe care şcoala l-a centrat în mod obsesiv în minte –  
e pus de bătrâni să facă multă muncă fizică. Aceasta e ceea ce 
numeşte avva Ghelasie magia minţii: faptul că aproape toată 
energia persoanei rămâne în minte alimentând fascinante, 
nesfârşite jocuri mentale. Avva Ghelasie – în a treia predică a 
isihasmului – vorbeşte despre un intelectualism de fier. Adică, 
intelectul a devenit atât de dominant – între cele patru niveluri 
ale fiinţei umane – încât are o stăpânire de fier asupra celorlalte, 
care, primind puţină energie, abia subzistă.  

Nu putem să rezolvăm aceste probleme, ale omului, de la 
nivelul minţii. De ce? Pentru că mintea, trupul şi inima 
constituie un întreg, omul nostru din afară, legat de pământesc, 
orientat spre el. Aşa cum de atâtea ori am afirmat, nu putem să 
rezolvăm problemele de pe nivelul i cu metodele şi instru-
mentele nivelului i, Vieţile Sfinţilor fiind în acest sens cel mai 
bun exemplu. De aceea, Moş Ghelasie propune două metode, 
prin care să ieşim din această centrare în minte, din această 
magie a minţii, din această amăgire a ei, din această visare, 
adevărată maya. Deşi au o oarecare realitate, jocurile minţii nu 
sunt însăşi realitatea. Toată această dezvoltare a fel de fel de 
concepte mentale,  din punct de vedere duhovnicesc, e, în 
limbajul indienilor, o maya, o iluzie. De aceea, cel ce urmăreşte 
scopuri duhovniceşti trebuie să sfâşie această iluzie, scoţând 
mintea din priză.  

În acest scop, Părintele Ghelasie propune două metode. 
Cea dintâi o găsim în primele sale cărţi, anume: chemarea 
numelui divin. El arată că nu poţi să fixezi mintea prin minte, 
nu poţi să controlezi mintea prin minte. Nu ai cum. E una 
dintre cele mai fine autoamăgiri. E, de fapt, mintea care se 
învârte în jurul cozii sau precum animalul pe care l-ai alungat, 
dar, în momentul următor, e din nou lângă tine. Şi atunci ai 
nevoie, afirmă Părintele, să chemi numele lui Dumnezeu, cu 
toată fiinţa ta, cu toate nivelele. Şi cu gura-trupul şi cu inima (cu 
sentimentul) şi cu mintea şi cu duhul. Dacă procedezi aşa, dacă 
chemi Divinul, aceasta atrage harul, care împacă fiinţa, o 
linişteşte, o mângâie, o rearmonizează. Şi atunci energia omului 
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de la sine se redistribuie corect la toate nivelurile. O a doua 
metodă – pe care o propune mai târziu – e cea a gestului de 
închinare. Similar, în gestul de închinare trebuie să stai cu toată 
fiinţa ta. Trebuie să se închine şi trupul şi mintea şi inima şi 
duhul. Dacă pun mintea la închinare, atunci nu-i mai permit 
filozofarea, teologhisirea, acel consum fabulos de energie pe 
care-l face şi care – într-adevăr – dă mari satisfacţii la nivelul 
intelectului. Dar, până la urmă, toate sistemele filosofice, 
încântătoare din punct de vedere intelectual, nu au putut să 
aducă mântuirea omului. Chipurile lui Hegel, Marx sau Kant 
dovedesc că n-au ajuns la „lumina cea adevărată”, la recen-
trarea în duh sau, mai bine zis, în Duh. Au rămas centraţi în 
mentalul lor, un mental foarte puternic, mereu la lucru, practi-
când gimnastica ideilor „liber alese” sau „impuse”, la „sol”, la 
„bârnă” sau la „inele”.   

Că acest subiect e unul capital se vede din faptul că 
Părintele Ghelasie îl abordează în nenumărate rânduri în cărţile 
sale. Magia minţii, credinţa că omul poate să-şi controleze 
mintea prin minte, rămâne doar un superb sofism, care i-a 
înşelat chiar şi pe misticii orientali. În fond, chiar o minte golită 
de gânduri cât valorează dacă rămâne goală de har? 

I.M.: În studiul Din tainele ritualului, din volumul Chipul 
Iconic nr. III, spuneţi: „După mulţi ani petrecuţi lângă Părintele 
Ghelasie am realizat transmisia gestului de închinare de la 
Părintele Arsenie Praja la vrednicul său ucenic. Fie ca ea să 
treacă mai departe şi la noi, nevrednicii! Fie ca şi noi să fim 
deplin prezenţi în clipa de acum, fără gânduri, fără sentimente, 
într-o închinare tăcută, trează, plină de reverenţă, plină de 
gratitudine, dar şi de cutremurare!!!” Există şi o înţelegere şi o 
simţire de suflet care sunt dincolo de gândirea analitică şi de 
sentimetalismul de corp? 

Pr. Dan: Cu siguranţă, dar întâi să ne referim la 
transmisia de la un bătrân la ucenic. La bătrâneţe, Sfântul 
Porfirie Bairaktaris destăinuie cum tânăr novice, fiind în pustia 
athonită Katunakia, i s-au transmis mai multe harisme de la un 
bătrân ascet rus, Dimas, care nici măcar nu ştia greceşte, aşa 
cum Porfirie nu ştia ruseşte, altfel spus, transmiterea harismelor 
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are loc la un alt nivel, evident superior. În catoliconul (biserica 
mare) din acea pustie, la slujba de noapte se adunau anahoreţii 
din împrejurimi. Într-una din nopţi, novicele Porfirie, neavând 
nici douăzeci de ani, vine la biserică mai devreme. În intrând 
exista o scară, sub care s-a ascuns. La scurt timp după el a venit 
şi Părintele Dimas; s-a uitat în stânga, în dreapta şi, nezărind pe 
nimeni, a început să facă metanii şi închinăciuni, cu evlavia 
specifică slavilor şi, după puţin timp, a intrat în extaz. Harul l-a 
copleşit. În acele momente, a avut loc transmisia. Deoarece 
Porfirie era un tânăr nevoitor, dar cu o imensă dragoste către 
Dumnezeu şi cu o inimă foarte curată, „harul rugăciunii 
neîncetate şi harul cunoaşterii inimii celorlalţi mi s-au transmis 
de la Părintele Dimas în acele clipe”, declară el. Şi a fost 
suficient de priceput să le păstreze de-a lungul întregii vieţi.  

Părintele Dimas era centrat în duh. La el mintea, inima, 
trupul funcţionau doar la un nivel minimal. Similar stăteau 
lucrurile cu Părintele Porfirie. care provenea dintr-o familie de 
oameni foarte simpli. A făcut doar două clase înainte de a veni 
la Sfântul Munte de copil, la doisprezece ani. Prin urmare, nu 
era centrat în minte. Nu era centrat nici în simţuri, având ca 
primordiale dragostea de Dumnezeu şi de mânăstire. Bătrânii la 
care ucenicea nu erau oameni sentimentali, emotivi, ci asceţi 
rugători. Aşadar, tânărul Porfirie, încă de la fragedă vârstă, 
învăţase centrarea în duh. Astfel a fost posibilă transmisia de la 
un om de spiţă aristocratică, la unul de rând. Sesizăm şi aici că 
transmisia nu a avut loc la nivelul intelectului, ci la un nivel 
diferit de acesta, superior lui. 

La fel s-a întâmplat şi cu Părintele Ghelasie şi cu Părintele 
Arsenie Praja. Acesta din urmă trăia în duh. Prea puţin era 
interesat de problemele intelectului, de progresele lui. Cu atât 
mai puţin de cele ale inimii sau ale trupului. Era un ascet care 
mânca doar pâine şi apă. Venind şi trăind lângă el, adaptându-
se la viaţa în pustie, Părintele Ghelasie, până la urmă, s-a 
centrat în duh. Şi atunci transmisia aceea a gestului de închinare 
a putut să aibă loc, pentru că recepţia mesajului transmis e 
posibilă doar când transmiţătorul şi receptorul se situează pe 
aceeaşi frecvenţă.  
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E una din marile taine ale lumii de astăzi şi de oricând – 
taina aceasta a transmisiei. Tot timpul când există un ucenic 
potrivit, de la bătrân (de la maestru) se transmite ceva învăţă-
celului. Într-un mod conştient sau inconştient, voit sau nevoit. 
Interesant de remarcat că atunci când omul e centrat în duh, 
mintea se pune în slujba lui. În acest sens, în evul mediu, filo-
zofia se numea ancilla theologiae, raţiunea era slujitoarea teolo-
giei. Pentru omul duhovnicesc mintea devine slujitoare a 
scopurilor înalte, duhovniceşti, ale sale. 

I.M.: Ar mai fi de menţionat şi alte distincţii pe care le 
face Părintele Ghelasie în ceea ce priveşte mintea şi inima? 

Pr. Dan: În cărţile Părintelui Ghelasie sunt nenumărate 
locuri în care se vorbeşte despre acestea. Ar fi binevenită o 
lucrare de doctorat despre ce înseamnă mintea pentru Părintele 
Ghelasie. Fabulos! Dacă o să căutaţi în cărţile lui, o să găsiţi 
nişte definiţii ale minţii uluitoare. La fel, în ce priveşte inima. 
Inima putem să o înţelegem în mai multe sensuri. În sensul de 
organ anatomic, în sensul de sediu al emoţiilor şi al sentimen-
telor sau în sensul duhovnicesc ca omul nostru din lăuntru, 
acest din urmă sens fiind uzitat de cei ce vorbesc despre 
coborârea minţii în inimă. La Părintele Ghelasie, în general, 
inima apare în cărţi cu acest din urmă sens, mai rar cu sensul de 
sediu al emoţiilor. Bineînţeles, contextul decide care înţeles să  
i-l atribuim.  

Sfântul Sava cel Sfinţit nu îngăduia ucenicilor săi să 
meargă în pustie decât dacă ajunseseră la liniştea minţii. Altfel 
spus, dacă reuşiseră să iasă din magia minţii, să se recentreze 
duhovniceşte. Altfel, nu-i lăsa. De ce? Pentru că acolo puteau să 
înnebunească. Dacă omul pleacă la pustie centrat în minte, 
acolo activitatea ei e amplificată de demoni, specialişti ai inte-
lectului, care vin să-l ispitească. Şi această amplificare îl poate 
face să-şi piardă minţile. În acelaşi sens, Părintele Ghelasie arăta 
că nu ai voie să-ţi cobori mintea în inimă până când n-ai 
îmblânzit mintea, n-ai domesticit-o. Mintea, aşa sălbăticită cum 
e acum… De aceea, explică avva Ghelasie, „Trebuie întâi mintea 
să o cobori în gât, să strigi numele lui Hristos din gât, nu din 
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minte”, această strigare atrăgând harul îmblânzitor. De aceea, 
în concordaţă cu ceea ce învaţă Părinţii Isihaşti, când începi 
Rugăciunea lui Iisus, trebuie să o zici cu gura, cu voce tare, 
stând singur într-o cameră, preferabil în întuneric şi în picioare, 
pentru minimizarea împrăştierii şi a somnolenţei. Chemând 
numele Domnului cu voce tare, din gât, cauţi să scoţi mintea 
din cap, căci mintea dacă stă în cap, apare pericolul magiei ei.  

I.M.: Scriaţi: „Vreme de mai bine de doisprezece ani pe 
Părintele Ghelasie nu l-am văzut niciodată somnolent. Era 
mereu prezent, viu, atent. Această atenţie e unul din elementele 
cheie, nu doar pentru supravieţuire, ci şi pentru descoperirea 
tainelor lumii din jur. Părintele îndeamnă în acest din urmă 
sens: „Ascultă cu atenţie tot ce este în jur şi vei rămâne uimit 
când vei descoperi că totul este Vorbire!... Şi atomii în Materie 
Vorbesc... Ce uimitoare diversitate de Glasuri!... Unele urâte, 
altele cu plâns şi suferinţă, altele pline de Viaţă şi putere peste 
tot răul... Vei redescoperi, dincolo de toate Glasurile, un Glas 
Dumnezeiesc, în care îţi simţi propria Fiinţă. În aceasta te redes-
coperi pe tine... În aceasta te trezeşti la propria Conştiinţă... 
Reînvie tot mai mult acest Glas Fiinţial ca să-ţi reînvii propria 
Fiinţă!”.” 

Aşadar, înfrânarea bruiajului gândurilor şi al emoţiona-
lităţii, are ca scop evidenţierea adevăratelor vorbiri-auziri-
simţiri-exprimări? 

Şi, de asemenea, mi se pare foarte sugestivă şi această 
categorisire a felurilor de glasuri: „Unele urâte, altele cu plâns şi 
suferinţă, (iar) altele pline de Viaţă şi (de) putere peste tot 
răul...” 

Sunt acestea, trei mari categorii de atitudini faţă de viaţă?  
Pr. Dan: Putem să punem în paralel – sau să construim o 

corespondenţă – între aceste trei categorii de gânduri şi cele trei 
nivele ale realului. Gândurile rele le punem în corespondenţă 
cu demonicul. Gândurile pline de suferinţă şi durere le punem 
în paralel cu omul în condiţia umană actuală. Iar gândurile 
pline de viaţă, care trec peste tot răul, le punem în paralel cu 
lumea îngerească. Dumnezeu l-a delegat pe om, nu pe înger, ca 
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preot al Creaţiei, ca pe o verigă, ca pe un inel între lumea 
materială şi lumea spirituală. Omul se împărtăşeşte atât din 
condiţia angelică-spirituală, cât şi din condiţia animalică-
materialnică. De aceea, e ca un radar, percepe toate aceste trei 
categorii de gânduri: demonice, omeneşti şi îngereşti. Problema 
e dacă poate să conştientizeze originea lor. Pentru că dacă omul 
nu are o viaţă duhovnicească, atunci toate gândurile rele care-i 
vin din lumea demonică şi le atribuie şi astfel se depreciază 
spunând: „Iată ce om de nimic sunt, de vreme ce gânduri atât 
de oribile, de ruşinoase ori hulitoare îmi trec prin cap! Ceilalţi 
mă cred cumsecade, dar iată ce gânduri colcăie în lăuntrul 
meu”. Pe când, invers, dacă ai o viaţă duhovnicească, atunci ai 
un filtru bun. Astfel, poţi ca acele gânduri rele să nu le mai laşi 
să te afecteze, să nu le mai permiţi să vorbească în fiinţa ta, ba, 
mai mult, să se dezvolte acolo, iar apoi să ajungi să le pui în 
practică.  

În acest sens, Dostoievski are un model de personaj care 
apare odată cu cartea Amintiri din subterană şi care se perpe-
tuează şi în celelalte romane, mult mai cunoscute decât această 
scriere. Acel model e numit omul din subterană şi Dostoievski 
înţelege prin aceasta un om bântuit de gânduri negative, 
demonice, dar care are şi gânduri bune. Astfel, în el se dă o 
luptă teribilă. Omul devine un câmp de bătălie. Protagonistul 
din Crimă şi pedeapsă, Raskolnikov, face parte din această tipo-
logie. El are, pe de o parte, gândurile malefice, gândurile care îl 
conving, îi aduc argumente să treacă la faptă, la a săvârşi 
crimele (uciderea cămătăresei şi a surorii ei), iar după împli-
nirea lor, gânduri care să-l liniştească, să-i îndreptăţească 
alegerea. Pe de altă parte, are gânduri de căinţă, realizează că 
dacă nu se căieşte nu poate să-şi reînnoiască legătura cu 
oamenii, nu poate să reintre în rândul lor. Unul dintre punctele 
tari ale marelui romancier rus este tocmai descrierea excep-
ţională a luptei care se dă, în străfundurile omului, între bine şi 
rău. De rezultatul acestei lupte depinde locul în care se va 
centra fiinţa noastră. 

Îmi vine în minte Maria-Magdalena, din care Hristos a 
scos şapte demoni. Ce furtună de gânduri rele bântuie lăuntrul 



In memoriam Avva Ghelasie 

43 

unui astfel de om, cu ce putere îl lovesc! Cât de dominat e de 
acele gânduri! De aceea trebuie să-L chemăm pe Hristos, pentru 
că doar El are puterea să potolească furtuna. 

I.M.: Aşadar, e important cu ce ne identificăm noi, din 
noi… 

Pr. Dan.: Da, mai ales că unii se nasc cu înclinaţii demonice 
mai puternice de pe neamul lor, au o moştenire mai grea. Dar 
cum sublinia avva Ghelasie, mereu încurajator: când te naşti, te 
naşti ca un mic Hristos, care trebuie să „mântuieşti” neamul 
tău. Şi primeşti talanţi ca până la al treilea neam să opereze, să 
fie eficace această „lucrare mântuitoare”. 

În Sfântul Munte trăia un călugăr, la Karyes, în capitala 
athonită – contemporan cu Sfântul Paisie Aghioritul, care şi 
relatează despre el –, care era văzut băut tot timpul. Mulţi se 
sminteau de el: călugăr în Sfântul Munte băut, tot timpul 
ameţit!? Însă, Cuviosul Paisie nu-l condamna şi a dat şi expli-
caţia: „Bietul om a fost beţiv din pântecele mamei lui. Aceasta 
era o alcoolică, bea numai vodcă şi alte băuturi tari. Copilul s-a 
născut beţiv, dependent. Tatăl lui era, la fel, un beţiv notoriu. 
Iar bietul copil a făcut un efort imens pentru a se redresa. Starea 
lui de acum e mult mai bună decât cea dinainte”. De aceea, 
atenţiona Sfântul Paisie, nu judecaţi pentru că nu ştiţi ce 
moştenire a avut cel în cauză şi cât s-a ridicat din acea 
moştenire. 

I.M.: Părintele Ghelasie: „Meditaţia minţii are „ochii 
închipuirii” ce „împarte” Realitatea cu încă „alta ascunsă şi 
nevăzută” (ce se consideră adevărata Realitate)”. Adică, mulţi 
dintre noi trăim într-o realitate ale cărei aspecte mai mult le 
presupunem prin minte, decât le cunoaştem în mod real? 

Pr. Dan: Revin la modelul antropologic pe care îl folosesc 
adesea pentru a explica modul în care ne situăm în realitate. 
Avem ochii trupului, cu care percepem o parte a spectrului 
realităţii. Avem ochii minţii, cu care percepem o altă parte a 
aceluiaşi spectru. Similar, ochii inimii, respectiv ochii duhovni-
ceşti. Din păcate, la noi, la majoritatea, ochii duhovniceşti sunt 
închişi şi atunci rămânem cu celelalte trei perechi de ochi. Şi cât 
credeţi că vedem din realitate cu acestea? Probabil unu pe 
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doisprezece, ca şi partea văzută a unui iceberg. Părintele 
Ghelasie numeşte, spre mirarea multora, ochii minţii ochii 
închipuirii. De ce? Mintea e un savant care caută să fie obiectiv. 
Ea repetă experimente pentru a se convinge că lucrurile func-
ţionează după un tipar pe care l-a presupus, şi pe care, uneori, 
experimentele i-l confirmă. Dar, de ce atunci: ochii închipuirii? 
Pentru că realitatea e mai profundă decât atât, decât poate 
înţelege mintea din ea. Ceea ce înţelegem cu mintea e ceva în 
siajul realităţii, nu însăşi realitatea. Aceasta din urmă se 
cunoaşte prin ochii duhovniceşti, prin har. Aceasta e cunoaş-
terea adevărată, directă. Cunoaşterea prin ochii minţii e o 
cunoaştere indirectă, în oglindă.  

I.M.: Cum ar fi o poză faţă de realitate? 
Pr. Dan: Da. Exact. În sensul acesta, putem s-o numim 

maya sau magia minţii. Chiar dacă mintea omului căzut 
funcţionează după regulile ei, ea totuşi nu poate să perceapă 
realitatea. Nivelul i prin propriile instrumente, nu poate să se 
cuprindă, să se explice, cu atât mai puţin să facă aceasta cu 
nivelul i+1. De aceea, credincioşii prioritizează cunoaşterea 
duhovnicească.  

O diferenţă între cele două moduri de cunoaştere ar fi 
aceea că cunoaşterea prin ochii minţii este o cunoaştere în timp, 
diacronică. De aceea, pentru că e o cunoaştere discursivă, ea 
trebuie mereu rectificată. Un model prin care aproximez acum 
realitatea trebuie ajustat pe măsură ce acumulez alte informaţii 
din câmpul de cunoaştere, aşa cum se întâmplă în fizică. Noul 
model va aproxima mai bine realitatea, dar la rândul lui e 
perfectibil. Cealaltă cunoaştere, duhovnicească, fiind prin har, e 
supratemporală. De aceea, toate experienţele Sfinţilor au fost 
similare, pe când experienţele savanţilor sunt diferite. Cunoaş-
terea unui savant are drept fundament cunoaşterea savanţilor 
care l-au precedat, pe când cunoaşterea unui sfânt nu poate 
avea drept fundament cunoaşterea predecesorilor, pentru că nu 
este o cunoaştere teoretică, ci practică, vie. Da, într-adevăr, în 
har sunt trepte de adâncime, de intensitate, dar e aceeaşi 
cunoaştere prin har a Dumnezeului cel veşnic. 
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Pentru a face diferenţa între cele două modalităţi de 
cunoaştere... Odată s-a făcut un concurs: cine îl imită mai bine 
pe Chaplin? Chaplin trăia, era în plină glorie. S-a înscris şi el la 
concurs sub un nume fals şi a ieşit pe locul trei. Cei din juriu au 
premiat nu autenticul, ci imitaţia lui. În astfel de capcane se 
prinde mintea omului căzut. Adesea credem că modelul pe care 
mintea noastră îl generează despre Dumnezeu este Dumnezeu. 
Dacă Iisus ar mai fi printre oameni şi s-ar organiza un concurs 
precum cel mai sus pomenit, destul de probabil că nici Iisus nu 
s-ar clasa mai bine decât Chaplin. De aici şi avertismentul 
Domnului în ce priveşte hristoşii mincinoşi care vor veni... 

I.M.: Prin minte, fiecare are Dumnezeul lui? 
Pr. Dan: Exact, aşa cum evreii au preferat viţelul de aur 

Dumnezeului cel viu. De aici certurile despre Dumnezeu şi 
războaiele religioase. Dar dacă oamenii L-ar cunoaşte pe 
Dumnezeu prin har, atunci cine cu cine să se mai războiască? 
Aceasta e singura cunoaştere adevărată. Restul, sunt percepţii 
sau proiecţii ale noastre despre Dumnezeu, pe care le punem în 
mod convenabil în locul Lui. Aceasta e adevărata idolatrie. 
Astfel, ajungi să te rogi la ceea ce percepi tu că ar fi Dumnezeu, 
la idolul tău mental, nu la Dumnezeu. De aceea, dacă Iisus ar 
reveni pe pământ precum odinioară, oamenii L-ar răstigni din 
nou... 

I.M.: În viziunea creştină, omul este suflet şi corp. În 
discernerea Părintelui Ghelasie, corpul este alcătuit din trei 
părţi. Prima este formată din sistemul nervos, cu energia lui 
mintea. A doua este formată din sistemul circulator, cu energia 
lui simţirea. Iar a treia parte este formată din muşchi, oase şi 
organe, cu energiile voinţă şi forţă fizică. Iar sufletul este o 
substanţă imaterială – care e dincolo de materie şi energii – şi 
este alcătuit tot din trei „părţi”: conştiinţă, memoriile de 
conştiinţă şi limbajul de conştiinţă. 

Surprinzătoare această împărţire şi aceste identificări… 
Pr. Dan: Antropologia lui avva Ghelasie e excepţională! Şi 

aici ar fi binevenită o lucrare de doctorat, tocmai pe această 
temă: antropologia Părintelui Ghelasie Gheorghe. Modelul 
propus lărgeşte orizontul antropologiei, aşa cum o fac atâtea 
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altele pe care le aflăm în cărţile sale. Nu întâmplător Părintele 
propune modele triadice. Omul fiind făcut după chipul lui 
Dumnezeu – care e Treime – e normal ca atunci acest chip al lui 
Dumnezeu să se reflecte în mod corespunzător în om, la toate 
nivelele.  

Alţi Părinţi ai Bisericii vorbeau, la acest nivel lăuntric, de 
configurarea omului ca raţiune-sentiment-voinţă. Există şi alte 
modele triadice, în care se vorbeşte despre om ca trup-suflet-
duh. Toate aceste modele sunt foarte utile, însă, ele rămân 
modele, nu pot să se identifice cu omul, pentru că omul rămâne 
o taină. Dacă Dumnezeu e o Taină, şi chipul Lui rămâne o taină. 
Dar aceste modele ne ajută practic în viaţa duhovnicească. 
Pentru că avem nevoie să identificăm disfuncţionalităţile atât 
la nivelul triadei sufleteşti, cât şi la nivelul triadei trupeşti.  
De mare folos este, în acest sens, parcurgerea în întregime a 
Medicinei Isihaste şi a Reţetelor Medicinii Isihaste. Părintele 
Ghelasie observă: căderea omului a făcut ca cele trei centre 
(abdominal, cardiac şi mental – despre care ştiinţa a arătat că 
sunt trei „creiere”) să nu se mai coordoneze, ci fiecare să devină 
autonom, independent, să lucreze în legea lui, să caute să 
devină un centru pentru întregul organism. Lucrarea duhov-
nicească are în vedere şi refacerea relaţiei corecte între aceste 
trei centre. Ele ar trebui să redevină o federaţie de cetăţi, nu 
cetăţi-stat.  

I.M.: Ca formă de rugăciune, Părintele Ghelasie propune 
închinarea în gest iconic. Citez: „…eu mă rog, nu numai cu 
mintea, ci cu toată fiinţa mea, trup şi suflet, ca om întreg. (...) 
Mintea şi inima mea sunt însăşi închinarea şi aşa mi se opresc 
gândurile şi simţirile, iar cele păcătoase se curăţesc.(…) Mintea 
va încerca să gândească, simţirile să-ţi dea imagini, dar pe toate 
introdu-le în formă de închinare.” 

Părintele spune că, pentru noi, cei de azi, care suntem 
foarte poluaţi – şi mental, şi senzitiv, şi organic –  gestul iconic 
este de mare valoare… 

Pr. Dan: Da. Ce înseamnă gestul iconic? Înseamnă a 
rămâne într-un loc – de preferat liniştit, întunecos, care să nu-ţi 
trezească simţurile – ca în icoană. Dar cu toate nivelurile fiinţei 
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tale. Cât de departe e omul de astăzi de aşa ceva. Întrebaţi un 
om: câte minute pe zi doar a stat, părăsind activismul? Doar să 
stea în a sta. Să nu gândească nimic, să nu simtă nimic, să nu 
dorească nimic. Din păcate, omul e bolnav de activism, s-a 
exteriorizat, trăind doar la periferia sa. Înăuntru pare a nu mai 
avea viaţă. Viaţa omului a devenit precum cea a unui spectator 
de film care se identifică cu un personaj din el. Pe durata 
filmului propriile trăiri se suspendă, trăind ceea ce trăiesc alţii. 
Societatea contemporană a uitat complet de interioritate. Omul 
a devenit un globe trotter. Nu puţini tineri care nu au ajuns la 
treizeci de ani au văzut mare parte din această lume. Ceilalţi au 
devenit globe trotteri ai internetului. Nu e rău că ai fost în zece 
locuri sau în o sută de locuri, dar tragic e că n-ai călătorit 
niciodată în lăuntrul tău. Eşti complet absent de la tine de acasă. 
Eşti un om care ţi-ai lăsat casa pustie şi te duci şi vieţuieşti 
câteva minute în casa lui cutare, câteva minute în casa lui 
cutare, etc. Şi astfel, în casa ta, încep să se instaleze păianjenii, 
gândacii, liliecii şi tot felul de jivine. Tocmai pentru că stăpânul 
nu mai e acasă. Similar în plan relaţional, tinerii de azi îşi 
schimbă foarte des „prietena”, respectiv „prietenul”, astfel că 
nu mai sunt capabili să construiască şi să interiorizeze o relaţie, 
intimitatea fiind doar una de suprafaţă, trupească.    

Părintele Ghelasie propune această situare în gestul iconic 
tocmai pentru a ne întoarce în Casa Tatălui. Fiecare extrovertire 
este o îndepărtare a fiului risipitor de Casă. De aceea, e foarte 
important acest gest de închinare pentru că el canalizează 
energia de care dispunem pe direcţia corectă. Punând în 
practică acest gest, oarecare vreme, oamenii or să zică: „Ce 
simplu era! Ce simplu era! Câtă fericire! Câtă pace! Câtă 
linişte!” Şi ajungi la concluzia acelui proverb oriental care 
afirmă: „Comoara e în grădina casei tale”. Omul aleargă peste 
mări şi ţări ca să găsească comori. Nu le găseşte. Şi mai târziu, 
bătrân, obosit se întoarce la casa părintească şi, când se duce în 
grădină să planteze un nuc, acolo, ca să rămână pentru urmaşi, 
descoperă comoara, tocmai acolo unde a săpat să pună nucul. 
Acesta înseamnă viaţa duhovnicească, starea în gestul iconic: 
redescoperirea comorii din ţarina inimii tale. 
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I.M.: Iată un citat care reiterează cele anterioare: „Gestul 
iconic-hristic este supraexterior, adică trebuie făcut cu toată 
integralitatea ta, ca suflet şi corp şi peste acestea. Deci, să nu 
faci gestul iconic doar cu mintea sau cu simţirea sau cu poziţia 
corpului, ci cu toate deodată, în unire.” (…) „În gestul iconic, 
mintea şi inima se închină, dar nu prin mentalizare sau 
sentimentalizare, ci prin supraforma totală a integralităţii tale. 
Aici, în gest, mintea şi sentimentul nu mai sunt „instrumente” 
de lucrare, ci devin simple componente ale întregului tău care 
face gestul iconic.” Aşadar, gândurile şi simţirile trebuiesc 
ignorate în acest mod de rugăciune? Sau, cel puţin, nu trebuie 
să fie lăsate să iasă în prim-plan? 

Pr. Dan: Da, în toate modurile de rugăciune ele trebuie 
ignorate. De ce? Pentru că ele te ţin legat de această lume. 
Mintea dezvoltă raţionamente în timp, discursiv. Ea nu poate 
altfel. Mintea e legată de timp. Sentimentul la fel. Nu poţi să 
dezvolţi sentimente decât în timp, diacronic. Şi atunci, vrând-
nevrând, ele te ţin legat de această lume. Chiar dacă avem 
gânduri nobile sau sentimente înalte, ele totuşi te ţin legat de 
această lume. E drept cu fire subţiri, aproape invizibile. De 
exemplu, dacă în timpul rugăciunii îţi vine un gând teologic – 
oricât de înalt, care-ţi explică un verset greu de priceput din 
Sfânta Scriptură – nu trebuie să-l primeşti. De ce? Pentru că 
dacă-l primeşti, ai căzut deja în timp. Cugeţi asupra lui, începi 
să îl dezvolţi, să-i vezi consecinţele, căci după teoremă vin 
imediat şi corolarele. Rugăciunea s-a pierdut, nu mai eşti în 
dialog cu Dumnezeu, ci cu tine însuţi.  

Dacă citim Vieţile Sfinţilor vedem că în timpul rugăciunii 
pierdeau nu conştienţa (care dimpotrivă se maximiza), ci 
percepţia timpului. Sfântul Paisie Aghioritul, există mai multe 
mărturii în acest sens, când noaptea intra într-o stare de 
rugăciune înaltă, în care făcea experienţa luminii necreate 
dumnezeieşti, când se întorcea în graniţele acestei lumi nu avea 
niciodată habar cât timp trecuse. Cuviosul Paisie îl admira pe 
un călugăr foarte simplu din Katunakia, Petrache. Acesta nu 
cunoştea nici măcar tipicul bisericesc, în schimb lucra Rugă-
ciunea lui Iisus. Se păstrează o mărturie a sa: seara, mănânc 
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posmagii, fac Pavecerniţa, mă culc vreo două ore. După aceea, 
mă trezesc când deja e noapte şi încep să mă rog. După ce fac 
două-trei şiraguri de mătănii, deja pierd percepţia lumii şi asta 
durează până dimineaţa.  

În cartea Mari stareţi ruşi am găsit o relatare despre un 
călugăr bătrân, care nu mai putea să meargă la slujba de noapte 
la biserică. Ucenicul venea să ia binecuvântare de la el înainte 
de a pleca la slujbă, tot atunci aşezându-l pe bătrân pe un scaun, 
unde rostea Rugăciunea lui Iisus. La mănăstirea respectivă, 
slujba de noapte dura aproximativ patru ore. Ucenicul, când se 
întorcea, din nou venea să ia binecuvântare de la bătrân, care se 
mira: „Păi n-ai plecat tocmai acum?” „O, nu, am plecat acum 
patru ore”. Oamenii duhovniceşti reuşesc să intre în această 
stare supratemporală, nondiscursivă, în care înalţă către 
Dumnezeu o rugăciune curată. 

Pe oamenii simpli, care intră în mânăstire, îi ajută mult 
această simplitate a lor. Dacă fac ascultare de un duhovnic 
iscusit, dacă pun în practică ceea ce îi învaţă, pot să trăiască 
astfel de stări duhovniceşti. Pe când, pentru un intelectual, calea 
e mult mai lungă, ocolită, până când reuşeşte să iasă de sub 
dictatura propriei minţi. Sunt avantaje şi dezavantaje pentru 
fiecare tip de om. Cu femeile e mai mult de lucru pe partea de 
emoţional, de relaţional. Ele acolo se încurcă.  

Gestul de închinare are avantajul, faţă de Rugăciunea lui 
Iisus, că mintea nici măcar nu mai stă în cuvintele acelei 
rugăciuni, ci rămâne doar într-o închinare tăcută, trează, plină 
de reverenţă, de gratitudine. Din acest punct de vedere, e mai 
uşor să te apropii de non-temporal, de non-discursiv. Avantajul 
presupune, însă, şi un dezavantaj: e mai greu să menţii trezvia, 
cuvintele rugăciunii lui Iisus fiind, în acest sens, un suport, 
rugătorul căutând să închidă mintea în cuvintele rugăciunii. 

I.M.: Din cauză că cei mai mulţi suntem sedentari, nu mai 
acţionăm în unitate, ci pe părţi componente? 

Pr. Dan: Aceasta, pe de o parte. Plus că, în contact cu 
oamenii, se produc tulburări reciproce. Fiecare e un radar, 
fiecare simte, chiar dacă la modul inconştient, fluctuaţiile 
celuilalt, stările lui. Şi dacă noi înşine suntem în dezordine şi 
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celălalt e şi el la fel în dezordine, atunci dezordinea mea o 
amplifică pe a lui şi reciproc: dezordinea mea răvăşeşte 
dezordinea lui. Şi iată aşa Pământul e un turn Babel, o piaţă 
teribil de zgomotoasă. 

I.M.: Iată şi explicaţia, dată de Părintele Ghelasie, faptului 
că metoda clasică de „coborâre a minţii în inimă” nu mai e aşa 
uşor accesibilă astăzi. Citez: „Modalitatea de „unire a minţii cu 
inima” este, într-adevăr, de mare importanţă, dar pentru lumea 
de astăzi mintea şi inima sunt „contrare” şi unirea lor cere un 
„efort” fără rezultat. Aşa, mintea să facă ea „gestul ritualic” faţă 
de iconicul hristic, inima, la fel, să facă ea „gestul iconic” de 
închinare, fără „lupta” dintre minte şi inimă”. Contrarietatea 
dintre minte şi inimă constă în faptul că, pe informaţii pozitive, 
putem avea impregnate emoţii negative, iar, pe informaţii 
negative, putem avea impregnate emoţii pozitive? (Mă refer la 
situaţiile în care putem să ne simţim bine făcând lucruri rele şi 
putem să ne simţim prost făcând lucruri bune). 

Pr. Dan: În primul rând: contrarietatea dintre minte şi 
inimă. Mintea şi inima înainte de Cădere erau complementare, 
după devenind contrare-opuse-duşmănoase. De aceea, ca să 
revenim la starea de Rai, unde ele erau aşa prin har, trebuie să 
luptăm să redobândim harul. Pe de altă parte, e bine-venită 
pentru a o discuta, definiţia pe care aţi dat-o: putem să avem 
informaţii pozitive... 

I.M.: …informaţii pozitive impregnate de emoţii negative, 
şi informaţii negative impregnate de emoţii pozitive. De 
exemplu, pot să simt aşa o teribilă satisfacţie, când fac ceva rău 
(când îmi închipui că pun pe cineva la punct, sau când îmi 
închipui că celebritatea ar fi vreo mare scofală… etc) 

Pr. Dan: Aceasta e cea mai evidentă în lumea demonică. 
Îngerii căzuţi ştiu foarte bine ce e binele şi ce e răul. De 
exemplu, când vor să ne momească cu ceva, e clar că acel ceva 
trebuie să aibă măcar aparenţa adevărului, a binelui. Uneori 
demonii chiar ne aduc informaţii adevărate. Odată, de două ori, 
de mai multe ori… până vom prinde încredere în ei şi, mai apoi, 
a crede şi celelalte informaţii pe care le vor aduce, prin care ne 
vor surpa în prăpastie. Cum poţi să scapi din această cursă, 
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când diavolul îţi aduce informaţii adevărate? Informaţiile aduse 
de cineva sunt impregnate de starea lui. Demonul nu poate să-ţi 
transmită o informaţie pură. El îţi transmite informaţia 
impregnată de ceea ce e el. E una când asculţi aceleaşi cuvinte 
în discursul unui om liniştit şi alta să primeşti aceeaşi infor-
maţie de la un om agitat, frenetic, tulburat. Partea dureroasă a 
chestiunii e că omul nu are cât de cât o linişte interioară, ca să 
simtă tulburarea asociată cu informaţia pe care i-o aduce 
demonul. Aici e toată lupta duhovnicească. De aceea, părinţii 
isihaşti puteau imediat să repereze pe aceşti diavoli, pentru că 
ei – trăind acolo într-o mare linişte interioară şi exterioară – 
percepeau imediat tulburarea adusă de gândurile care veneau 
din lumea demonilor. 

În acelaşi fel şi oamenii politici, de multe ori, vorbesc atât 
de frumos. Dar acele discursuri sunt impregnate de înşelă-
ciunea, de şarlatania lor. De aceea, oamenii sunt aşa de uşor 
înşelaţi de politicieni, tocmai pentru că se mulţumesc doar cu 
informaţia şi nu caută la cel ce a adus-o. 

I.M.: Poate că oamenii se iau doar după ce joacă oamenii 
politici, după actoria lor… 

Pr. Dan: Exact aşa cum actorii rostesc replici care nu le 
aparţin, joacă rolul unor personaje care nu le seamănă. Poţi să 
joci rolul unui Iisus, dar în viaţa de zi cu zi să fii un Iuda. 

Dacă la omul căzut s-a creat această contrarietate între 
mintea şi inima lui, cum va fi ea la demoni? Cât de mare e 
contarietatea în ei! Cât de mare e prăpastia dintre ele! Inima 
demonului e centrată numai pe ură, iar mintea numai pe 
înşelare şi pe argumentare sofistică împotriva lui Dumnezeu. 
De aceea demonii, deşi se află de aceeaşi parte a baricadei, deşi 
sunt aliaţi, ura din inima lor nu le îngăduie să fie prieteni. Îmi 
vine în minte imaginea tigrilor, care, chiar şi când se acuplează, 
îşi fac doar o datorie biologică, rămânând suspicioşi, neîncre-
zători în celălalt şi gata de atac. La oameni, mai există o 
speranţă de a reface contrarietatea, evident, din interior spre 
exterior. Dacă vrem ca în lumea aceasta să nu mai fie războaie, 
trebuie, în primul rând, să înceteze războiul lăuntric. Dacă am 
reuşit aceasta, războaiele exterioare se vor evapora. 
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În Pateric se relatează depre doi călugări care trăiau în 
pustie, la oarecare distanţă unul de altul, în mare pace, 
bucurându-se de viaţa lor isihastă. Trecuseră ani şi ani şi nu se 
certaseră, nu se contraseră vreodată. Într-o zi, unuia i-a venit o 
idee: „Ştii ceva? Nu ne-am certat niciodată. Suntem aici 
împreună de atâta vreme… Haide să ne certăm şi noi odată, să 
vedem cum e să te cerţi”. Celălalt a fost de acord, chiar şi cu 
această propunere, semn că lucrurile erau chiar aşa cum le 
relata Patericul: „Bine. Dar cum să facem?” Primul, probabil mai 
emancipat, l-a învăţat: „Uite, e simplu. Eu am aici o cărămidă  
şi-ţi zic: «Această cărămidă e a mea!» Şi tu îmi răspunzi: «Ba e a 
mea!» Şi uite aşa pornim cearta. Hai să începem”. Deci, 
călugărul a rostit: „Uite, cărămida asta e a mea!” Celălalt i-a 
replicat: „Dacă e a ta, a ta să fie”. Şi n-au putut să se certe. 
Acesta este orizontul în care trebuie să ne mişcăm. 

I.M.: Iată o altă recomandare a Părintelui Ghelasie: 
„Gestul inimii este sentimentul. Când te întâlneşti cu cineva 
rău, nu genera sentiment rău, că te descoperi în faţa energiei 
acestuia rele şi vătămătoare. În faţa energiilor rele din inimă nu 
reacţionaţi tot cu energii rele, că faceţi scurt-circuite care vă 
ating direct. În cap-mental gestul este gândul. Nu gândi rău în 
faţa celor răi, că te descoperi influenţei mentale rele. Binele este 
o platoşă de protejare în faţa energiilor nocive.” 

 Pentru noi, cei care suntem obişnuiţi să înfierăm, nu e o 
recomandare tocmai uşoară, dar măcar avem un reper, o 
orientare? 

Pr. Dan: De remarcat: câtă concizie, câtă claritate în 
exprimarea unor mecanisme fine ale vieţii duhovniceşti, semn 
că cel care le-a descris avea experienţa lor. Dacă încercăm să le 
punem în practică, atunci viaţa noastră se mută pe alt nivel, 
priveşte spre alte orizonturi. Până la urmă, atragem oameni de 
pe frecvenţa pe care ne situăm. Cum arăta avva Ghelasie: dacă 
nutrim sentimente negative, vom atrage oameni cu aceleaşi 
sentimente. Dacă gândim negativ, vom atrage oameni care 
gândesc în acelaşi fel. În popor se spune: „Ţi-o cauţi cu 
lumânarea.” Deci, dacă gândeşti negativ sau dacă simţi negativ, 
ţi-o cauţi cu lumânarea: vei da exact de oameni de aceeaşi 



In memoriam Avva Ghelasie 

53 

teapă. Tot în popor se spune: „Cine se aseamănă se adună.” Şi, 
mai interesant, e faptul că nu chemi doar oameni de aceeaşi 
teapă cu tine, ci chemi şi duhuri din aceeaşi categorie, de pe 
aceeaşi frecvenţă. Demonii sunt împărţiţi pe cete: demoni 
teologi, demoni filosofi, demoni ai curviei, demoni ai invidiei, 
demoni ai lăcomiei pântecelui, demoni ai lăcomiei de bani… 
Faptele, sentimentele, gândurile tale te vor situa într-un areal 
duhovnicesc populat cu făpturi de acelaşi soi.  

Am citit într-un Pateric athonit că în Sfântul Munte 
mânăstirea Iviron avea un loc izolat, la oarecare depărtare de 
ea, cu foarte mulţi aluni unde ridicaseră şi nişte chilii. Câţiva 
părinţii de la mânăstire doar în perioada culesului se duceau şi 
rămâneau acolo, atât cât era necesar până adunau alunele.  
Într-un an a venit la mânăstire şi a cerut permisiunea să 
locuiască acolo un pustnic. Mânăstirea i-a îngăduit. Încet-încet 
s-a dus vestea în Munte cum că acela ar fi un mare pustnic. Au 
început să-l caute călugări. Dar după ce a trecut o oarecare 
vreme, călugării care se duceau acolo nu se mai întorceau la 
mânăstirile lor. S-au făcut cercetări şi s-a dovedit că acela nu era 
pustnic, ci un vrăjitor care pe cei care veneau să-i ceară sfatul îi 
ucidea, îi aducea jertfă demonilor. Vrăjitorul a fost ridicat de 
poliţie, dar ce s-a întâmplat? Locul respectiv a devenit un loc 
bântuit. Călugării, când se duceau să culeagă alunele, nu mai 
putea să doarmă în căsuţa de acolo, pentru că demonii se 
manifestau cu putere, îi înfricoşau grozav. Au fost călugări care 
nu s-au temut să meargă acolo, toţi, însă, au fugit cu coada între 
picioare. La vremea culesului nimeni nu mai dormea acolo. 

Crimele săvârşite de vrăjitor, ca jertfe aduse lui satan, au 
atras demoni foarte puternici în acel loc. Similar, gândurile, 
sentimentele şi faptele noastre atrag ori îngeri buni, ori îngeri 
răi. Astfel, sufletul, templul nostru lăuntric, devine fie un loc 
bântuit, fie unul binecuvântat. Sfatul Părintelui Ghelasie e 
practic, eficace,  limpede, benefic. Trebuie să-l luăm în seamă, să 
ni-l împropriem.  

Pe de altă parte, problema răului pune şi problema 
libertăţii. Nu poate exista rău fără libertate. Dumnezeu a dat 
omului cea mai mare demnitate: libertatea de alegere. Sigur  
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– la pachet cu ea – avem responsabilitatea pentru alegerea pe 
care o facem. Avva Ghelasie constată că libertatea sacră cu care 
a fost înzestrat omul s-a degradat, a devenit o „libertate desa-
cralizată”. Astfel, demonii se folosesc de ea, de pretextul liber-
tăţii, pentru a face răul. Ei îşi justifică răul pe care-l fac prin 
libertatea pe care o au. Sfântul Maxim Mărturisitorul arată, însă, 
că adevărata libertate e doar libertatea binelui. Nu există o 
libertate a binelui sau a răului, ci există doar libertatea binelui. 
Dar aceasta e dincolo de logica cunoaşterii binelui şi răului. 
Doar omul care trăieşte în har poate să înţeleagă că acesta e 
firescul. Singurul firesc al libertăţii este firescul de a trăi în Har. 

Sfaturile lui avva Ghelasie, memorate şi puse în practică, 
ne fac să renaştem. Prin Părintele Ghelasie, prin rugăciunile şi 
sfaturile lui, Dumnezeu a renăscut foarte mulţi oameni. 

I.M.: Faptul de a nu judeca presupune să renunţăm şi la a 
discerne între binele şi răul făcut de alţii (chiar în problemele 
care ne ating sau care ating persoane neajutorate sau copii)? 

Pr. Dan: În nici un caz. Discernământul rămâne mereu 
acelaşi. E una să conştientizezi că o anumită situaţie stă într-un 
fel şi alta să osândeşti. Constatăm acte, fără a osândi pe actanţii 
lor. Nu-l osândim pe Dan Brown, dar arătăm oamenilor înşelă-
ciunea grosolană din cărţile lui. Sunt vremuri când trebuie să 
mărturisim care e calea pe care o proclamă Dumnezeu, calea pe 
care ne cere Dumnezeu să mergem, chiar dacă aceasta ofen-
sează sau deranjează pe unii care, astfel, se simt judecaţi. 

Un alt subiect de meditat asupra lui ar fi cel al relaţiei 
dintre judecăţile pe care le face omul şi judecăţile lui 
Dumnezeu. De exemplu, prin gura Profetului Isaia, Dumnezeu 
se adresează poporului israelit, arătând că „Judecăţile Mele nu 
sunt ca şi judecăţile voastre. Pe cât sunt de departe cerurile de 
pământ, pe atât sunt de departe gândurile Mele de gândurile 
voastre.” Sau Profetul David, într-un psalm, afirmă: „Judecăţile 
lui Dumnezeu adânc de nepătruns”. Judecăţile lui Dumnezeu 
sunt un abis. Stareţul Antonie de la Optina arată că judecăţile 
lui Dumnezeu nu sunt cunoscute nici măcar de îngerii săi cei 
mai apropiaţi, darămite de nişte bieţi muritori păcătoşi. 
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Am citit o întâmplare despre un ţesător dintr-un sat, care 
era un om extrem de credincios. Tot timpul rostea rugăciunea 
în vreme ce îşi lucra ţesăturile. Oamenii îl aveau la evlavie 
pentru că era un om smerit, pentru că adesea, fără să vrei, viaţa 
cuvioasă deşi o ascunzi, se face vădită pentru cei ce ştiu să 
privească. După ce ţesea mai multe bucăţi de pânză, se ducea la 
piaţă şi le vindea. Oamenii întrebând cât costă, el răspundea: 
„Prin voia lui Dumnezeu, pânza aceasta costă atâţia bani.” Şi 
oamenii – pentru că-l ştiau un om evlavios – niciodată nu 
negociau cu el, pentru că erau convinşi că le spune un preţ 
modest, conform cu voia lui Dumnezeu. S-a întâmplat că odată 
acest om pios se întorcea noaptea de la biserică, căci se ducea 
adesea nopţile, pe ascuns, şi se ruga la biserică, aşa cum se ruga, 
de exemplu, Moş Gheorghe Lazăr. Tocmai atunci, din casa pe 
lângă care trecea au ieşit nişte hoţi, care furaseră o mulţime de 
lucruri şi nu puteau să le care pe toate. Cum l-au văzut, l-au 
apucat şi i-au poruncit: „Vino şi ajută-ne să transportăm aceste 
bunuri.” El s-a conformat. Cei păgubiţi au alertat pe vecini, au 
dat alarma. Au fugit după ei şi cum ţesătorului îi puseseră o 
greutate mare şi era şi cel mai bătrân, a rămas ultimul şi l-au 
prins. A fost dus în faţa instanţei şi acolo judecătorul i-a cerut 
să-şi facă apărarea, să spună ce s-a petrecut. El a povestit: „Prin 
voia lui Dumnezeu am fost noaptea la biserică şi m-am rugat. Şi 
mai apoi prin voia lui Dumnezeu – când m-am întors acasă – 
dintr-o casă ieşeau mai mulţi oameni cu multe bunuri şi mi-au 
poruncit să-i ajut să le ducă. Şi prin voia lui Dumnezeu i-am 
ajutat. Mai apoi, prin voia lui Dumnezeu, ne-au ajuns nişte 
oameni, iar pe mine m-au apucat. Şi iată prin voia lui 
Dumnezeu am fost adus şi aruncat în temniţă şi acum, prin voia 
lui Dumnezeu sunt judecat.” Judecătorul, care era un om 
nereligios, a exclamat: „Omul acesta nu e în toate minţile. E 
deranjat mintal. Aruncaţi-l afară. Trimiteţi-l acasă.” Şi l-au 
eliberat. Iar când a ajuns acasă, vecinii, curioşi, i-au cerut 
amănunte. El i-a lămurit: „Prin voia lui Dumnezeu am fost 
prins, am fost aruncat în închisoare şi mai apoi, tot prin voia lui 
Dumnezeu, am fost eliberat.” Însă, de faţă fiind şi unii oameni 
de pe strada aceea unde se întâmplase furtul, şi nefiind convinşi 
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de depoziţia lui, au strigat: „Iată, cel mai religios om dintre noi 
e un hoţ.” Adesea judecăţile noastre sunt superficiale. De aceea, 
Domnul Hristos ne porunceşte să nu judecăm. Judecăţile 
noastre sunt, că vrem sau nu, relative, parţiale. Avem atât de 
puţine elemente ale unei situaţii pentru a putea să tragem linie 
şi să decidem asupra ei. Exact ca şi cu o carte: dacă am un 
roman de o mie de pagini şi citesc trei pagini la început, încă 
trei la mijloc şi încă trei la sfârşit, oare pot să-i fac recenzia? Pot 
să decid asupra intrigii şi personajelor? De aceea, ar trebui să ne 
temperăm, pentru că dacă judecăm ajungem pe frecvenţa 
acestor „băieţi de la subsol”, care Îl judecă chiar pe milostivul 
Dumnezeu, pe Dreptul Judecător, şi care, încă nu S-a aşezat pe 
Tronul Său de Judecător. 

I.M.: În cartea Arta fugii scriaţi: „Nu trebuie să ne 
refugiem din vita activa în vita contemplativa, nici invers, ci să ne 
situăm între amândouă, trăindu-le alternativ, să fim în 
amândouă la noi acasă, să ne împărtăşim din amândouă”. Să ne 
simţim la fel de fireşti, atât în a dărui, cât şi în a primi, atât în 
fluxurile, cât şi în refluxurile vieţii. Friedrich Nietzsche a scris o 
carte intitulată Ştiinţa veselă. Savanţii ne sunt prezentaţi ca 
oameni extrem de serioşi, severi, care nu ştiu să zâmbească. 
Ştiinţa veselă e tocmai arta de a şti să alternezi seriozitatea cu 
spiritul ludic, gravitatea cu umorul. Cuvântul Domnului: „Ce a 
împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă” (Mt. 19, 6) poate fi 
citit în această cheie. Nu trebuie să despărţim „raţiunea şi 
intuiţia”. Nu trebuie să despărţim mintea şi inima, spiritul 
ştiinţific şi sensibilitatea artistică, Orientul şi Occidentul.” 

Ce s-ar mai putea spune pe final? 
Pr. Dan: Cu cât omul s-a îndepărtat de Dumnezeu, cu atât 

s-au îndepărtat şi elementele din perechile de complementare 
constitutive lui: mintea şi inima, spiritul ştiinţific şi spiritul 
artistic etc. Omul a parcurs calea fiului risipitor, s-a dus în ţara 
depărtată a păcatului. Între toate pildele din Noul Testament, 
lui Feodor Dostoievski îi plăcea cel mai mult pilda fiului 
risipitor. Marele romancier şi-a simţit moartea în dimineaţa zilei 
în care a urmat să moară. I-a spus soţiei foarte clar: „Astăzi eu o 
să mor”, cu o siguranţă care clar că a fost de la Dumnezeu. 
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Atunci – cu puţin timp înainte de a muri – şi-a chemat copiii 
lângă el, copii care aveau  doisprezece ani (fata) respectiv opt 
ani (băiatul). A cerut Sfânta Scriptură şi le-a citit pilda fiului 
risipitor. Acesta a fost testamentul pe care l-a lăsat copiilor. 
Această Sfântă Scriptură, de care nu s-a despărţit, o avea din tine-
reţe. Anume atunci când fusese deportat în Siberia, în lagărul de 
muncă forţată, pentru a-şi ispăşi pedeapsa de complotare 
împotriva regimului ţarist, acolo, în localitatea din apropierea 
lagărului, vieţuiau creştini ortodocşi, care căutau să le facă mai 
uşoară viaţa celor condamnaţi. Singura carte pe care puteau s-o 
doneze condamnaţilor era Sfânta Scriptură. Dostoievski a primit 
un exemplar, care i-a fost o mare mângâiere în anii petrecuţi 
acolo. De aceea, a păstrat-o cu sfinţenie până la bătrâneţe, iar pe 
patul de moarte i-a lăsat-o fiului său ca moştenire. Alături de 
pilda fiului risipitor, Dostoevski mai avea, între textele prefe-
rate din Scriptură, Cartea lui Iov. Se ştie că acesta, la un moment 
dat, nu numai că şi-a pierdut averile, dar şi-a pierdut şi copiii. 
Însă, mai apoi, după ce a trecut prin aceste furci caudine, i s-au 
născut alţi copii, mai frumoşi, mai inteligenţi decât cei dintâi. 
Dostoievski a avut şi el copii care i-au murit. Prima fată şi 
primul băiat, acesta din urmă murind la patru ani după o 
îndelungă criză de  epilepsie. Dostoievski însuşi avea eplilepsie 
şi, dintre cei patru copii ai lui, doar acel băiat a moştenit-o. 
Astfel, marele romancier împărtăşea soarta lui Iov. Ştia, pe 
propria piele, ce înseamnă să-ţi moară copiii. Şi de aceea aceste 
două texte, pilda fiului risipitor şi viaţa lui Iov, erau textele sale 
preferate. În Postul Mare când auzea la biserică citindu-se din 
viaţa lui Iov, nu putea să se abţină ca să nu plângă. Aceste texte 
indicau soluţia: trebuie să mergi pe această cale a voii lui 
Dumnezeu, trebuie să împlineşti voia lui Dumnezeu necon-
diţionat, dincolo de concepţiile tale, dincolo de ce simte inima 
ta. Trebuie să le transcenzi şi să faci voia lui Dumnezeu, să te 
întorci pe calea Lui.  

Pentru că acum o să încheiem cuvântul, aş invita pe toţi 
cei care ne ascultă să intre pe site-ul www.chipuliconic.ro 
pentru că acolo se află toate cărţile Părintelui Ghelasie în format 
electronic, putând fi descărcate gratuit. Şi pentru că programele 
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care citesc astfel de cărţi au facilităţi de căutare, să profităm de 
ele pentru a aprofunda tematici care ne stârnesc interesul din 
opera sa. O să vă uluiţi câte taine ne descoperă acest avvă al 
zilelor noastre.  

Trăim într-o lume care şi-a pierdut criteriile de valoare şi 
orizontul spiritual. În mod normal, orice nivel de realitate 
spirituală nu e demn de acest nume decât dacă trăieşte în 
orizontul unui nivel superior. Etica, morala sunt fade dacă nu 
trăiesc în orizontul contemplativ, mistic, duhovnicesc. Dacă 
nivelul i refuză să se plaseze în orizontul nivelului i+1, 
amăgindu-se că îşi e suficient sieşi, nu doar că va stagna, dar nu 
va putea să se menţină acolo unde se situează, astfel că va cădea 
pe un nivel inferior. De la Iluminism încoace tocmai acest lucru 
s-a întâmplat. Când omenirea a abandonat standardele duhov-
niceşti, crezând că-i sunt suficiente cele raţionale, n-a putut să le 
menţină, ci a coborât în zona iraţionalului în care vedem înecată 
lumea de astăzi. Vieţile Sfinţilor ne arată că pentru a menţine ca 
standard nivelul duhovnicesc, nu vei putea să faci aceasta decât 
prin asceză, printr-un efort continuu. Altfel, vei împărtăşi soarta 
catolicilor, catolici care au tot făcut agiornamento. Pretenţia că 
astfel îl înţeleg pe om cu toate slăbiciunile lui i-a făcut să se 
înece în slăbiciunile omului. E semnificativ că de la conciliul 
Vatican II clericii nu mai stau cu faţa spre răsărit, simbol al lui 
Dumnezeu, ci spre apus, spre oameni.  

În acelaşi sens, ultimele enciclice papale nici nu mai 
pomenesc de Iisus Hristos sau de Sfinţii Părinţi. Ele vorbesc 
doar de lumea aceasta, de încălzirea globală, de schimbările 
climatice, de alte chestiuni complet lumeşti. Papa însuşi a deve-
nit promotorul vaccinării anticovid şi al Noii Ordini Mondiale, 
simptom al bolii de putere lumească de care papalitatea nu s-a 
vindecat. Dincolo de derapajele teologice, unul dintre motivele 
pentru care lucrurile s-au dus atât de rău în jos în catolicism e şi 
faptul că au lăsat deoparte osteneala duhovnicească. Ortodoxia 
a rămas Ortodoxie şi prin faptul că a menţinut asceza. Avva 
Ghelasie a fost în zilele noastre un model de ascet. Valoarea 
cărţilor sale e dată şi de acest factor, căci nu poţi să menţii nişte 
standarde teologice şi duhovniceşti fără a fi tu însuţi un 
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autentic ascet. Cititorul avizat realizează că lucrările lui avva 
Ghelasie sunt impregnate de viaţa sa duhovnicească curată, 
înaltă. Ea transpare în ele.  

Închei cu o mulţumire pe care o aduc Părintelui Ghelasie 
pentru orizontul duhovnicesc în care ne-a situat şi, rostesc, cu 
cuvintele pe care el însuşi le folosea, adresându-se lui avva 
Arsenie Praja Pustnicul: Părinte, sub binecuvântarea ta stau! 

Dan Popovici şi I. Misailescu 
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Cum l-am regăsit pe Avva Ghelasie 
– o mărturie a paşilor mei – 

 
 
Părintele Neofit m-a solicitat în repetate rânduri să scriu 

şi eu ceva, să dau o mărturie legată de Părintele Ghelasie. Am 
ezitat, de fiecare dată, şi am motivat prin faptul că eu am 
„handicapul” de a mă „aduna” foarte greu în scris. Chiar vizavi 
de proiectele pe care le am în derulare, legate de spiritualitatea 
rezistenţei anti-comuniste de la noi, pot să spun că nu mi-a fost 
greu niciodată să umblu pe teren, să stau de vorbă cu oamenii, 
să adun mărturii, să stau pe la CNSAS, să caut prin dosare, ci 
cel mai greu mi-a fost în „partea de final”, care ar putea să pară 
cea mai uşoară. E partea aceea de valorificare efectivă a 
mărturiilor strânse, când trebuie să te pui la masă şi să te apuci 
să faci ceva din cele adunate. Tot timpul mi s-a părut ceva care 
nu mi se potriveşte, nici ca structură... Nici când am fost la 
şcoală, nu eram genul care să stau foarte mult să învăţ, şi să fac 
din treburile astea, care cer o răbdare peste puterile mele. Dar, 
când s-a ivit ocazia să dau o mărturie orală şi să facem o 
înregistrare video de acest fel, m-am simţit, cumva, mai în 
elementul meu.  

Vreau să precizez de la început că ceea ce voi spune eu 
despre Părintele Ghelasie nu va fi o evaluare a teologiei 
părintelui, că nu am capacitatea, nici structura aceasta. Dar nu 
va fi nici o mărturie personală, în sensul unor impresii directe, 
pentru că nu l-am cunoscut astfel, deşi aş fi avut ocazia, prin 
părintele Neofit. Pentru că, trebuie să spun, şi o să mă refer mai 
pe larg la aceasta, că eu am ajuns în Biserică, m-am convertit 
prin părintele Neofit, pe vremea aceea student (Marius Linte) la 
Timişoara. El m-a îndemnat să merg la părintele Ghelasie, dar 
am ezitat, că am avut diferite suspiciuni. Aşa că voi vorbi  
dintr-un unghi personal, cel al parcursului meu în ceea priveşte 
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receptarea Părintelui Ghelasie. Voi porni de la ezitările pe care 
le-am avut şi de la suspiciuni, dintre care unele au fost ale mele, 
iar pe altele le-am primit „din context”, şi voi trece, apoi, la cum 
am reuşit să depăşesc aceste suspiciuni.  

De aceea, cred că ceea ce voi spune va fi de folos, nu atât 
celor care l-au cunoscut direct şi ucenicilor lui, care sunt deja 
convinşi de Părintele, ci celor care, la fel ca şi mine, fie au avut 
suspiciuni, fie sunt, încă, într-o zonă de reticenţă faţă de părin-
tele Ghelasie. Unii s-ar putea să fie dezamăgiţi, considerând că e 
prea „personal” ceea ce o să spun eu sau că e prea „subiectiv”, 
şi că, poate, de aceea, mărturia mea nu o să aibă şi o relevanţă 
generală. Niciodată, însă, eu nu am putut să vorbesc despre 
lucruri generale sau, aşa, la modul abstract, ci totdeauna am 
cercetat lucrurile concrete care m-au atins. Şi, într-adevăr, 
părintele Ghelasie m-a atins prin ceea ce am aflat despre el şi 
prin specificul carpatin pe care-l promova. Nu a fost, însă, un 
parcurs uşor. Dar, asta va fi în centrul mărturiei mele, tocmai 
acest parcurs. 

O să încep cu sfârşitul, adică, cu ceea ce, de la bun 
început, o să spun că înseamnă părintele Ghelasie pentru mine 
şi cum îl văd eu, de fapt. Pentru mine, Părintele este una dintre 
cele mai mari figuri duhovniceşti ale Bisericii noastre, iar speci-
ficul pe care el îl propune, specificul carpatin, tradiţia aceasta, 
moştenită de la Părintele Arsenie Praja, a gestului iconic, a 
gestului de închinare, este cea mai preţioasă sau ar putea fi, 
după mine, cea mai preţioasă contribuţie pe care spiritualitatea 
ortodoxă românească ar putea-o aduce patrimoniului universal 
al ortodoxiei.  

Părintele Stăniloae, deja acum ceva zeci de ani, pe vremea 
când scria postfaţa la Filocalia VIII, studiul său despre istoria 
isihasmului în tradiţia românească, observa cumva faptul, şi se 
simte o undă de regret al său, că cei care sunt interesaţi de 
ortodoxie cunosc şi foarte uşor au acces la spiritualitatea slavă, 
la spiritualitatea greacă, sau, şi mai în urmă, la spiritualitatea 
părinţilor pustiei sau la cea siriacă. Dar, când e vorba de 
ortodoxia românească, cumva e o pauză, e o lipsă. Şi în sensul 
ăsta, cred, părintele Stăniloae s-a şi gândit să facă această 
prezentare a isihasmului românesc de la finalul Filocaliei VIII. 
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Repet, contribuţia pe care cred că ar putea s-o aducă părintele 
Ghelasie, pentru că, din păcate, nu e cunoscut şi nu e receptat 
încă, ar fi importantă şi ar putea umple acest gol. Repet, mi se 
pare cel mai important lucru pe care, din punct de vedere 
spiritual, locurile acestea l-ar putea aduce în contextul ortodox 
general. Dar, dincolo de această contribuţie generală, cred că 
cunoaşterea acestor lucruri ar fi importantă şi pentru noi, 
pentru fiecare din noi. Spre exemplu, eu m-am regăsit pe deplin 
în ceea ce Părintele propune, ca formă de închinare, ca formă de 
raportare la Dumnezeu. Şi cred că modalitatea asta ar fi ceva 
folositor şi altora, dacă ar fi cunoscută.   

La un moment dat, după intrarea mea în Biserică, eram 
deja la mănăstire şi eram preocupat de specificul nostru, ca 
români, şi de cultura română ca spiritualitate, ca specific al unei 
spiritualităţi ortodoxe. Am citit cam ce am putut găsi, în primul 
rând, interbelicii (Simeon Mehedinţi, Ernest Bernea, Mircea 
Vulcănescu, D. Stăniloae, cu reflecţiile sale despre ortodoxia 
românească). Erau lucruri interesante. Ştiţi, în perioada asta, 
interbelică, după Marea Unire, când românii s-au văzut reuniţi 
în graniţele unui singur stat, în România Mare, s-a pus pro-
blema, sub diferite aspecte, ce suntem noi şi cum suntem noi, ce 
ne diferenţiază, care sunt particularităţile noastre. Pentru că 
atunci contestările au fost foarte mari. Uite, acum suntem la 100 
de ani de la Tratatul de la Trianon. La momentul respectiv, însă, 
când se punea problema unirii Transilvaniei cu România Mare, 
ungurii contestau lucrul acesta şi aduceau în faţă tocmai 
motivul acesta: „Păi, cum adică, să se desprindă Transilvania de 
Ungaria, care era văzută ca un stat civilizat, şi să vină la 
România? Păi, ăştia nu au nici un fel de civilizaţie, de cultură, 
sunt nimic...” Şi mi se pare relevant, din punctul acesta de 
vedere, că, pentru a răspunde acestor contestări, Brătianu, 
parcă, a venit, în faţa Comisiei, cu cele 10 volume de proverbe 
ale românilor, adunate de Iuliu Zanne. Niciunul dintre statele 
care erau acolo, la masa tratativelor, nu putea să vină cu ceva 
similar. Deci, contestări au existat dintotdeauna, şi atunci s-a 
simţit şi nevoia unei afirmări, unei definiri a felului cum 
suntem noi în raport cu noi înşine şi în raport cu ceilalţi. 
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Am citit cu interes lucrurile acestea, dar tot timpul am 
avut, cumva, o frustrare. Erau, desigur, lucruri interesante, 
importante, de cunoscut, pentru ceea ce s-ar putea numi stima 
noastră de sine ca români, care, în general, e foarte scăzută. Este 
la valori foarte joase. Dar, cumva, lucrurile rămâneau doar în 
zona asta. Adică nu era ceva cu care poţi să trăieşti. Spre 
exemplu, părintele Stăniloae vorbeşte despre spiritualitatea 
satului românesc. Or, eu mă regăseam acum, după 1990, într-un 
context în care nu prea mai existau ţărani. Şi atunci, cumva, 
totul era la un trecut frumos, într-adevăr, dar unul care nu te 
putea atinge aici şi acum. Era ceva de genul „puşca şi cureaua 
lată, ce români erau odată”. Deci, nu puteai să le valorifici 
astăzi. Erau interesante, dar nu era ceva care să le dea suflet, ca 
să fie cu adevărat actuale şi ca să le poţi prelua şi aduce în viaţa 
ta. Făcea cineva diferenţa între tradiţie şi tradiţionalism, şi zicea: 
„tradiţia este credinţa vie a unor oameni morţi, iar tradiţionalis-
mul este credinţa moartă a unor oameni vii”. Într-un fel, mă 
aflam, prin aceasta, în zona tradiţionalismului, care e important, 
nimic de zis. Sunt lucruri importante, şi, dacă vrei să cultivi 
lucrurile legate de trecut, te îmbraci într-o haină românească, îţi 
pui chimir, îţi mobilezi casa tradiţional, studiezi şi te inspiri din 
cultura ţărănească... Dar, cumva, lucrurile rămân aşa... Nu e şi 
ceva care să le articuleze, să le facă vii...  

Or, când s-a făcut declicul în capul meu, când am înţeles 
(că nu am înţeles din prima) ce propune părintele Ghelasie cu 
specificul iconic, cu gestul iconic, pentru mine s-a făcut, cumva, 
lumină, şi aşa am reuşit, apoi, ca toate piesele disparate să le 
asamblez şi, într-o bună măsură, să le fac vii. Nu am pretenţia 
acuma, pentru că realitatea românească, realitatea trecutului 
românesc este una foarte complexă, ca prin aceasta se pot 
explica toate sau că le pot explica pe toate. Nu este o singură 
cheie de descifrare, dar este o cheie importantă ca să înţelegem 
trecutul şi specificul nostru. Că, vrem sau nu vrem, de la ţărani, 
de la cultura ţărănească ne tragem. Aceasta este valoarea noastră. 
Dar, repet, mi-a trebuit ceva care s-o facă vie, care s-o articuleze. 
Şi aceasta am găsit la părintele Ghelasie.  

Ocupându-mă de cei care au suferit prin închisorile 
comuniste, am cunoscut foarte multă lume. Am stat de vorbă cu 
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foarte mulţi duhovnici, cam cu toţi duhovnicii mari, de la 
părintele Iustin Pârvu, care mi-a fost duhovnic, la părintele 
Arsenie Papacioc şi la părintele Adrian Făgeţeanu. L-am avut 
înainte duhovnic pe Părintele Teofil. L-am ascultat şi pe 
Părintele Cleopa. De la toţi am primit câte ceva. Dar, consider 
că unul dintre cei mai importanţi ctitori ai înţelegerii mele din 
momentul de faţă, ca ortodox şi ca român, este părintele 
Ghelasie, pe care, paradoxal, nici nu l-am cunoscut şi pe care 
chiar l-am şi contestat la un moment dat. Am fost printre împo-
trivitori, am avut reticenţe faţă de el.  

Acum, legat de povestea aceasta a unui specific, deşi, 
astăzi, poate să pară o chestie demonetizată, trebuie, totuşi, să 
vorbim. Trăim în epoca globalizării, se pune problema de inte-
grare şi de conexiuni pe care le avem cu alte culturi, şi e un 
lucru bun. Dar, există şi riscul pierderii specificităţii. Or, eu 
consider că acest specific este important de cultivat. La un 
moment dat, mi-am pus întrebarea: „Bine, eu sunt ortodox, dar 
cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Că nu am apărut aşa, din cer, nu 
a apărut cineva din senin să mă boteze.” Şi mi-am dat seama că 
are legătură cu tot trecutul românesc.  

Eu, de loc, sunt din părţile Banatului. Am fost botezat 
imediat după ce m-am născut. Nu am primit o educaţie reli-
gioasă, dar nu a trebuit, ca şi Klaus Kenneth, să fac milioane de 
km în căutarea Adevărului. Şi aceasta are legătură cu istoria 
spaţiului nostru. Dacă mă năşteam 150 km mai la nord-vest, mă 
năşteam în Ungaria şi aş fi fost catolic. Dacă m-aş fi născut, ştiu 
eu, în Hawaii, aş fi fost un pui de şaman. Şi-atunci, întru-un fel, 
faptul că m-am născut aici a fost, cumva, vizavi de „deplasarea 
în adevăr”, o oportunitate ca să plec din „poll-position”, ca să 
spun aşa, ca la Formula 1. Un lucru pe care nu l-am înţeles, şi 
nu l-am valorificat, pentru că am avut şi eu rătăcirile mele. A 
venit mai târziu, în studenţie, în momentul când m-am întors la 
Dumnezeu. Dar, cumva, deşi nu pot să spun aşa, ca Sf. Ioan 
Botezătorul, că am fost ales din pântecele mamei, pot totuşi să 
zic că, într-un fel, am căzut, de când m-am născut, direct în cris-
telniţă. Şi, repet, aceasta are legătură cu trecutul acestui spaţiu. 
Mare lucru familia şi contextul satului! Nu am primit pe linie 
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religioasă din familie nu ştiu ce, dar am primit lucrul acesta, 
darul extraordinar de a fi ortodox. Şi uite, mă gândeam, că dacă 
nu m-aş fi născut într-o familie ortodoxă, ci într-o familie de 
baptişti, de penticostali sau greco-catolici, cum sunt aici, în 
Banat şi în Transilvania, ar fi fost mai greu să ajung la adevăr.  

Şi atunci, cumva mi-am dat seama că faptul de a fi 
ortodocşi e un dar al lui Dumnezeu, în primul rând, dar ţine şi 
de trecutul nostru. De aceea, avem nevoie să ne recuperăm 
specificul. Am nevoie să-l recuperez, nu ca să vin şi să mă bat 
cu cărămida în piept până-mi sparg toracele: „Mamă, ce român 
deosebit sunt eu sau ce ortodox sunt eu”. Pentru că darurile  lui 
Dumnezeu se trăiesc, în primul rând, în smerenie. E necesară 
smerenia, că altfel le pierdem. Şi suntem mai vinovaţi decât 
alţii, pentru că, aşa cum spune Mântuitorul: „Cui i s-a dat mult, 
mult i se va cere.” Dar sunt necesare aceste înţelegeri ale 
specificului pentru noi, ca să ne înţelegem şi să nu ne judecăm 
prin ochii altora. Aici e o problemă, de fapt, cu noi românii: să 
nu ne judecăm prin ochii altora. Noi nu prea ştim cine suntem 
cu adevărat şi care e specificul nostru, şi de aceea ne judecăm 
prin ochii altora. Asta mi se pare, aşa cumva... Ştiţi, fiecare dar, 
fiecare virtute are, simetric, un păcat sau o patimă corelativă. 
Noi, românii, suntem un popor foarte deschis şi foarte primitor, 
deschis cu ceilalţi, deschis cu străinii. Dacă nu suntem, însă, 
bine centraţi în identitatea noastră, foarte uşor o luăm razna. 
Foarte uşor devenim, cumva, labili şi ajungem să preluăm cele 
ale altora. Să zic aşa, tot timpul, capra vecinului „e mai frumoasă”. 
Şi, vedeţi, lucrurile acestea se resimt, au efect, tocmai pentru că 
nu ne cunoaştem cum trebuie specificul şi trecutul. Astfel, 
ajungem să avem un fel de a fi în care încercăm să-i copiem pe 
unii şi pe alţii. Şi asta, nu numai în domeniul cultural (ştiu eu, 
„valorile după 1990”, ca să depăşim handicapul comunismului, 
care ne-a ţinut în izolare, ori să recuperăm „ce ne-a dat” 
Occidentul), ci şi din punct de vedere spiritual. Adică, mai uşor 
ne aplecăm spre ceea ce are ortodoxia rusă sau ortodoxia 
greacă, ca să dau acum un exemplu mai aproape de noi, nu? 
Avem mare evlavie la sfinţii ruşi, la sfinţii greci. Mai mare chiar 
decât la ceea ce a dat spaţiul acesta, cât a dat. Sunt valori şi 
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moşteniri sfinte pe care, ca o datorie, ar trebui să le cunoaştem 
şi să le trăim, pentru că sunt mai aproape de noi, şi, s-ar putea 
ca prin ele să ne regăsim mai mult decât prin modelele altora. Şi 
vedeţi, dacă au ajuns la noi mărturii despre, ştiu eu, sfinţii ruşi 
sau despre sfinţii din Grecia, este tocmai pentru că au fost acolo, 
la ei, nişte oameni care şi-au luat în serios propria valoare şi 
moştenire şi au ştiut să o pună şi în faţa altora, să o facă 
cunoscută.  

Deci, eu leg faptul de a fi ortodox de acela că sunt român, 
dar nu într-o abordare filetistă. Însă, mă interesează că sunt 
român. E un proverb din vechime: „Sunt om şi nimic din ceea 
ce e omenesc nu-mi e străin”. Eu pot să parafrazez şi să spun: 
„Sunt român şi am aceleaşi calităţi şi aceleaşi defecte pe care le 
văd la ceilalţi”. Nu vreau să absolutizez, deci. Nu vreau să spun 
că aceste calităţi ale noastre sunt altele şi că suntem cu totul şi 
cu totul unici. Bineînţeles că lucrurile sunt într-o deschidere, 
fiindcă, până la urmă, e aceeaşi natură umană. Dar, aşa cum, 
personal, sunt şi note care ne individualizează, aşa şi la nivel de 
comunitate, sunt nişte linii mai largi, generale, dar şi unele 
specifice. Avem şi anumite calităţi şi anumite defecte.  

Odată, la mănăstire la Oaşa, nu mai ştiu în ce context, că 
eu nu eram acolo, am văzut doar înregistrarea, fiind întrebat 
cum vede naţionalismul, Teodor Baconschi a spus: „Domnule, 
pe mine nu mă interesează chestia aceasta, pentru că eu sunt 
om, în primul rând, sunt creştin, sunt european şi pe urmă sunt 
român”. Eu le-aş pune puţin în altă ordine, pentru că eu nu sunt 
un creştin generic, aşa, ca să aibă legătură cu toată Europa, ci 
creştin ortodox. Şi are legătură cu spaţiul acesta. Că puteam să 
fiu şi altfel, dacă mă năşteam în altă parte. Eu înţeleg ce vrea  
să spună T. Baconschi. Însă, eu cred că e important să le 
cunoaştem şi să le asumăm şi pe astea ale locului, pentru că ne 
dau specificitatea, apartenenţa concretă la Adevăr.  

Ca să revin la părintele Ghelasie, aş spune că, într-un fel, 
chiar intrarea mea în Biserică, apropierea mea de Biserică e 
legată de părintele Ghelasie, pentru că, aşa cum am spus, am 
ajuns să mă întorc la Biserică prin părintele Neofit, ucenic al 
Părintelui. Sunt născut în perioada comunistă, iar părinţii mei 
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sunt din Banat, dintr-un sat de lângă Reşiţa, oameni de treabă, 
oameni credincioşi. Vacanţele le petreceam la bunici, care erau, 
atât bunicii dinspre mamă cât şi bunicii dinspre tată, din acelaşi 
sat. Nu aveau o angajare religioasă. Singura care mergea la 
biserică, şi avea o practică în sensul acesta, era bunica dinspre 
tată. Dar, în vacanţe sau la sfârşit de săptămână, când mergeam 
la bunici, stăteam în partea cealaltă a satului. Aşa că nu am fost 
crescut în biserică. Ţin minte că era o practică în sat, să ducă 
copiii de până în 7 ani şi să-i împărtăşească de Florii. Şi la mine 
se întâmpla, tot timpul, în ziua în care mă duceam la împărtăşit, 
că luam bătaie, ori în drum spre biserică, ori la ieşirea din 
biserică, încât, la un moment dat, li s-a părut şi lor ciudat: „Mă, 
e ceva cu ăsta”, şi au renunţat. Mie, oricum, nu-mi plăcea. Şi nu 
m-am mai dus. Mai am amintiri, aşa, de când eram foarte mic, 
cum bunica dinspre tată mă învăţa rugăciuni. M-a învăţat 
„Îngeraşul”. Dar cam la nivelul acesta am rămas.  

Pe urmă, făcând şcoală, crescând în regim comunist, nu  
s-a făcut religie şi nu erau nici cărţi în zona religioasă. Mie mi-a 
plăcut foarte mult să citesc, deşi n-am avut un îndrumător, şi, 
din acest punctul de vedere, am fost foarte dezordonat în 
lecturi. Am citit lucruri care, cumva, erau peste nivelul meu, pe 
care nu le-am înţeles şi care m-au bulversat. Spre exemplu, prin 
clasa a cincea-şasea, am citit Biblia hazlie. Asta, nu ştiu dacă mai 
ţine minte lumea, era o traducere din franceză. Era o carte 
făcută de Léo Taxil, un călugăr catolic, care a plecat din 
mănăstire, s-a lepădat de Dumnezeu, deşi, am înţeles că, totuşi, 
pe patul de moarte s-ar fi pocăit. Şi a scris cartea asta, care s-a 
tradus şi la noi, pentru că venea foarte bine pe politica ateistă a 
regimului. Cu nişte argumente facile, pe care cineva orientat în 
Biserică şi, cât de cât citit, le-ar spulbera în două minute, mie, 
practic, mi-a dinamitat bruma de credinţă sau deschiderea spre 
credinţă pe care aş fi avut-o în momentul respectiv. Ca exemplu 
de remarci facile, care m-au derutat şi care mie mi se păreau 
foarte logice, e versetul din cartea Facerii în care Dumnezeu a 
zis „Să fie lumină” şi a fost lumină, a făcut ziua şi noaptea, iar 
mai târziu a făcut soarele şi luna. Şi Taxil venea cu argumentul: 
„Păi cum, domnule? Noi ştim că ziua şi noaptea sunt legate de 
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soare şi de lună. Cum a fost ziua şi noaptea fără să fie soarele şi 
luna?” Ceea ce e o prostie, pentru cineva care este cât de cât 
catehizat, şi care ştie care-i răspunsul. Dar mie mi s-a părut 
logic. Mi s-a părut evident. În sfârşit, tot felul de chestiuni de 
genul acesta care, cum zic, mi-au spulberat credinţa. Pe urmă, 
când mă duceam în sat, la bunica mea, care era o femeie simplă, 
făceam şi pe deşteptul. Încercam s-o pun în încurcătură şi-i 
dădeam replici. Ea, săraca, îşi vedea de treaba ei, şi se ruga 
pentru mine... Ţin minte că erau momente în care aveam vreun 
examen sau ceva şi maică-mea îmi spunea: „Uite, bunică-ta a 
dus, ştiu eu, tricoul acesta la părintele şi l-a slujit, să-l iei”. 
„Mda”, îl luam. Pe urmă am făcut liceul la Reşiţa. Interesul meu 
faţă de lucrurile care depăşeau contigentul se mărginea la ce îmi 
mai pica prin mână despre extratereştri şi despre aspecte din 
astea ciudate.  

Am ajuns după ’90 student la Timişoara şi am făcut 
Facultatea de Drept. Făceam atunci şi handbal la Poli Timişoara. 
Şi în anii ’90 a fost aşa, pe de-o parte, o întoarcere către spiri-
tualitate şi către Biserică, un adevărat har după perioada 
comunistă, dar, pe de altă parte, a fost şi foarte multă confuzie, 
pentru că atuncea au proliferat la noi tot felul de secte sau tot 
felul de curente de tip new age, cu yoga, cu diverse forme de 
mistici orientale. Şi care, pe fondul lipsei de catehizare şi de 
cunoaştere a propriei tradiţii, au fost distructive. Şi, într-un fel, 
fără să fiu angajat într-o formă concretă, am fost prins de 
curentele astea. Am citit şi o carte intitulată India secretă. Era la 
modă. Pe urmă, ţin minte că prin Timişoara era la momentul 
respectiv o mişcare Hare Krishna, cu unii care băteau la nişte 
tobe şi cântau prin centrul oraşului: Hare Krishna! Mi se părea 
interesantă melodia. Aveau şi o prezenţă exotică. Ţin minte că  
i-am căutat. Era o adresă unde puteai să-i găseşti, când aveau ei 
adunări. M-a ferit Dumnezeu, că nu i-am găsit. Dar, cumva, am 
fost „câştigat” de zona asta. Creştinismul nu mă interesa deloc, 
că doar ştiam din Biblia hazlie că-i o prostie. Mi se părea, însă, că 
aceştia au dreptate: „Uite, Domne, vin cu puteri paranormale, 
propun nişte experienţe.” N-am avut, totuşi, angajare concretă, 
dar, pe undeva, am fost prins în treaba asta.  
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Pe urmă, în eclectismul spiritual din Timişoara, cum mie 
îmi plăcea să citesc, îmi picau în mână tot felul de cărţi de la 
neoprotestanţi, care şi ei făceau „misiune”.  Ştiu că un prieten la 
un moment dat mi-a adus Biblia. Noul Testament, de fapt.  
Îl primise pe stradă. Şi într-o sesiune, când n-aveam eu chef de 
învăţat – că în sesiune ai face orice, numa’ să nu înveţi – am  
citit Noul Testament. Am rămas cumva mişcat de lectura asta, 
pentru că, în paralel, tot aşa, primisem nişte cărţi din zona  
New age, sincretiste, dar care, culmea, au fost de folos pentru 
mine, pentru că m-au ajutat să-L recuperez pe Hristos. Pentru 
că, de exemplu, spuneau că Hristos a fost şi El un mare înţelept, 
ori că într-o perioadă, de la 12 la 30 de ani, a stat prin India, dar, 
deşi nu se ştie despre perioada aceea, totuşi, uite, acolo s-a 
iniţiat. Şi, cumva, asta mi L-a făcut, să zic, simpatic, şi m-a făcut 
să-L recuperez în forma asta, cumva, sincretistă. Pe urmă, în 
amalgamul acela am dat de nişte cărţi baptiste, care combăteau 
sincretismul: „Nu, cei cu yoga n-au dreptate”. Şi m-au convins 
aceştia. Aşa, pe o cale paradoxală, de la pierderea interesului în 
copilărie cu Taxil, am ajuns să-L recuperez, cumva, pe Hristos, 
prin new age-ul sincretist şi, apoi, prin baptişti. Dar, într-adevăr, 
am ajuns să recuperez un creştinism din acesta, nu ca angajare, 
ci unul la nivel de idei, de factură neoprotestantă. Însă, dacă 
mie mi-ar fi spus cineva că o să ajung ortodox, nu călugăr, nu 
ştiu ce făceam: ori îl scuipam, ori îl luam la bătaie. Mi se părea 
absurdul complet să fii ortodox, pentru că preluasem de la 
neoprotestanţi toate argumentele împotriva ortodoxiei.  

Cam asta era starea când m-am întâlnit cu părintele 
Neofit în ’94. M-am întâlnit cu el după Paşti, mi-aduc aminte. 
Înainte de Paşti, în plină febră din asta neoprotestantă, ţin minte 
că m-am dus acasă şi de la bunica mea care murise, rămăseseră 
icoane. Şi cum „icoanele erau idol” – aşa cum am aflat eu –  
le-am luat de pe pereţi, cu gândul să le dau foc. Nu ştiu ce s-a 
întâmplat, că m-a păzit Dumnezeu, şi nu le-am dat foc. Peste 
câteva luni, acum deja convertit la ortodoxie, le-am pus din nou 
pe pereţi. Şi ţin minte că, la fel, de Paşti, avea loc o procesiune 
prin sat. La răscruci erau troiţe, iar acolo făceau o parte din 
slujba de Înviere. Şi cei de la biserică au trecut chiar prin faţa 
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casei noastre. Eu n-am ieşit din casă, pentru că  ziceam că era o 
prostie: „Ce-i ortodoxia asta? N-are nici o treabă.” M-am întors 
în Timişoara, după Paşti, şi printr-un prieten, Gelu, l-am cunoscut 
pe părintele Neofit. Ţin minte că m-am nimerit cu Gelu prin 
centrul Timişoarei. Şi Gelu, despre care nu ştiam că are preocu-
pări spirituale, zice: „Băi, eu intru în catedrală să mă spovedesc.” 
Eu, din condescendenţă, că ştiam că „n-ai ce să cauţi la ortodocşi”, 
am intrat şi eu. Şi el s-a dus pe-acolo, nu ştiu pe unde, la ce 
spovedanie, cum o fi făcut-o el, şi a apărut după vreun sfert de 
oră. Şi-i zic: „Băi, Gelu, da’ tu nu ştii că astea nu sunt adevărate? 
Băi, ce-ai spovedit tu? Ce-i asta? Astea nu-s adevărate.” Şi Gelu 
zice: „Băi, eu nu ştiu ce să-ţi spun acum, că şi eu sunt la început 
pe drumul ăsta, dar am un prieten care se pregăteşte să dea la 
Teologie, şi, dacă vrei, poţi să stai de vorbă cu el.” Şi am zis: 
„Da, mă, stau”, că argumentele mele mi se păreau imbatabile. 
Mi se părea că-s foarte tare pe poziţie şi că pot chiar „să-i mai 
scot şi pe alţii din beznă”.  

Şi, ţin minte că, la momentul respectiv, Gelu era la spital. 
Şi m-am dus în vizită la el, la spital, unde apare şi părintele 
Neofit, pe atunci Marius Linte. Venise şi el, tot aşa, în vizită, 
acolo la Gelu. Facem cunoştinţă şi Gelu îmi spune: „Uite, acesta-i 
prietenul meu care se pregăteşte să dea la Teologie”. Părintele 
Neofit în ’94 era student, nu mai ştiu la ce, pe la Mecanică, la 
Politehnică, dar nu era, să zic aşa, în „rezonanţă” cu facultatea 
respectivă, şi se pregătea să dea la Teologie. De fapt, din toamnă, 
a şi devenit student la Teologie, la Timişoara. Şi am început 
discuţia. Nu cred că a fost foarte lungă. Dar, oricum, pentru 
mine a fost... I-a dat Dumnezeu putere, dincolo de informaţii. 
Acuma, dacă stau să mă gândesc obiectiv, eram uşor de combătut, 
că nu ştiam mare lucru. Însă, nu e numai informaţia, ci e şi ce 
sădeşte Dumnezeu în cuvânt. Şi Dumnezeu a făcut ca, prin ceea 
ce mi-a spus atunci Neofit, să mi se deschidă inima şi să plec 
după discuţia asta convins, dar, ferm convins, că ortodoxia e 
adevărul şi că e foarte rezonabil ce spune el. Deci, mi-a demon-
tat uşor argumentele mele neoprotestante împotriva ortodoxiei. 
Mai ţin minte că eu, în context, la început, i-am spus: „Uite, mi 
se pare că ăsta nu-i adevărul... Trebuie să căutăm în altă parte”. 
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Şi, la sfârşit, aşa, ca o concluzie, părintele Neofit îmi zice: „Băi, 
uite, tu eşti interesat de chestiuni spirituale, cumva. Îl cauţi pe 
Dumnezeu şi vrei să te duci în altă parte, pentru că nu-i bună 
ortodoxia. Dar, de fapt, tu nu cunoşti ortodoxia. Nu ştii, n-ai 
trăit, n-ai făcut nimic şi atunci nu poţi să spui că nu-i bună. Nu 
poţi să te duci în altă parte, când încă n-o ştii pe asta, a ta. În 
primul rând, încearcă să cunoşti ortodoxia, încearcă să trăieşti 
ce-ţi propune ortodoxia, şi, pe urmă, dacă nu eşti mulţumit,  
du-te şi caută în altă parte”. Mi s-a părut logic şi rezonabil. Şi 
încă ceva. Nu mai ştiu dacă atunci sau în altă discuţie, pe care 
am avut-o (cu Marius), mi-a mai spus un lucru, care mi-a plăcut 
şi care a fost cu putere multă pentru mine. Mi-a zis: „Ţi-am 
răspuns la nişte întrebări. O să-ţi mai apară întrebări în cap, că 
nu le poţi (înţelege) pe toate dintr-o dată. Dar tu roagă-te, şi 
Dumnezeu încet-încet o să-ţi descopere. Să nu rămâi blocat în 
întrebările astea. Adică să nu rămâi, să nu stai pe ele. Nu... Tu 
încearcă şi roagă-te şi Dumnezeu…” Asta a fost o chestiune pe 
care chiar am pus-o în practică. Şi mi-a fost de folos, pentru că, 
bineînţeles, apăreau întrebări, dar acum le dădeam la o parte cu 
„lasă-mă să mă rog”.   

Deci, eu consider momentul întâlnirii de la spital cu 
Marius (părintele Neofit), ca pe momentul crucial al întoarcerii 
mele în Biserică, chiar dacă apoi am mai ţinut-o razna câteva 
săptămâni. Am fost la el acolo în camera 70, în căminul 7, vizavi 
de Liceul „Ion Vidu”, unde era împreună cu Adrian Lemeni şi 
cu părintele Dan Popovici – cu „Dan Bătrânul”, cum îi spuneau, 
şi m-au impresionat. Ei ajunseseră cu cinci minute înaintea mea 
în Biserică, şi, pentru mine, au fost de folos pentru că mi-au fost 
ca nişte călăuze. Prin ei am ajuns la ASCOR, în grupul acesta de 
la ASCOR, şi a fost o experienţă extraordinară. Părintele Neofit 
era şi el pe atunci la ASCOR. M-au chemat la conferinţele 
ASCOR-ului. Ţin minte că, la prima conferinţă, părintele Neofit 
mi-a dat să citesc cartea despre Sfântul Siluan, care tocmai 
apăruse în traducerea lui Ioan Ică Jr. Am luat-o, şi, deşi e o carte 
simplă, deşi îmi plăcea să citesc, nu pricepeam mai nimic. Atât 
eram de bătut în cap şi de încuiat la minte... La început, am citit-o 
numai de gura părintelui Neofit, că mă întreba ce am mai citit, 
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ce-am mai înţeles, şi îmi era jenă să spun… Dar, până la urmă, 
m-a prins cartea, şi de-atunci mi-a rămas la suflet. Şi după 
cartea aceasta am mai citit Pelerinul rus, Pelerinul român, şi aşa 
mi s-a cristalizat în cap că, uită-te, vreau să merg la mănăstire, 
vreau să mă fac călugăr. Adică, am găsit o cale care mi s-a părut 
extraordinară!    

Am nimerit la ASCOR, şi îi mulţumesc lui Dumnezeu. 
Experienţa ASCOR-ului, deşi voi vorbi şi de anumite lipsuri, a 
fost pentru mine esenţială, tocmai pentru faptul că am găsit o 
ambianţă. Eu cred că unul dintre marile lipsuri ale Bisericii 
noastre este tocmai lipsa legăturii dintre credincioşi. Or, faptul 
că eram tineri, că eram entuziaşti, faptul că descopeream ceva şi 
imediat împărtăşeam cu ceilalţi, a fost un lucru pe care, de 
obicei, cineva care se întoarce la Biserică, nu-l are la îndemână. 
De asta mă consider că am fost un privilegiat. Spre exemplu, 
stau acum de vorbă cu oameni pe care îi trimit la spovedit. Prin 
faptul că am umblat mult prin ţară, am ajuns să cunosc cam 
peste tot preoţi, şi pot să spun relativ uşor, dacă eşti, spre 
exemplu, din Craiova, du-te la Părintele cutare. Mi-e însă foarte 
greu să le găsesc comunităţi, deci să le găsesc ceea ce eu am 
avut la început. Or, e nevoie, pentru că eu am câştigat foarte 
mult din această comunitate. Am ajuns apoi să aflu că de aia e 
nevoie, sau de aia nu, am ajuns să mă spovedesc. Dar foarte 
multe le-am aflat din ambianţa aceasta, din genul de întâlniri cu 
oameni foarte râvnitori. Cred că nucleul de atunci de la ASCOR 
era în jur de patruzeci de persoane, din care, odată am stat şi 
am făcut un calcul, vreo cinşpe-douăzeci au ajuns la mănăstire. 
Cumva, unii pe alţii ne-am ajutat şi ne-am sprijinit.   

Încă de la început, cunoscându-l pe părintele Neofit, care 
era ucenic al părintelui Ghelasie, acesta mi-a propus să merg să 
mă spovedesc la părintele Ghelasie, şi ţin minte că atunci mi-a 
dat şi cărţi. Recunosc că mi s-au părut dificil de înţeles. Dacă 
mie mi se păruse dificil de înţeles şi Sfântul Siluan… cu atât mai 
mult, vă daţi seama, era dificil părintele Ghelasie. Însă, nu era 
numai părintele Neofit, care îl avea la evlavie, cum se spune, pe 
părintele Ghelasie, ci erau şi alţii care îl contestau. Aşa, ca idee, 
eu trecusem deja prin zona asta cu yoga. Ştiam că nu este o 
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treabă bună. Mă lămurisem. Însă, auzeam acum şi în biserică, că 
erau alţii care îl contestau pe părintele Ghelasie tocmai în acest 
sens: „E suspect, că uite cum scrie... E cu influenţe yoghine, uite 
ce propune…” Şi aşa am devenit reticent. Nu m-am dus să-l 
cunosc, deşi, pot să spun că unul dintre marile mele regrete, 
astăzi, este că nu m-am dus să-l văd pe părintele Ghelasie, cu 
toate că mi-ar fi fost foarte uşor să ajung să-l întâlnesc. Dar, mă 
rog, aşa s-au rânduit lucrurile. Pot spune, apoi, că prima chestie 
care m-a blocat a fost scriitura părintelui Ghelasie. Aceea cu 
majuscule în mijlocul frazei, cu boldat, cu subliniat, ce chiar era 
pentru mine ca o păsărească. Era o scriitură care, vorba unuia, 
trebuia tradusă din română în română. Adică, n-am avut niciun 
cod să mă pot apropia.  

Pe urmă, altceva, ce iarăşi mi l-a făcut, cumva, suspect şi 
care cred că şi altora li-l făcea suspect, era legat de ceea ce 
promova el ca practică, ca hrană. Vedeţi, printre ortodocşi, sunt 
uzuale şi sunt aceptate astăzi practicile legate de medicina 
naturistă, legate de tratamente alternative, de hrană vie, de cru-
dităţi ş.a.m.d. Părintele Ghelasie a fost un pionier şi un deschi-
zător de drumuri în acest sens, pentru că, la momentul respectiv, 
după ştiinţa mea, nimeni în ortodoxie nu vorbea consistent, 
detaliat, despre aspectelea acestea. Dar aceasta îl făcea să fie 
suspect atunci, pentru că asta susţineau la noi new age-iştii, 
yoghinii. Şi era un motiv în plus de suspiciune. Apoi, mai era 
un motiv, care, zic eu, a fost o alegere nefericită la început  
(pe urmă, Părintele a renunţat la ea), cea a folosirii expresiei 
„pâinea harică”. Mulţi s-au poticnit de expresia asta, deşi 
Părintele în niciun caz nu lega pâinea de Har, ca energie 
necreată, aşa cum o înţelegem noi. Şi s-au pornit atunci: „Ce e 
cu Ghelasie ăsta? Ce, dacă mâncăm pită dintr-asta harică, ne 
sfinţim?” Pe urmă, am văzut că Părintele a schimbat denumirea 
şi i-a spus „pâine pustnicească”. Deci şi expresia asta a fost o 
ţintă de suspiciune.    

Pe urmă, iar, intrând în Biserică, auzeam că e contestat de 
marii duhovnici: „Părintele Stăniloae nu e de acord cu el, părin-
tele Arsenie Papacioc, părintele Ioanichie Bălan, au o rezervă”. 
Chiar mi s-a întâmplat personal asta, puţin mai târziu, în 1995. 
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Am participat la o întâlnire a ASCOR, la Iaşi. Ştiu că am fost de 
la Timişoara împreună cu Adrian Lemeni, şi, după întâlnirea 
asta, ne-am dus şi am stat câteva zile la Sihăstria, unde era 
părintele Ioanichie Bălan, şi am stat de vorbă cu el. Nu ştiu cum 
a ajuns în discuţie părintele Ghelasie, şi imediat a sărit în sus şi 
l-a dinamitat... Bine… a venit cu nişte argumente care, acum, mi 
se par superficiale. Nu erau argumente de substanţă. Adică, 
niciunul din cele înşirate de părintele Ioanichie în acel moment 
nu mi se mai par serioase, astăzi. Dar, atunci, au produs o smin-
teală în sufletul meu. Ne-a arătat cărţile părintelui Ghelasie, pe 
care le avea acolo, şi spunea: „Ce-i cu asta? Editura Arhetip!? 
Asta-i chestie masonică, astea-s simboluri masonice! Cine mai 
scrie aşa?” Asta am auzit-o apoi des: „Cine dintre Sfinţii Părinţi 
mai scrie în modul ăsta?”  

Bineînţeles că Părintele Ioanichie Bălan era o autoritate. Şi 
asta a contribuit să fiu reticent faţă de părintele Ghelasie. Spun 
aceasta, deşi, pe de altă parte, eu am o mare admiraţie faţă de 
părintele Ioanichie Bălan, ca unul care, în condiţii de libertate, 
după 1990 încoace, am încercat şi eu să strâng mărturii despre 
spiritualitatea românească şi despre cei care au sfârşit în 
închisori. Şi de aceea îmi dau seama şi apreciez cât de mult a 
făcut el pentru noi, ca ortodocşi români, în condiţii infinit mai 
grele, în timpul comunismului. Cărţile Părintelui Ioanichie, 
Patericul Românesc, Vetre de sihăstrie românească, Convorbiri 
duhovniceşti – cu limitele lor – mi se par extraordinare, şi îmi 
pare rău că, de multe ori, căscăm gura pe la unii, pe la alţii, şi pe 
acestea nu le luăm în seamă. Sunt în măsură să îmi dau seama, 
prin ceea ce am făcut eu, prin prisma muncii mele, câtă lucrare 
stă în spatele acestor volume, în contextul în care era şicanat de 
regim, în contextul în care nu se putea deplasa, nu avea 
mijloacele acestea să înregistreze, să filmeze, să transcrie, să facă 
rost de hârtie, să primească aprobări. Toate s-au făcut cu un 
efort extarordinar. Nu demult am văzut o înregistrare cu 
părintele Ioanichie, făcută prin anii ’90 de Sorin Dumitrescu, şi 
m-a impresionat chipul său luminos. Cu adevărat îl văd ca pe o 
figură duhovnicească aparte. Din păcate, vizavi de părintele 
Ghelasie, cred că s-a pripit, aşa cum s-a întâmplat (de altfel) cu 
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foarte mulţi. E legitim să spui că nu înţelegi scrisul părintelui 
Ghelasie. Asta este legitim să pot să spun: „Nu-l înţeleg”. Dar, 
să mergi mai departe şi să spui că e un ciudat, un rătăcit, ori să 
spui că are influenţe din zona yoga, şi să-i pui în cârcă nişte 
lucruri, fără argumente, numai pentru că ţi se pare ţie, asta deja 
nu mai este o chestiune onestă. Or, cei mai mulţi au făcut şi 
„pasul” ăsta. 

Ţin minte că, dintre cei cu care am stat eu de vorbă, şi care 
nu-l înţelegeau pe părintele Ghelasie, dar care a avut poziţia cea 
mai echilibrată, a fost părintele Ieronim de la Oaşa, profesorul 
Ion Pătrulescu de atunci, care spunea: „Eu nu înţeleg ce scrie 
omul ăsta. Dar, am fost la Frăsinei, l-am văzut. Este un tip 
extraordinar de simpatic. Vezi la omul acesta că e sincer, vezi că 
e israelian fără vicleşug. Mi-a trimis cărţi. Eu nu înţeleg, dar 
omul este foarte fain.” Şi era cumva, aşa, câştigat, părintele 
Ieronim, de firescul prezenţei părintelui Ghelasie. Aş zice că 
este aproape unicul, dintre cei pe care i-am cunoscut, care să 
spună: „Nu înţeleg”, dar rămân cu atât, cu „Nu înţeleg”. Restul, 
în general, făceam „pasul” mai departe şi aveam şi reticenţe şi 
ne şi pronunţam. Adică, puneam etichete fără să cercetăm 
fondul. 

Acuma, mai este un aspect. Reticenţa faţă de „Ghelasie” 
se extindea cumva şi asupra ucenicilor, asupra „ghelasienilor”. 
Într-un fel, şi ei erau priviţi ca nişte ciudaţi. Şi ştiu că aceasta se 
întâmpla chiar şi în mediul de la ASCOR. Nu era legat de ei ca 
oameni, că erau foarte simpatici şi o să vorbim şi despre asta, ci 
de faptul că erau „de-ai lui Ghelasie”. Ţin minte că erau discuţii 
în zona asta. La un moment dat pe la ASCOR era atunci şi 
părintele Neofit. Era şi Dan Popovici, dar el a plecat, că a 
terminat facultatea şi s-a întors la Cugir. A dat la teologie în 
Alba Iulia. Eu nu l-am mai prins mult în Timişoara. Era şi Virgil 
Molnar, părintele Calinic de astăzi, şi alţi câţiva, care erau 
apropiaţi de părintele Neofit, ce veneau pe la ASCOR. Ştiu că la 
un moment dat Virgil parcă, sau Marius, nu mai ştiu, au încer-
cat să pună la conferinţele ASCOR-ului şi cărţi ale părintelui 
Ghelasie printre celelalte cărţi expuse la „vânzare”. Iar asta, 
cumva, a trezit rezerve, cum că încearcă să ne contamineze. 
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Atunci era preşedinte la ASCOR părintele Iustin (Ilie Miron), 
care ulterior a fost stareţ la Oaşa. Şi el îl cunoscuse pe părintele 
Ghelasie şi spunea: „Da, era aşa un tip fain. Totuşi, e o chestie 
ciudată cum scrie el pe acolo. Deşi, eu am încercat, aşa, şi am 
făcut un exerciţiu. Am încercat să-mi imaginez cum ar fi cu 
literă mică şi scris normal tot ce spune el, şi n-am găsit ceva 
ciudat”. Părintele Neofit, dacă îmi aduc bine aminte, era pe 
atunci chiar vicepreşedinte pe la ASCOR sau nu mai ştiu, exact, 
dar avea, parcă, o funcţie. Deci, cumva, eu eram aşa, între două 
influenţe. E clar că părintele Neofit avea un ascendent foarte 
mare asupra mea, prin faptul că prin el am venit în Biserică, şi 
prin tot ceea ce însemna el. Dar, totodată, erau şi, să spun aşa, 
„paraziţii” care „bruiau”. Bine, erau oameni de bună credinţă. 
Adică, eu zic că sunt de înţeles şi cei care „bruiau”. Chiar şi 
părintele Ioanichie care, din râvnă şi drag pentru Biserică s-a 
pronunţat, de fapt. Că în confuzia aia cu yoga de care era 
„asaltată”, să zicem aşa, ortodoxia românească, cu adevărat 
dacă Ghelasie ar fi fost aşa cum presupuneau aceştia că ar fi, 
chiar ar fi fost un dezastru. Cumva, este de înţeles, până la un 
punct. I-aş absolvi. Există circumstanţe atenuante. Asta e nuanţa 
pe care vreau s-o aduc în discuţie.  

A început anul următor universitar, şi au fost alegeri la 
ASCOR. Eu aşa ţin minte, că părintele Neofit era la momentul 
respectiv vicepreşedinte, iar părintele Iustin a făcut acolo noi 
alegeri. Şi ştiu că m-a ales pe mine parcă şi pe Adrian Lemeni, 
actualul profesor de la Teologie, din Bucureşti. Nu mai ţin 
minte exact cum a fost atunci. Dar, „ghelasienii”, ca să spun aşa, 
deşi nu au fost daţi afară din ASCOR, au înţeles, totuşi, că nu 
sunt foarte bine văzuţi, şi, încet-încet, s-au retras de la sine. 
Niciodată, însă, nici de la părintele Neofit, nici de la ceilalţi, care 
poate ştiau reticenţele şi suspiciunile noastre vizavi de duhov-
nicul lor, n-am auzit vreun reproş, din punctul acesta de 
vedere. Adică, mi s-a părut că s-au purtat exemplar. Nu cred, 
desigur, că le-a picat bine. Poate că atitudinea faţă de „Ghelasie”, 
aşa cum era privit, or fi spus-o chiar Părintelui. Cred că dife-
renţe mari nu erau prin alte părţi, din acest punct de vedere.  
N-am date clare, dar bănuiesc că tot în felul acesta erau trataţi 
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cei apropriaţi de părintele Ghelasie. Dacă nu erau ejectaţi, 
oricum, măcar aşa, cu reticenţă, tot erau priviţi.  

Şi, cum spuneam, eram între două influenţe. Şi atunci, 
repet, şi mie mi se părea ciudat, paradoxal, cumva. Adică, înţe-
leg că „Ghelasie” este extraterestru, e ciudat, dar, totuşi, cum se 
face că ucenicii lui, pe câţi îi cunosc eu, şi asta mi s-a confirmat 
şi ulterior, când ne-am cunoscut mai mult, sunt nişte oameni 
exemplari, sunt nişte modele pentru noi. Şi erau, din punctul 
meu de vedere, ireproşabili, prin seriozitatea angajamentelor în 
Biserică. Erau postitori. Părintele Neofit şi „Dan Bătrânul” erau 
jigăriţi de nu se poate. Mâncau pâine pustnicească, seminţe. 
Trăiau cu regim de crudităţi. Erau nelipsiţi de la Biserică. Dacă 
vroiai să te întâlneşti cu părintele Neofit, în anii cât a fost 
student la Timişoara, că nu erau pe atunci telefoane mobile, 
dimineaţa ştiai că îl găseşti la Liturghie, la Catedrală, iar seara îl 
găseai la Vecernie. Poate aşa, când mai era vreun meci de fotbal 
să mai fi „sărit”, dar asta era destul de rar. Apoi, şi ca cultură 
generală, pe părintele Dan, pe atunci „Dan Bătrânul”, cum îi 
spuneam noi, dar şi pe Neofit, îi simţeam, cumva, superiori. 
Adică, oamenii aceştia devorau tot ce apărea. Nu erau foarte 
multe cărţi, dar începeau să apară. Nu erau, ca acum, cărţi să nu 
mai poţi face faţă, dar ei citeau tot. Citeau, înţelegeau, şi erau 
dispuşi să-ţi explice.  

Părintele Neofit, îmi aduc aminte din discuţiile cu el, avea 
două repere ortodoxe puternice. Pe de o parte, era părintele 
Ghelasie, şi, pe de altă parte, era părintele Stăniloae. Al cărui 
cititor asiduu era. Părintele Neofit cred că este unul din cei mai 
buni cunoscători, de la noi, ai teologiei părintelui Stăniloae.  
La fel, pe vremea aceea era şi invazia cărţilor de yoga, de sincre-
tism orientalist, new-age, iar Neofit „le fuma” pe toate. Adică, 
cred că ar fi reuşit să facă faţă discuţiei cu un yoghin din acesta 
aplicat, întemeiat în doctrina lui. Deci, cum să spun, erau 
modele pentru mine. Eu mi-aş fi dorit să fiu ca ei. Şi atunci a 
fost o provocare vizavi de „Ghelasie”. Ăsta e ciudat, dar, totuşi, 
ucenicii lui de ce sunt normali, de ce nu sunt şi ei ciudaţi? Bine, 
aşa, cumva, erau atipici. Bineînţeles, părintele Neofit era un 
personaj insolit. Mie, cumva, mi-a fost şi foarte simpatic, pentru 
că angajarea lui serioasă în Biserică, seriozitatea angajării lui, nu 



Cum l-am regăsit pe Avva Ghelasie 

79 

îl făcea să fie rigid, constipat. Adică, era un tip foarte lejer. Avea 
simţul umorului şi imediat ştia cum să te ia, chiar te înţepa cu 
nişte chestii. Dar era un tip plăcut, cald, aş zice. Nu era genul să 
se impună. Am asistat la o discuţie pe treptele Catedralei, când 
eram împreună cu un ieromonah, şi a venit şi părintele Neofit. 
Părintele Neofit a încercat să spună ceva despre părintele 
Ghelasie, iar părintele cu care eram îl cunoştea. Şi nu ştiu ce a 
spus nepotrivit, dar nu l-am văzut pe părintele Neofit să ripos-
teze. Nu era genul agresiv, tipul care să vină să te convingă, şi 
să ţi le bage pe ale lui pe cap, cu forţa. Era, cum spuneam, cu 
simţul umorului, şi insolit. Mi-aduc aminte de prezenţa lui cu 
nişte pantaloni foarte largi, cu barbă, cu un pulover pe umăr, şi 
foarte, foarte cald, foarte agreabil, gata să-ţi împărtăşească ceva, 
dar şi ştiind când să se tragă înapoi. Am povestit mult cu el.  
Mi-a povestit o grămadă despre părintele Ghelasie. Nu am 
priceput mare lucru atunci. Declicul avea să se facă mult mai 
târziu, de asta a fost important... că l-am întâlnit... Vorbesc mai 
mult despre părintele Neofit pentru că am avut legătură mai 
mult cu el. Părintele Dan, cum am zis, a plecat destul de rapid 
din Timişoara, iar, pe urmă, ne-am întâlnit numai sporadic. 

Cum spuneam, admiraţia şi exemplaritatea ucenicilor 
părintelui Ghelasie mi s-a confirmat şi mai târziu, cu alţii. Eu 
am plecat la mănăstire. Şi, l-am cunoscut mai târziu, când eram 
deja la mănăstire, pe Florin Caragiu, apoi şi pe părintele 
Valerian. Pe urmă, la simpozioanele, la colocviile acestea orga-
nizate, dedicate părintelui Ghelasie, l-am cunoscut şi pe profe-
sorul de la ASE, pe Bogdan Vlad, dar şi pe Iulian Costache. Toţi 
mi s-au părut oameni extraordinari, bine întemeiaţi în profesiile 
lor, în ceea ce fac, cum era Bogdan Vlad, dar şi cu aşezare în 
Biserică absolut exemplară. Ultima revelaţie pentru mine, din 
punctul acesta de vedere, al „ghelasienilor”, să spun aşa, este 
părintele Vlasie de la Frăsinei, pe care l-am descoperit cu bucurie 
într-un articol publicat de părintele Neofit în Chipul Iconic (IX). 
Şi, cu adevărat m-am bucurat, pentru că din articolul acesta am 
văzut noi feţe ale părintelui Ghelasie. Dar, totodată, l-am 
cunoscut, l-am simţit, cumva, şi pe părintele Vlasie. Ştiam 
despre el, ne întâlniserăm în vreo două rânduri la Frăsinei. Cred 
că am şi stat de vorbă şi mi-am zis: „Măi, acesta cu matematica, 
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un om deosebit...” Însă, pur şi simplu, a fost o surpriză şi o 
bucurie lectura acestui text al părintelui Vlasie. Şi chiar cred că 
părintele Vlasie, într-adevăr, e cel mai potrivit să facă o bio-
grafie, să alcătuiască „o viaţă a părintelui Ghelasie”; se spunea 
în articol că părintele Neofit i-ar fi propus să facă o biografie, iar 
părintele Vlasie lăsa de înţeles că acceptă. Cu adevărat părintele 
Vlasie mi se pare cel mai potrivit pentru treaba asta, şi pentru 
că i-a fost foarte apropiat. Repet, m-am bucurat să întrevăd, din 
articolul acesta, ceva din taina părintelui Ghelasie ca om. 

Ei, asta a fost, legat de Ghelasie şi „faza de la Timişoara”. 
Basculam, deci, între aceste două tendinţe. În discuţiile cu 
Neofit, nu puteam să-i spun pe faţă chestiile astea, pentru că 
practic nici nu îl înţelegeam pe „Ghelasie”, şi nici nu aveam ce 
să contest, şi, cum zic, avea în plus şi un ascendent foarte mare. 
Când eram cu Neofit eram convins de ce îmi spunea el de 
părintele Ghelasie, iar când plecam în partea cealaltă mă 
derutam, mă sminteam. Şi de asta a fost o chestie de bulversare. 
Dar, „Ghelasie” a rămas în continuare o provocare pentru mine. 
În primul rând, datorită ucenicilor săi – asta a fost în primă fază. 

Ulterior, am plecat din Timişoara, şi m-am dus la 
mănăstire, la Poşaga. Neofit a mai rămas un pic pe acolo, apoi 
am auzit că a plecat la Piatra Scrisă. Contactul a fost sporadic. 
Pe urmă, am reluat legătura, după ce am ajuns eu mai 
plimbăreţ, după ce am ajuns să umblu prin ţară şi să strâng 
mărturii legate de cei care au suferit prin închisori. Atunci ne-
am întâlnit deja pe altă poziţie, căci se făcuse declicul în capul 
meu. Am înţeles ce vrea să spună. Asta a fost, cumva, şi ca o 
recuperare, că înţelegeam acum ce îmi spunea. Eu am ajuns, 
deci, la mănăstire la Poşaga. Acolo am intrat eu în viaţa 
monahală şi aici a fost, să-i spunem aşa, o coincidenţă, pentru 
că mănăstirea Poşaga a fost întemeiată de părintele Arsenie 
Praja, care a fost „Avva” părintelui Ghelasie. Prin anii ’50, 
prigonit de Securitate, părintele Arsenie a plecat de acolo, iar 
mănăstirea s-a închis; nu detaliez, că o să amintesc mai pe larg 
despre asta, când o să vorbesc despre părintele Arsenie. Deci, 
cumva, când am mers la Poşaga, deja ştiam că părintele Arsenie 
Praja i-a fost duhovnic, şi am fost atent la aspectul acesta. Şi nu 
mai ştiu cum, dar, ajuns pe acolo, aveam „cărţi de Ghelasie”. 
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Însă, acum eram în faza în care mi se mai făcea câte un declic 
prin cap. Mai citeam câte ceva. Mi se părea că înţeleg. Pe urmă, 
mă enervam. Efectiv era păsărească. Îţi venea să dai cu cartea 
de pereţi. Şi mă autosuspectam de masochism: „De ce vreau eu 
să citesc asta?” Însă, a fost aşa, cumva, ca o căutare, a fost ceva 
care m-a urmărit. Nu puteam să pricep, nu puteam să sparg 
codul, dar totuşi nici nu eram liniştit să-mi zic: „Bun, m-am 
lămurit deplin, Ghelasie e un ciudat, lasă-l departe. Fii şi tu 
normal, citeşte şi tu ce citesc ceilalţi călugări. Gata. Nu mai. Eşti 
pe drumul tău”. Făceam aceasta un timp: „Dă-l încolo, nu mai 
vreau să mai aud de el”. Pe urmă, iar revenea interesul, când 
auzeam că mai povestea cineva ceva despre el... Şi m-a urmărit 
treaba asta mult timp. Pentru că mereu eram interesat să aflu, 
când povestea cineva. Şi întrebam: „Dar, cum era, ce spunea?...” 
Nu mi-a fost, deci, indiferent. Îmi pare rău că vorbesc acum mai 
mult despre mine, dar cred că e important să fie lucrurile 
înţelese, aşa cum le-am receptat eu, de ce le-am receptat eu aşa 
şi care a fost traseul meu.  

La Poşaga şi, pe urmă, puţin la Oaşa, am trecut printr-o 
fază în care am încercat să urc în cerul vast al ortodoxiei, 
trecând dincolo de graniţele specificului naţional. Mănăstirea 
Poşaga, prin stareţul ei şi prin mai mulţi, a luat legătura cu 
mănăstirea Vatopedu, şi foarte mulţi de la noi au mers pe acolo. 
Au stat pe acolo, au făcut un fel de stagii de pregătire, şi s-au 
întors cu o grămadă de lucruri care au fost de folos. Am luat 
programul de acolo, spre exemplu. Nu a fost o copiere mot-à-
mot, că nici nu se putea, dar a fost o influenţă puternică. La 
momentul respectiv, regretul meu era că nu m-am născut la 
Vatopedu, şi că nu-s călugăr la Vatopedu, căci mi se părea 
maximum de realizare duhovnicească. Ca o expresie a modului 
în care începusem să vedem lucrurile, ştiu că s-a pus problema, 
la un moment dat, să se facă o biserică nouă la Poşaga, iar 
hramul bisericii noi urma să fie „Sfinţii Români”. Mie mi s-a 
părut o prostie. Atunci aşa gândeam: „De ce, din paleta asta 
largă a sfinţilor universali, să-i iei şi să-i extragi pe cei români? 
E ceva artificial” Asta era în capul meu. Nu am stat, însă, mult 
la Poşaga. Obştea de acolo, chiar sub influenţa stareţului de la 
Vatopedu, care a venit şi ne-a vizitat, s-a mutat cu totul la Oaşa. 
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Toată obştea ne-am transferat la Oaşa. Nu ştiu dacă Părintele 
Ghelasie a stat la Poşaga cu părintele Arsenie Praja. Cred că 
atunci mănăstirea era închisă. Am înţeles că, într-un fel, chiar 
părintele Ghelasie ar fi spus ceva în sensul plecării noastre de la 
Poşaga. Adică, ar fi dat un „avertisment” părintelui Andrei, 
care era stareţ pe atunci, şi care a trecut pe la Frăsinei. Părintele 
Andrei i-o fi spus, mă gândesc, părintelui Ghelasie că e de la 
Poşaga. Iar părintele Ghelasie i-ar fi zis atunci părintelui 
Andrei, ceva de genul: „Dacă nu faceţi cele ale locului, nu o să 
vă ţină locul...” Şi noi, care eram la Poşaga atunci, pentru profilul 
acela al locului, de o anumită simplitate, cumva pustnicească – 
aveam planuri nepotrivite, cumva, cu locul. Dacă am fi rămas 
acolo, astăzi nu mai era nici biserica, ci ar fi fost numai corpuri 
de chilii mari. Nu ar mai fi fost ce e acolo. Şi poate că, într-un 
fel, aşa a fost, că nu ne-a ţinut locul, sub aspectul simplităţii. 
Apoi, părintele Teofan, care a venit după noi, le-a păstrat pe 
toate, cumva, mai bine. Iar noi am mers de la Poşaga la Oaşa. 

Trebuie să spun că eu, încă de dinainte de ajunge la 
mânăstirea Oaşa, am fost atras de memoralistica închisorilor. 
Am fost mişcat de subiectul celor care au murit în închisorile 
comuniste, de Valeriu Gafencu şi de alţii. Şi, la fel ca în cazul 
părintelui Ghelasie, a fost o chestiune inexplicabilă, pentru că 
nimeni la Poşaga nu mai avea pasiuni din acestea, care puteau 
să fie văzute ca fiind extra-călugăreşti. Asta pentru că, normal şi 
clasic, călugărul îşi vede de treburile lui. Merge la slujbă, citeşte 
filocalia şi cărţi duhovniceşţi. De altfel, la început chiar şi eu îmi 
puneam întrebările astea: „Măi, dar de ce mă interesează pe 
mine memorialistica închisorilor?”; că parcă nu era chiar atât de 
evidentă partea de spiritualitate. Pe aceasta aveam să o „citesc” 
încet şi mai târziu. La început m-a interesat partea de suferinţă. 
De fapt, a fost şi aici un întreg parcurs, dar, cumva, apropierea 
de spiritualitatea închisorilor mi-a trezit, în fond, interesul pentru 
specificul naţional, pentru că am ajuns din nou în zona inter-
belică. Se ştie că mulţi din cei care au avut o viaţă de referinţă, 
din punct de vedere spiritual, în închisoare, au venit din zona 
legionară. Or, legionarii erau cunoscuţi pentru naţionalismul 
lor. Unii merg şi fac un fel de ultranaţionalism, şi, de aceea, 
cumva, am încercat să-i înţeleg şi pe ei, prin prisma specificului. 



Cum l-am regăsit pe Avva Ghelasie 

83 

Aşa, m-am întors spre tema asta, şi, în momentul acela, 
punându-mi problema şi căutând să înţeleg cum suntem noi 
românii, s-a făcut declicul: „Ia stai mă puţin, că sunt nişte chestii 
aici, vii şi interesante, de care îmi povestea Neofit. Ia uită-te la 
Ghelasie!”. Şi chiar a fost o treabă de declic în cap, care, aşa, 
parcă m-a pocnit, dintr-o dată, şi mi-am zis: „Băi, ia uite ce chestii 
faine, în zona asta de specific, îmi spunea părintele Neofit!”.  

Îmi aduc aminte de un moment important pentru mine, 
unul sufletesc. Eram deja la Oaşa, şi am recitit, cred, Patericul 
românesc sau Convorbiri duhovniceşti. Acum, vă povestesc „din 
cap” şi o spun aşa ca pe o poveste, dar atunci m-a izbit în inimă. 
Vedeţi, noi ne căutam pe atunci repere în altă parte, pe la 
Athos, aşa, cumva, de parcă am fi fost pe un teren în care nu 
aveam o tradiţie. Ca şi cum ne-am fi trezit pionieri, am fi 
descălecat pe lună, şi, de acum, noi eram cei care începeam, cei 
care aduceam duhovnicia şi făceam mediul de vieţuire. Or, în 
contextul acela, când am recitit Patericul românesc, a fost ca o 
întoarcere acasă. Am simţit că am „un spate”. Am simţit că am 
ceva în spate care „mă ţine”, şi că nu sunt ca o bornă kilometrică, 
una aici şi alta, undeva, la distanţă kilometrică. Am simţit că nu 
sunt singur în bătaia vântului, ci în spatele meu e un zid. Este 
zidul celor care au fost înainte de mine, al celor care au avut un 
mod de a fi. Şi pot să mă inspir din el. Nu este neapărat necesar 
să copiez ce au făcut ei. În orice caz, atunci am avut sentimentul 
apartenenţei la o tradiţie, care a fost un lucru foarte important 
pentru mine. Şi cred că aceasta ne lipseşte astăzi, ca români. 
Suntem deficitari, din punctul acesta de vedere, pentru că nu ne 
cunoaştem istoria, şi, dacă o cunoaştem, o cunoaştem într-un 
mod sec, ca o înşiruire de date şi de file, care nu au legătură cu 
viaţa noastră. Or, nu-i aşa. Tot ce a fost înainte ne influenţează 
pe noi, în bine sau în rău. Eu sunt ortodox pentru că au fost 
ortodocşi părinţii şi bunicii mei. Şi asta are legătură cu toţi, şi 
putem să mergem pe fir până la apostolul Andrei. Dacă n-ar fi 
fost un Ştefan cel Mare, noi poate acuma vorbeam turceşte şi 
aveam turbane, ori scoteam kalaşnicovul: „Allah akbar”. Nu ne 
salutam cu „Doamne ajută!”, ci cu „Allah akbar!”. Dacă n-ar fi 
fost Mărăşeştiul, poate vorbeam nemţeşte, toţi eram... ca 
preşedintele... Or, faptul că suntem ceea ce suntem, are legătură 
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cu toate cele trecute. Nouă ne lipseşte, însă, perspectiva aceasta 
organică. Poate o înţelegem, dar n-o simţim. Lipseşte simţirea 
apartenenţei, şi aceasta te lipseşte de o putere. Aşa mi-am dat 
seama eu, că am în spate o putere. Nu degeaba este curentul de 
„demitizare” a istoriei, ce ni se propune. Dincolo de faptul că 
sunt şi lucruri reale, că s-a exagerat în comunism pe latura 
mitizării, nu poţi acum, în sens invers, să mergi, în extrema 
cealaltă, şi să umpli totul de lături. E ca şi cum, ca la alpinişti, îţi 
taie frânghia de siguranţă. Şi atunci foarte uşor poţi fi 
manipulat şi tras, într-o parte sau alta, pentru că cunoaşterea şi 
asumarea istoriei, văzută şi înţeleasă drept ceva care are 
legătură organică cu trecutul tău, este vitală. 

Acum povestesc acel moment, spun din cap aşa, mai sec. 
Dar, atunci a fost ceva ce-am simţit. Am simţit că aparţinem 
unui trecut şi că este foarte important să-l cunosc. Am simţit că 
este o bucurie să cunosc toate legăturile astea. Şi, repet, nu ca să 
dau cu cărămida în cap altora şi să le spun: „Ce grozavi suntem 
noi şi ce proşti sunteţi voi”. Evident, nu la modul acesta se pune 
problema, ci la modul unei bucurii personale, al unei împăr-
tăşiri şi al unui ajutor real pe calea pe care merg. Atunci s-a 
trezit în mine interesul pentru „zona” asta, şi am început să 
citesc, să cercetez. Aşa s-a făcut declicul cu părintele Ghelasie.  

Deci, pe mine, părintele Ghelasie, dacă m-a „agăţat”, 
cârligul său a fost „prins” în „zona” specificului. Am văzut că la 
alţii au fost alte cârlige, că aveau alte preocupări, iar părintele 
era un pescar cu o „plasă” întreagă. Nu se adresa unui segment 
limitat. Deci, în prima fază au fost ucenicii, pe urmă a fost 
declicul post-factum, a ceea ce îmi spusese părintele Neofit. 
Dar, în special, partea de specific m-a mişcat: „Uite, ceva al 
nostru! Interesant!” Apoi, au contat foarte mult întâlnirile cu cei 
care l-au cunoscut. Cum v-am spus, „Ghelasie” mă intriga. Mi 
se părea un ciudat, dar mereu când auzeam pe cineva poves-
tind despre el, eram, aşa, interesat. A fost ca o chemare. Dar am 
mers pe firul acestei chemări, cu sincope, cu tendinţa de a da cu 
cărţile de pereţi. Însă, încet, încet, am înaintat. Că a fost o 
înaintare... Când am început să umblu mai mult prin ţară, 
pentru proiectele mele, legate de cercetările cu cei din închisori, 
am întâlnit mai mulţi oameni care l-au cunoscut. Când auzeam 
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pe cineva că l-a cunoscut pe „Ghelasie”, întrebam: „Bă, cum era 
Ghelasie? Ce era, ia spune-mi ceva despre el. Cum ţi s-a părut 
ţie?” Şi am auzit şi tot felul de chestii, şi de-astea că „era un 
ciudat”. Dar pe acestea le ştiam şi eu. Nu îmi spuneau nimic 
nou. Au fost întâlniri cu cei care l-au cunoscut, unii ucenici, alţii 
care, întâmplător, l-au cunoscut la Frăsinei, trecând pe acolo, 
dar care îmi spuneau şi ei câte ceva. Totuşi, din întâlnirile astea, 
care au fost foarte importante, pentru mine, am recuperat 
chipul acesta ghelasian, pe care nu-l înţelegeam eu, dar care, 
totuşi, mă provoca. Că era o provocare: „Măi, cum a fost ăsta? 
Ce-a spus acesta?” 

Bine, acum lucrurile basculaseră puternic în partea de 
acceptare. Voiam să ştiu mai multe, voiam să înţeleg. Încercam 
să mi le asamblez cumva pe toate, ca să-mi fac o imagine cât 
mai clară despre Părintele. Şi, cum spuneam, am început să 
umblu prin lume, să culeg mărturiile celor ce au trecut prin 
închisorile comuniste. Dar, la un moment dat, m-am oprit pe la 
mânăstire la Petru Vodă, şi lucram la cartea despre Sfântul 
Închisorilor. Eu am avut duhovnic în perioada aceea pe părintele 
Iustin, căruia am început să îi povestesc câte ceva, legat de 
părintele Ghelasie. Şi mi-am dat seama că părintele Iustin era în 
zona asta, ca şi părintele Ioanichie: „Bă, am văzut nişte cărţi  
de-ale lui. Mi s-au părut ciudate. Mi-a părut rău că, uite, un 
călugăr de la o mănăstire ca a Frăsineiului, serioasă...” Cumva, 
îl vedea contaminat de new-age-isme. Dar, eu i-am spus atunci 
părintelui Iustin: „Da, părinte, dar eu am înţeles asta de la el, că 
poţi să faci din orice gest, din orice act...” Mi-a răspuns: „A, da, 
asta este foarte bun.” Când am început, la măsura înţelegerii 
mele, că nu am dus o campanie, să-i spun cum am înţeles eu, nu 
a contestat. Ştiu că am spovedit, că aveam grija să nu cad în 
rătăcire, şi chestii care păreau de la Ghelasie lucruri greşite. 
Când i-am spus concret, uite am înţeles asta, asta, la măsura 
mea, sau i-am spus că, uite, părintele Ghelasie spune că poate fi 
făcută o liturghisire din orice act, părintele Iustin a zis: „Da, da, 
păi astea sunt lucruri foarte bune...” Nu am avut anvergura şi 
puterea, pentru mai mult, şi nu am încercat ca să arat că uite 
„cam pe aici se află”. Deci, cam asta era poziţia părintelui Iustin 
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la Petru Vodă. Însă, acolo, pe hol, unde se intra la el, era un 
panou mare cu „ciudaţi”, de nefrecventat. Şi era trecut acolo şi 
părintele Ghelasie… 

Dar, tot la Petru Vodă, a rânduit Dumnezeu să am parte 
de două întâlniri, edificatoare, pe calea recuperării imaginii 
părintelui Ghelasie. Era acolo un părinte Daniel, care, cumva, 
stătea mai retras, dar care era şi în obşte. Şi am stat de vorbă cu 
el, pentru că înţelesesem că a fost pe la Frăsinei. Şi atunci m-a 
interesat şi l-am întrebat: „Băi, ai fost pe la Frasinei? Ce ştii de 
Ghelasie?” Şi mi-a zis: „Păi, nu am fost la Frăsinei, am fost la 
Lainici. Dar, l-am cunoscut pe Ghelasie.” Atunci i-am zis: „Ia 
povesteşte cum e treaba…” Şi a început: „Păi, eu sunt de loc din 
Roman şi, aşa, adolescent, tânăr, după ’90, făceam şi arte 
marţiale, şi m-am apropiat de yoga. Eram şi eu căutător de 
spiritualitate şi am fost în zona asta, cu yoga. Şi am început să 
practic.” Acum, nu ştiu cât de serios şi de consecvent era în ce 
făcea el, că n-am insistat pe treaba asta. Oricum, în zona aceasta 
se afla. Şi-mi zice: „La un moment dat, aveam această preocu-
pare faţă de spiritualitate şi m-am dus la mănăstire la Sihăstria. 
Şi, la Sihăstria, am dat de părintele Ioanichie Bălan. Şi noi, că 
mai mersesem cu un prieten, care era în aceeaşi paradigmă 
spirituală, eram aşa, inocenţi. Însă, când a aflat părintele 
Ioanichie că suntem yoghini, ne-a trântit şi a dat cu noi de 
pământ. Adică, ne-a făcut în toate felurile. Încât, am plecat de 
acolo smintiţi. Ne-am zis că dacă aceştia sunt călugării şi asta 
este ortodoxia, nu ne interesează chestia asta. Pe urmă, prin 
reviste care circulau printre yoghini, în care erau şi scrieri 
sincretiste, am găsit şi texte de-ale lui Ghelasie. Ia uite, bă, este 
unul la Frăsinei, unul care ni se părea că vorbeşte ca noi. Ni se 
părea că e de-al nostru. Şi ne-am dus la Frăsinei. Iar Ghelasie nu 
ne-a mai luat aşa dur…” Aici, ca o paranteză, vreau să amintesc 
că mi-a plăcut că, la un simpozion organizat la Craiova, chiar de 
Înaltul Irineu, care l-a cunoscut, pentru că a fost în obşte la 
Frăsinei, acesta a sesizat şi a exprimat plastic, tocmai calitatea 
asta a părintelui Ghelasie de „a se da după om”. Adică, nu 
venea cu atitudinea asta: dacă spune o prostie careva, imediat 
trebuie să-l parezi, imediat trebuie să-l rupi; aşa, ca la artele 
marţiale clasice – dacă vine cineva spre tine, dacă poţi să-l 
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parezi, îi ţii mâna şi pe urmă îl loveşti, îl năuceşti. Însă, în 
aikido, mi s-a părut că e un alt principiu, care se apropie foarte 
mult de creştinism: celălalt vine către tine, dar te foloseşti de 
impulsul şi de acţiunea lui, şi tu, încet-încet, îl duci unde vrei tu 
să ajungi cu el. Şi asta am înţeles că era o calitate esenţială a 
părintelui Ghelasie. Aspectul acesta îl sesiza şi îl exprima foarte 
plastic ÎPS Irineu, care îşi amintea că îi spunea lui „Ghelasie”: 
„Măi, tu lucrezi cu materialul clientului”. Iar asta s-a adeverit şi 
vizavi de ce vreau să vă povestesc, legat de părintele Daniel. S-
au dus la părintele Ghelasie, care i-a văzut şi i-a citit din ce zonă 
sunt. Şi le-a zis: „Da, măi, şi aceştia, yoghinii, au pe-acolo ceva, 
dar uită-te, şi noi avem. Ei sunt cu lotus-ul, noi suntem cu 
metania. E altceva”. I-a spovedit, le-a mai dat nişte cărţi de citit, 
şi i-a îndreptat, i-a pus cumva pe cale.  

Ulterior aveam să vorbesc şi cu părintele Chiril, care este 
econom la Frăsinei. Fac aici încă o paranteză. Am fost odată la 
Frăsinei, şi m-am dus pe acolo pe la garaje, unde era el, şi am 
văzut undeva pe un dulap, pe un perete, că era şi o fotografie a 
părintelui Ghelasie, şi atunci i-am zis: „Părinte, uite, ai fost aici 
la Frăsinei, l-ai cunoscut pe părintele Ghelasie. Cum ţi s-a părut, 
aşa, ca om? Ce poţi să-mi spui despre el?” El s-a uitat aşa, la 
început cu reţinere, că nu ştia dacă îl întreb doar ca să îl ispitesc, 
sau cum pun eu problema. Şi zice: „Nu ştiu ce ştii tu despre el, 
sau cum îl vezi. Eu am stat aici şi mi s-a părut un om deosebit.” 
Primul lucru pe care mi l-a spus a fost exact chestia legată de 
ceea s-a întâmplat şi cu părintele Daniel: „Veneau aici tot felul 
de ciudaţi. Îi vedeai că sunt „extratereştri”, aşa, din manifestări. 
Şi, nu ştiu, dar după întâlnirea cu Ghelasie, din două spovedanii, 
dintr-un Maslu, ceva… se schimbau. Sesizai, apoi, cum i-a adus 
deja la poloboc, i-a dus la dreptar”. Acesta a fost primul aspect 
pe care mi l-a spus părintele Chiril. Şi exact aşa s-a întâmplat cu 
părintele acesta, Daniel. Fără să îl forţeze, l-a pus pe Cale. Iar 
aceasta presupune nu numai o informaţie, doar că părintele 
Ghelasie ştia cu ce se mănâncă yoga şi orientalismele lor, ci 
presupune şi o putere duhovnicească. O sesizasem, dar mi-a 
plăcut că am regăsit-o în mărturia părintelui Vlasie, cea în care 
spunea că, în discuţii, părintele Ghelasie avea capacitatea 
aceasta de a nu crea contradicţii şi de a nu „agita duhurile” din 
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interlocutor. Reuşea, cumva, să le anihileze, să le reducă la 
tăcere. Reuşea să îşi facă loc, peste bruiajul acesta al „duhului”, 
şi să sădească în inimă mesajul lui. Şi părintele Daniel, mi-a zis: 
„Ghelasie ne-a câştigat cu chestia asta.” Bun, au rămas cumva 
cu influenţe, s-au mai întors, apoi, iar se mai spovedeau. 
Părintele Daniel povestea că, atunci când s-a hotărât să intre în 
mănăstire sau având gând de mănăstire, s-a dus pe la Petru 
Vodă, la părintele Iustin şi i-a spus: „Părinte, uite, eu vreau să 
mă fac călugăr. Dar, uite, am fost şi în zona asta”– cred că i-a 
mărturisit că are influenţe. Iar părintele Iustin i-a dat un 
răspuns exact în duhul părintelui Ghelasie: „Lasă-i pe-aceia cu 
Himalaya lor şi cu astea ale lor, că uite avem şi noi sfinţii noştri 
din Carpaţi şi figurile noastre”. Părintele Daniel mi-a mărturisit 
apoi că, pentru el, nu a fost o problemă să-l înţeleagă pe 
Părintele Ghelasie. Nu a avut de spart vreun cod, aşa cum a fost 
în cazul meu. El a avut o experinţă interesantă, zic eu, rânduită 
de Dumnezeu.  

Îmi amintesc că eram într-o zi în pangar, la Petru Vodă, 
părintele Daniel cred că ţinea locul cuiva de la pangar, iar eu 
mă uitam pe la cărţi. Şi, dintr-o dată, intră o femeie în pangar. O 
văzusem că era cu un copil. Era de câteva zile la mănăstire. 
Ulterior aveam să aflu că este o profesoară, de fizică, parcă, din 
Bucureşti care stătea de câteva zile la mănăstire. Şi s-a dus la 
părintele Daniel, pe care îl cunoştea, că mai stătuseră de vorbă. 
Povesteau ei pe acolo şi, la un moment dat, i-a dat un bilet cu 
nişte texte scoase la imprimantă, de fapt, o hârtie, jumătate de 
A4, şi i-a spus: „Uite, părinte, vreau să vă dau asta. Mi se par 
lucruri deosebite, frumoase. Uite, aici este un citat din Paisie 
Aghioritul şi aici un citat din părintele Ghelasie de la Frăsinei”. 
M-am întors, când am auzit, m-am uitat la părintele Daniel, şi, 
cumva, am început să râdem, că ne gândeam că eram singurii 
care, la momentul respectiv, în Petru Vodă, nu ar fi „huiduit-o”, 
auzind că îl pomenea pe „Ghelasie”. Şi bineînţeles că mi s-a 
reactivat iar preocuparea asta: „Ia să văd eu ce este”, că nu e 
puţin lucru să vii şi să-l propui, cumva, aşa, cu nonşalanţă. 
Deci, nu numai că ai înţeles tu, dar şi înseamnă ceva pentru tine 
asta, dacă vrei s-o împărtăşeşti şi altora. M-am uitat peste text. 
Erau aşa câteva fraze, tot păsărească pentru mine. Nu era mare 
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lucru de înţeles. Şi am stat atunci de vorbă: „Cum l-aţi cunoscut 
pe părintele?” „Nu, nu l-am cunoscut...” etc. Mă rog, era, aşa, o 
poveste. Până la urmă, aveau prieteni comuni cu Florin 
Caragiu. Primiseră nişte cărţi, de-ale părintelui Ghelasie, de la 
Florin. Şi am întrebat: „Doamnă, cum vi se pare părintele?” „Mi 
se pare foarte clar, foarte limpede totul. Şi soţul meu, care e 
profesor universitar (l-am cunoscut, că apoi ne-am întâlnit pe la 
Bucureşti, era profesor de matematică), îl citeşte şi el pe 
părintele Ghelasie, chiar îmi spune: „Ce minte structurată are 
părintele Ghelasie, cât de bine prezintă el lucrurile, cum leagă 
toate. Cu siguranţă el ar fi înţeles – şi mi-a spus, dar nici nu ştiu 
termenii cum să redau – nişte lucruri complicate, din astea, de 
matematici superioare”. Adică, chiar din scrisul părintelui 
Ghelasie, îl vedea pe acesta capabil să „prindă” nişte lucruri 
care nu erau uşor de prins de oricine.  

La fel, în sensul acesta, pe urmă, am avut o întâlnire cu o 
cunoştinţă, inginer. Ştiu că mergeam cu maşina, şi, la un moment 
dat, povesteam diverse, şi aud că zice: „Da, uite că şi părintele 
Ghelasie spune treaba asta”. „Băi, dar tu ce ştii de părintele 
Ghelasie ?” „Nu l-am cunoscut, dar am fost pe la Frăsinei. Mi-a 
dat părintele Valerian nişte cărţi, şi, uite, mi se pare interesant”. 
„Şi pricepi?” „Da, pricep.”. Şi am întrebat şi eu nişte lucruri pe 
care le înţelesesem şi eu, cumva ca să îmi verific înţelegerea. Şi 
mi-am dat seama că sunt oameni care nu au problema spargerii 
unui cod, că sunt oameni care au acces direct la textele acestea. 

De fapt, eu aş zice acum, ca experienţă a mea, că nici nu e 
vorba de spargerea vreunui cod, ci, pur şi simplu, dacă nu le 
înţelegi trebuie să le iei ca atare. Îmi povestea cineva, dar care 
era motivat să caute în zona aceasta, pentru că îl cunoscuse pe 
părintele Ghelasie, cred că îi fusese chiar duhovnic: „De opt ori 
am citit o carte de-a lui. Nu am rămas blocat de ceea ce nu 
înţelegeam, şi, de fiecare dată când o citeam, mi se descoperea 
câte ceva, şi îmi spuneam cât de prost am fost, că nu am înţeles 
din prima treaba asta”. Deci, pe lângă persistenţă şi o revenire 
la text, fără să rămâi blocat pe ceea ce nu înţelegi, aşa cum mi-a 
zis mie Neofit la început: „N-o să le înţelegi din prima pe toate, 
o să mai ai întrebări, dar nu te bloca în ele, roagă-te”, cred că, şi 
aici, este nevoie de rugăciune. Şi eu am făcut experienţa asta.  
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Pe cât am citit eu şi cât am priceput, şi din nişte texte ghe-
lasiene, când te uiţi la ele, poţi să ai şi o satisfacţie intelectuală, 
poţi să te bucuri că ai priceput nişte concepte, ce par, cumva, 
foarte abstracte, dar în momentul când ai înţeles – şi eu am 
făcut experienţa asta – îţi dai seama că, de fapt, sunt nişte ade-
văruri care îţi ating inima. Şi e ceva esenţial şi atât de simplu, 
dar care poate nu putea să fie altfel explicat. Şi acum, vizavi de 
chestiunea cu scrisul, cred că pot să spun, la momentul acesta, 
că nici nu putea să scrie altfel. Şi eu, dacă ar fi să mă apuc să-l 
studiez riguros – chiar mi-am propus, dar sunt prins în tot felul 
de alte chestii, şi apuc să mai citesc din când în când, tot aşa, ce 
mă atinge la inimă sau când simt nevoia – nu m-aş apuca cu 
volumele editate de ucenici, care încearcă să îl aducă într-o zonă 
mai normală, ci aş începe cu primele volume, cu scrisul lui. 
Pentru că îmi dau seama că este o taină acolo, cu adevărat, că 
este o scriitură iconică şi omul acesta a pus acolo ceva pentru că 
a simţit nevoia. Şi atunci, dacă te pui într-o stare de deschidere 
– dacă ţi se dă, nu să o forţezi, că nu trebuie să forţezi taina, că ea 
nu se forţează, ci se deschide, o să ai o bucurie şi chiar aceasta 
poate să îţi faciliteze accesul. Pentru mine, în parte, aşa a fost. 

Mergând pe la Frăsinei, acum, după ce apăruse cartea cu 
Sfântul închisorilor, am ajuns de l-am cunoscut şi pe părintele 
Valerian. A fost o bucurie, îmi aduc aminte. Nu m-am întâlnit 
cu părintele Valerian de multe ori, cred că doar de patru-cinci 
ori. Dar din prima mi s-a lipit de suflet. Îmi aduc aminte cum la 
prima noastră întâlnire am stat câteva ore de vorbă în preajma 
părintelui Ghelasie, la umbra bisericii din cimitirul de la Frăsinei. 
Mi-a povestit parcursul lui la mănăstire, mi-a povestit experien-
ţele lui cu „Ghelasie”. Asta se întâmpla deja prin 2007-2008, iar 
părintele Ghelasie a murit în 2003. Mi-a povestit despre viaţa de 
asceză a părintelui Ghelasie, despre ultimii ani pe care i-a 
petrecut practic în zăvorâre, nemişcat în pat, cu geamul deschis, 
despre faptul că nu a luat niciun fel de anestezice. 

De fapt, treaba aceasta a ascezei lui şi faptul că era foarte 
oţelit, mi-a spus-o, la un moment dat, chiar şi părintele Mina 
Dobzeu. Ajunsesem să-l înregistrez – era ceva legat de închisori, 
căci ştiam că l-a botezat pe Steinhardt – şi ştiam eu, dar nu mai 
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ştiam cum, auzisem de undeva că avusese o dispută cu părin-
tele Ghelasie, nu mai ştiu exact ce. Şi l-am întrebat: „Ştiu că l-aţi 
cunoscut, cum vi s-a părut?” El se dusese să-l cunoască, intrigat, 
cumva, de felul în care scria, şi era pornit şi el pe o lucrare de 
contestare. Dar măcar a fost onest, s-a dus să vadă omul. Nu 
înţelegea ce scrie, dar, cumva, era mai reticent să se pronunţe. Şi 
părintele Mina mi-a răspuns: „L-am văzut că este un om foarte 
oţelit, are o asceză”. Cred că l-a prins în ultima perioadă, în 
perioada în care stătea în chilie, în perioada aceea de boală, şi a 
fost impresionat de modul cum îşi ducea boala. Şi el a remarcat 
treaba asta. Mi-a spus: „Ghelasie e oţelit şi are nişte ucenici 
foarte serioşi şi foarte bine încadraţi în Biserică.” 

Părintele Valerian mi-a povestit că i-a fost în preajmă 
părintelui Ghelasie în momentul sfârşitului. Mi-a spus că şi-a 
cunoscut dinainte ziua sfârşitului, că a murit pe 2 iulie, zi în 
care este prăznuită Maica Domnului, şi, în specificul iconic, e o 
evlavie deosebită faţă de Maica Domnului. Mi-a spus că şi-a dat 
sufletul în timp ce el îi citea acatistul Acoperământului, când a 
ajuns cu citirea la momentul în care se spune: „De unde cinstea 
aceasta, ca să vină Maica Domnului la mine?” 

Tot la Frăsinei, l-am cunoscut pe părintele Damian, şi el 
un apropiat de părintele Ghelasie. Şi, printre altele, cred că el 
mi-a povestit ceva – nu-mi mai aduc exact aminte, că e mult 
timp de-atunci – apropo de acuzaţia că „Ghelasie” ar fi fost cu 
„influenţe yoghine”, şi că „putea să te contamineze”.  Părintele 
Damian mi-a zis: „Dimpotrivă, Ghelasie a destrămat vreo două 
grupuri de yoghini”. De la Braşov, dacă nu mă înşel. Tot aşa, la 
fel ca şi părintele Daniel, s-au dus nişte yoghini la el, crezând că 
e de-al lor. S-a dus la Frăsinei unul din grupul lor şi când s-a 
întors acasă le-a spus: „Eu am lăsat practica asta. Nu cred că e o 
treabă bună cu yoga. M-am lăsat. M-am făcut creştin. Haideţi şi 
voi, dacă vreţi să vă faceţi creştini! Uite, e un om extraordinar la 
Frăsinei.” Iar aceştia ar fi zis: „Nu vrem să ne facem creştini, dar 
dacă este un om extraordinar, hai să-l cunoaştem!” Şi, rând pe 
rând, aşa s-a demantelat grupul, şi au aterizat toţi în Biserică 
prin părintele Ghelasie. Şi la fel, cred că tot de la el am aflat o 
întâmplare. Îmi povestea de un tânăr care făcea yoga, care a 
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venit la Frăsinei şi care era demonizat. Şi când au ajuns sus, la 
Frăsinei, unde e curba aceea mare, ca un fel de semicerc de 
parcurs, acesta din spate, că erau mai mulţi în maşină, a început 
să urle şi să facă urât: „Opriţi!”. Ei au încercat să meargă mai 
departe, dar s-au speriat, pentru că nu înţelegeau ce se întâmplă. 
S-au speriat foarte tare. Au vrut să meargă mai departe, dar 
acesta a dat cumva să sară din maşină, încât au trebuit să se 
oprească şi să-l lase acolo. Şi atunci, speriaţi, s-au dus până în 
faţa mănăstirii, că ei mai fuseseră şi altă dată şi îl cunoşteau pe 
părintele Ghelasie. Nu ştiau unde să-l caute acum. Când, deodată, 
îl văd pe părintele Ghelasie care venea spre ei zâmbitor, şi, fără 
să mai apuce ei să spună care-i treaba, le zice: „Ce-i, măi, cu 
căţelul ăla, v-aţi speriat?” I-a luat aşa:„Hai, aduceţi-l aici!” „Păi 
nu, părinte, că nu putem”. S-au dus apoi, l-au adus, şi, la fel, 
din două masluri, o spovedanie, l-a pus pe linie. Acestea, 
evident, sunt rezolvări nu numai legate de o informaţie, ci de o 
putere duhovnicească de a face faţă „duhurilor”, că informaţii 
şi cunoştinţe despre yoga sau despre orice subiect, pot să am şi 
eu, dar nu înseamnă că pot şi să-i transform pe ceilalţi. 

Pe urmă, au ajuns la mine mai multe mărturii ale unora 
care l-au cunoscut în calitatea de arhondar al mănăstirii 
Frăsinei. Şi în calitatea aceasta era deschis, stătea de vorbă.  
De la mai mulţi, mi s-a creat cumva imaginea că, în atmosfera 
aceea sobră, serioasă şi rezervată, a călugărilor din Frăsinei, 
părintele Ghelasie era cel mai disponibil. Şi nu disponibil doar 
în virtutea faptului că era arhondar, ci că facea mai mult decât 
atât, legat de modul cum îşi împlinea, de fapt, ascultarea. Şi îmi 
povestea cineva: „Am ajuns transpirat acolo sau uşor răcit şi 
părintele Ghelasie imediat s-a preocupat să îmi dea o haină 
uscată, să-mi aducă nişte ceaiuri, să mă înveţe etc. A fost în 
preajma mea cu toată deschiderea.” Şi îm aduc aminte de un alt 
părinte care îmi povestea: „Am fost acolo, la Frăsinei, şi 
Ghelasie era cel mai cald, cel mai normal”. Nu ştiu cum i s-or fi 
părut ceilalţi, că eu n-am fost pe acolo în epoca aceea. Dar, 
probabil, erau cumva mai distanţi, mai serioşi, mai călugăroşi, 
să zic aşa. Părintele Ghelasie era cel mai normal de pe acolo, cel 
mai apropiat. 
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Părintele Chiril de la Frăsinei, când am vorbit cu el, mi-a 
mai zis: „Ghelasie postea extraordinar!” Şi mi-a povestit că, 
prima dată când a mers el la mănăstire în pelerinaj – asta era în 
timpul comunismului –, a nimerit într-o situaţie aglomerată, 
când era hram sau nu ştiu ce sărbătoare mai mare. El mersese, 
parcă, cu un unchi de-al lui sau nu ştiu cu cine se dusese pe 
acolo, iar părintele Ghelasie l-a preluat şi l-a cazat la el în chilie. 
Adică, a făcut tot ca omul să se simtă ca la el acasă. L-a impre-
sionat, de la primul contact, prin căldura asta umană, fără ca să 
fie vreuna siropoasă. Părintele era foarte ferm, dar şi foarte 
deschis şi gata să te ajute. Şi mi-a mai spus: „Uite, Ghelasie, care 
postea aşa de mult, care slujea aşa de mult – îmi aduc aminte că 
de sărbători, pe la trapeză, el punea pe acolo masa – le făcea pe 
toate. Astăzi, doi arhondari fac doar un sfert din câte făcea 
Ghelasie singur.” Şi părintele Ghelasie, care era de „postire 
extremă”, de ziceai că se ţine de pereţi, cumva, el făcea asta. În 
sensul acesta a înţeles că e vorba de ceva deosebit la Părintele. 

Şi mi-a mai zis ceva legat de relaţia părintelui Ghelasie cu 
oamenii. Spunea că a fost mereu impresionat de modul cum ştia 
părintele Ghelasie întotdeauna să citească oamenii şi, cumva, 
ştia să îi „cupleze” pe categorii, să zic aşa. Pentru că el, în cali-
tate de arhondar, trebuia să cazeze oamenii şi, la o mănăstire, îţi 
vin oameni de toate categoriile. Sunt unii care sunt mai 
evlavioşi şi ar fi deranjaţi să stea în cameră cu unul care vrea să 
afle mai multe, să povestească, nu neapărat să bârfească. Alţii 
sunt puţin mai pretenţioşi, nu poţi să-i pui oriunde. La părintele 
Ghelasie am văzut treaba aceasta, că niciodată nu greşea. Ştia 
tot timpul să-i citească din privire, de la prima vedere, deşi erau 
oameni pe care nu-i cunoştea; îi rânduia aşa încât niciodată să 
nu iasă tensiuni între ei sau animozităţi. 

Unii au zis şi că părintele Ghelasie scria aşa pentru că era 
orgolios, că vroia să se dea mare şi să impresioneze prin faptul 
că nu poţi să înţelegi nimic şi atunci ajungi să stai aşa ca prostul, 
cu gura căscată, privind la ce spune. Dar, din mărturiile părin-
telui Ieronim, am aflat că era un om foarte cald, foarte normal. 
Chiar era „isrealitean fără vicleşug”. Îl caza şi pe el, când 
ajungea pe la Frăsinei, şi îşi amintea cum, venind pe acolo, prin 
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camera în care îl caza, părintele mânca seminţe – şi cred că asta 
l-a câştigat, tocmai aerul informal al lui „Ghelasie”. Şi îşi 
amintea cum îi zicea: „Băi, ăştia spun că nu înţeleg ce scriu eu 
sau că spun prostii, dar să îmi arate unde greşesc.” Şi părintele 
Ieronim zicea: „L-am văzut ca pe un israelitean fără vicleşug, 
un om foarte curat. Şi mi-am dat seama că, dacă scrie aşa cum 
scrie, în niciun caz nu o face ca să se dea mare, ci are un mesaj. 
Este altceva.” 

Apoi, pentru mine au fost importante colocviile dedicate 
părintelui Ghelasie. Am şi participat. Am fost la Bucureşti, mai 
întâi, pe urmă pe la Craiova, pe la Tismana. Într-o vreme le-a 
preluat Înaltul Irineu. Şi, la fel, mi-a făcut o impresie deosebită 
calitatea oamenilor. Chiar am rămas impresionat şi mi-am zis: 
„Ghelasienii ăştia sunt oameni foarte-foarte serioşi”. Parcă la 
primul colocviu, la Bucureşti, ştiu că a participat şi Virgil Ciomoş. 
Auzisem de el. Ştiam că e profesor de filosofie la Cluj, ştiam că a 
fost prieten cu Steinhardt, şi că unul dintre manuscrisele de la 
Jurnalul fericirii a fost lăsat în păstrare la Virgil Ciomoş. Virgil 
Ciomoş vorbea despre instinctul filosofic bun pe care l-a 
depistat la părintele Ghelasie, şi care l-a făcut să fie curios să-l 
întâlnească. Spunea că a găsit după ’90 una dintre cărţuliile 
astea, broşuri, putem să le spunem, ale părintelui Ghelasie. Dar, 
cam aşa erau toate cărţile după ’90. Apăreau în condiţii 
neatractive. Nu se insista prea mult şi nici n-ar fi avut părintele 
resurse pentru aspectele acestea. Şi acolo, într-o „broşură”, pe 
care puteai să zici că nu dai doi bani, a găsit nişte lucruri 
explicate foarte limpede. Asta, apropo şi de ce spunea profeso-
rul universitar de matematică, vizavi de gândirea foarte struc-
turată a părintelui Ghelasie. A găsit nişte aspecte foarte com-
plicate din filosofie pe care părintele le prezenta, cumva, la 
modul firesc şi ca fiind de la sine înţelese. Iar asta l-a făcut să îşi 
dea seama că Părintele avea un instinct filosofic bun şi aşa şi-a 
dorit să-l cunoască. 

Ţin minte o mărturie parcă tot de la Bucureşti, a unui 
informatician, cineva care lucra în cercetare, în domeniul infor-
maticii aplicate în medicină – roboţi folosiţi în medicină – şi care 
era într-o echipă de cercetare, în care se punea problema 
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limbajului. Şi, la fel, i-a picat în mână o broşură ghelasiană. Şi 
spunea: „Am găsit acolo nişte chestii de limbaj foarte intere-
sante, care mi-au trezit curiozitatea şi am vorbit cu un coleg  
de-al meu: „Ia te uită, călugărul ăsta de la Frăsinei ce lucruri 
interesante spune. Hai să mergem să stăm de vorbă cu el”.” 
Colegul îi spune: „Mergem, dar să nu fie vreo încercare de 
convertire mascată, ştii că eu nu am nicio treabă cu zona asta”. 
Au mers, s-au întâlnit acolo cu părintele Ghelasie, au stat vreo 
şase ore de vorbă. Nu i-a băgat în teologie, nu a făcut cateheză 
cu ei, ci au discutat aspecte de vârf din domeniul lor, pe care 
părintele Ghelasie le cunoştea. Şi discutau, cumva, ca de la egal 
la egal. După şase ore de discuţie colegul era deja convertit. 

Am dat doar două din mărturiile acestea, deşi au fost mai 
multe pe la simpozioane care m-au impresionat şi care arătau 
plaja largă pe care se mişca părintele Ghelasie şi cum lucra. 
Întâlnirile astea au fost mult mai numeroase şi mai lungi în 
timp. Eu am încercat să rezum ceva care s-a întins pe o perioadă 
de mai bine de zece ani. Sunt lucruri pe care le-am uitat, dar, 
oricum, în sensul acesta au mers evenimentele. Aşa a fost 
parcursul meu. Repet, întâi au fost ucenicii, apoi a fost declicul 
din discuţiile cu părintele Neofit, pe partea asta de specific, pe 
urmă au fost întâlnirile cu oamenii (pe care, o parte, le-am 
evocat aici, şi care mi-au rămas în minte). Şi, aşa, încet-încet, 
percepţia mea despre Ghelasie s-a schimbat. Mi-am dat seama 
că nu e yoghin – pentru că e o mărturie aici evidentă, că nu are 
influenţe, ci, dimpotrivă, i-a adus pe o grămadă de oameni cu 
astfel de practici în Biserică. Apoi, scriitura lui nu e făcută nici 
din mândrie, nici ca să-ţi pună neuronii pe bigudiuri, că sunt 
oameni care o înţeleg. Am început şi eu cu rugăciune şi la 
măsura mea să mai citesc şi m-am bucurat de ceea ce am 
descoperit. 

Ca încheiere, revin la ideea asta. Părintele Ghelasie mi se 
pare una dintre cele mai deosebite figuri ale Bisericii noastre, 
una care a făcut o lucrare atipică, încă nereceptată la măsura ei 
de Biserică. Cred că a fost singurul care a făcut faţă cu success 
ofensivei, care venea de pe partea new-age-ului şi orientalismelor, 
în anii ’90, convertind oameni, aducându-i în Biserică. Şi dacă ar 
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fi numai chestia asta... şi nu e numai asta!... tot ar fi un lucru 
extraordinar! M-am gândit la un moment dat, după ce-am pus 
cap la cap toate mărturiile astea, pentru că aveam posibilitatea 
să umblu mult prin lume, să fac chiar eu o carte despre părin-
tele Ghelasie, plecând de la înţelegerea mea, şi completându-o 
cu mărturiile unora şi altora. Şi mă gândeam, la un moment dat, 
chiar la un film. Gândul acesta s-a estompat, însă, după ce a 
apărut volumul editat de Florin Caragiu, Pateric carpatin, la care 
o singură menţiune am făcut – trebuia să-l fi numit Filă din 
Patericul carpatin. Acest volum se apropie de ceea ce voiam eu 
să fac. M-am bucurat să descopăr această carte. Aici am găsit 
mărturia succintă a părintelui Vlasie, aici l-am găsit şi pe Sorin 
Dumitrescu (care şi el se împotrivise părintelui şi a devenit pe 
urmă un cinstitor al său). Mi-aduc aminte chiar că, în 2016, am 
fost acasă în perioada Paştilor, că murise maică-mea, iar tata a 
deschis televizorul, nu mai ştiu la ce emisiune, şi era invitat 
Sorin Dumitrescu, care făcea apologia părintelui Ghelasie. 

În sfârşit, mă gândesc că Părintele Vlasie ar face mult mai 
bine ca mine lucrarea asta, legată de alcătuirea unei „vieţi a 
părintelui Ghelasie”. Eu poate că aş accentua, în ceea ce voi 
face, ceva mai mult pe partea asta de specific şi pe partea de 
închinare. Dar despre asta, despre partea cu gestul de închinare 
şi despre specificul carpatin la părintele Ghelasie cred că o să 
avem o altă discuţie, cu altă ocazie. 

Moise Monahul 
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Conştiinţă, minte, sincronicitate 
– din perspectiva antropologiei iconice – 

 
 
Ionuţ Misailescu: Astăzi vom vorbi pe marginea studiului 

dumneavoastră Minte şi conştiinţă: teorii curente. Antropologia 
iconică, publicat în Revista Sinapsa, nr. II. De-a lungul timpului 
au fost elaborate mai multe teorii, care au încercat să găsească 
paternuri generalizabile în relaţia dintre minte, corp, stările 
mentale, creier şi comportament. 

În prima parte a studiului Minte şi conştiinţă: teorii curente. 
Antropologia iconică, citându-l pe David Chalmers, aţi trecut în 
revistă principalele teorii moderne asupra acestei problematici: 
materialismul, idealismul şi dualismul. Concepţiile materialiste 
susţin că materia este factorul prim fundamental în Univers, iar 
mintea, spiritul, conştiinţa derivă din materie. În consecinţă, 
mintea este produsă de corp, deci stările mentale sunt derivate 
din stările fizice. Cum a influenţat această concepţie, modul în 
care a fost abordată realitatea, în general, şi omul, în particular? 

Florin Caragiu: În principal, modul de abordare al realită-
ţii, în general, şi al omului, în particular, e influenţat de presupo-
ziţiile metodologice, care determină limitările domeniului de cer-
cetare, multitudinea mijloacelor de abordare şi orizontul de aş-
teptare ale observaţiei, experienţei, reflecţiei raţionale şi noetice. 

Angajamentul materialist determină un domeniu de abor-
dare restrâns la aria cauzalităţilor observabile, presupuse şi 
experimentabile în lumea fizică, naturală, cu o excludere sau 
punere între paranteze a oricărei presupoziţii, oricărui mijloc  
de operare sau experimentare sau oricărui argument explicativ 
din afara tabloului materialist al realităţii, chiar cu preţul accep-
tării inconsistenţei, contradicţiilor neeliminabile, incompletitudinii 
şi evidenţelor ce arată necesitatea extinderii acestui domeniu 
pentru a accede la o vedere mai cuprinzătoare asupra realităţii 
şi omului.  
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Concepţiile materialiste operează, în fapt, cu instrumente 
ale cunoaşterii deductiv-inductive, materiale şi raţionale, în do-
meniul informaţional-energetic-material, fără referire la vreo 
realitate spirituală, şi de aici limitările lor metodologice, precum 
şi ale domeniului de aplicare şi valori. Rezultatele abordărilor 
lor sunt marcate de acest angajament materialist, încât rămâne 
mereu un risc de inadecvare la realitate, de insuficienţă şi de 
falsificare a imaginii realităţii şi a chipului omului, în intenţia 
de a ajunge la o cunoaştere sigură, forţând limitele, renunţând 
la onestitatea de a accepta limitările impuse de propriul angaja-
ment.  

I.M.: Concepţiile idealiste consideră spiritul (conştiinţa) 
ca factor prim fundamental al realităţii, iar materia ca factor 
derivat din spirit. Pe cale de consecinţă, în om, stările fizice sunt 
derivate din stările mentale. Ce s-ar putea spune despre influenţa 
concepţiilor idealiste? 

F.C.: Concepţiile idealiste sau spiritualiste tind să opereze 
o reducţie sau o punere între paranteze a tainei trupului sau 
materialităţii, care nu sunt o simplă derivare din spirit, ci 
alcătuiesc, împreună cu el, dihotomia fiinţei create, pecetluite 
de chipul lui Dumnezeu. Acesta imprimă fiinţei create o orien-
tare spre comuniune şi o condiţie  euharistică, ce poate fi actua-
lizată, din perspectivă creştină, printr-o împărtăşire integrală, 
suflet şi trup, cu Trupul şi Sângele lui Hristos, Trupul înveş-
nicirii lumii în Împărăţia lui Dumnezeu.  

De aceea, minimalizarea sau ignorarea rolului trupului şi 
materiei poate duce la solipsism sau la un deficit de atitudine 
participativă. Mai mult, concepţiile idealiste sau spiritualiste 
ratează sensul deplin al realităţii Întrupării dumnezeieşti, care 
este însăşi taina creaţiei. O înţelegere cuvenită a materiei şi 
trupului descoperă însăşi nevoia spiritului de recunoaştere cu 
smerenie a condiţiei sale create şi, totodată, de chenoză sau 
aplecare cu dragoste spre cele mai umile în aceeaşi măsură cu 
elevarea spre cele mai înalte.  

Materia şi trupul ţin de specificul creatural de condiţie 
iconic-euharistică, ce nu poate fi absorbit sau dizolvat în întâl-
nirea cu Dumnezeu, ci se cere transfigurat în unirea cu El. 
Contrarierea lor cu spiritul sau neglijarea lor duce la izolarea 
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spiritului de trupul comuniunii şi căderea lui într-o iluzie a 
auto-îndumnezeirii, ce constituie, în creştinism, punctul culmi-
nant al căderii.  

I.M.: Concepţiile dualiste recunosc şi spiritul şi materia. 
Aţi prezentat mai multe forme de dualism, între care interac-
ţionismul – care susţine că stările mentale şi cele fizice sunt 
distincte în mod fundamental, dar că interacţionează în ambele 
direcţii – şi epifenomenalismul – care susţine, de asemenea, că 
stările mentale şi stările fizice sunt distincte, însă, doar stările 
fizice afectează stările mentale. 

a) Ce relevanţă au aceste teorii? Cât sunt ele de acoperi-
toare pentru diversitatea realităţii? 

b) Aşadar viziunea asupra realităţii – şi implicit sistemul 
axiomatic pe care îl folosim când interpretăm realitatea – sunt 
capitale? 

F.C.: Epifenomenalismul are dificultăţi în a explica liber-
tatea voinţei şi puterea de a transcende şi preschimba prin 
iubire fenomenalitatea fizică, pe care le au mintea şi conştiinţa 
umană luminate de har. Pe de altă parte, numeroase cercetări 
ştiinţifice au arătat că stările mentale şi cele fizice interacţio-
nează între ele, că, pe de o parte, mintea constituie un plan 
informaţional cu rol de control şi regulator asupra planului 
fizic, dar şi planul fizic, conţinând multiple influenţe sau 
amprente participative ale factorilor genetici, de achiziţie perso-
nală şi de mediu, poate înrâuri în multe feluri mintea.  

Trebuie, însă, să recunoaştem limitările impuse de metoda 
ştiinţifică, care poate fi, dacă este ferită de hybris, un bun indica-
tor al realităţii din spatele termenilor săi, dar nu poate acoperi, 
singură, realitatea însăşi prin exprimările sale discursive şi nu 
poate accede la taina cea dincolo de câmpul reflectărilor 
energetice. Cred că ştiinţa însăşi a ajuns, în multe rânduri, la un 
moment al smereniei, în care, cu onestitate, impune deconstrui-
rea utopiei scientiste, ce mizează totul pe o absolutizare a 
potenţialului ei metodic de a acoperi realitatea. Cunoaşterea 
însăşi, fiind o realitate participativă, omul contribuie, desigur, 
la ea prin viziunea sa şi sistemul de presupoziţii al gândirii.  

I.M.: Apoi aţi abordat şi monismul, care este o concepţie 
filozofică conform căreia în Univers există o singură substanţă, 



FLORIN CARAGIU şi I. MISAILESCU 

100 

temei pentru tot ceea ce există. În consecinţă, mintea şi corpul 
nu sunt distincte. Dintre concepţiile moniste – pe care le-aţi luat 
în atenţie – behaviorismul susţine că mintea nu este ceva 
distinct de trup, pe care îl conduce din interior, ci este un aspect 
al activităţilor propriului trup. 

O întrebare ar fi: gândurile determină comportamentul 
sau mai degrabă gândurile doar justifică comportamentul? Mai 
exact: noi putem să ne facem un plan raţional de acţiune, dar nu 
cumva – prin raţiune – doar nuanţăm o hotărâre, pe care o 
luasem anterior la alt nivel al naturii noastre?  

F.C.: Într-adevăr, dacă privim raţiunea ca pe o informaţie 
a mişcării de suflet, deci din perspectiva unei mişcări partici-
pative a fiinţei integrale a omului, ea reflectă o orientare ce 
poate fi, mai mult sau mai puţin, în acord cu chipul său iconic. 
De aceea, se vorbeşte despre raţiuni dumnezeieşti, raţiuni de 
creaţie, dar şi de raţiuni contrare, opuse comuniunii, indica-
toare spre neant. 

Gândurile şi comportamentul se influenţează reciproc. 
Gândurile pot săpa în noi deprinderi comportamentale, iar 
comportamentul poate condiţiona sau fixa gradul de libertate al 
gândurilor. Din punct de vedere creştin, pentru a ieşi dintr-un 
eventual cerc vicios al condiţionărilor reciproce dintre gânduri 
şi comportament şi a accede la o înnoire a minţii (metanoia), 
avem nevoie de un gest recuperator al întoarcerii din toată 
fiinţa spre Dumnezeu, ce pune în acord raţiunile cu propriul 
chip şi restituie firescul iconic al persoanei.  

I.M.: În partea a doua a primului studiu precizat – intitu-
lată Problema conştiinţei în contextul filosofiei minţii – aţi făcut o 
sinteză a răspunsurilor, oferite de principalele curente filosofice 
sau ştiinţifice, la întrebări precum: „Ce este conştiinţa? Poate fi 
explicată conştiinţa în termeni fizici? Este conştiinţa ea însăşi 
ceva fizic? Cum putem avea o teorie a conştiinţei?” Ce s-ar 
putea răspunde, în mod generic, la aceste întrebări? 

F.C.: În sensul dat de părintele Ghelasie, în acord cu 
tradiţia creştină, în care conştiinţa e mai mult decât o conştienţă 
mentală, care ţine de planul corporalităţii energetice descrise de 
ştiinţă, conştiinţa nu poate fi explicată în termeni fizici. Ţine de 
realitatea de suflet, celălalt termen al dihotomiei fundamentale 
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a creaţiei. Explicaţiile fizice pot constitui, însă, indicatori ai unor 
limite, dincolo de care se întinde realitatea fiinţială a sufletului, 
în alcătuirea sa trinitară conştiinţă-duh-limbaj, cea după chipul 
lui Dumnezeu-Treime. O teorie a conştiinţei ar trebui să fie 
privită din trei perspective: ştiinţifică şi metafizică (expresie a 
dialogului raţional şi noetic al omului cu creaţia), teologică 
(expresie a dialogului său cu Dumnezeu) şi mistică (expresia întâl-
nirii euharistice a creaţiei cu Dumnezeu), ce definesc conştiinţa 
omului în menirea sa, de hotar al unirii creaţiei cu Dumnezeu. 

I.M.: Între altele, aţi enumerat şi înţelesurile conştiinţei 
precizate de Ned Block, care distinge următoarele tipuri de 
conştiinţă: conştiinţa fenomenală, conştiinţa de acces, conştiinţa 
de sine şi conştiinţa monitorială. Iar la descrierea conştiinţei 
fenomenale aţi spus că Ned Block face distincţie între conştiinţa 
de subiect („cum este să fii acel subiect”) şi starea mentală 
conştientă fenomenal („cum este să fii în acea stare”). Mi s-a 
părut interesantă această distincţie… 

F.C.: Aş putea spune că se intuieşte, aici, reflectarea antro-
pologică a distincţiei fundamentale pe care Sfântul Grigorie 
Palama a operat-o în teologia creştină, cea dintre fiinţă şi energii 
în Dumnezeu. Şi în om, creat după chipul divin, există planul 
fiinţial şi planul energetic, distincte şi întrepătrunse. Ele sunt 
indicate, cumva, prin distincţia menţionată de dvs., între con-
ştiinţa de subiect („cum este să fii acel subiect”) şi starea 
mentală conştientă fenomenal („cum este să fii în acea stare”). 
Interesant este că, dacă conştiinţa de subiect sesizează sineitatea 
sau modul de a fi al persoanei în unicitatea sa, starea mentală 
conştientă fenomenal accede la un mod al participării ce poate 
fi împărtăşit, cu alte cuvinte, e multiplu realizabil. 

I.M.: Aţi evocat articolul lui Thomas Nagel, Cum este să fii 
liliac, în care se afirmă că am putea şti totul despre funcţionarea 
obiectivă în creierul unui liliac, însă nu am şti cum este să fii 
acel liliac, din propria sa perspectivă subiectivă. Faptul de a şti 
cum este să fii un anume liliac e problemă prea fină şi prea 
complexă pentru ştiinţă? 

F.C.: Într-adevăr, să te pui în locul altei fiinţe e o chestiune 
extrem de dificilă, dacă nu imposibilă, în condiţiile actuale, fără 
o infuzie de har dumnezeiesc. Prin cercetare atentă, căpătăm 
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informaţii şi tipare comportamentale sau funcţionale cu privire 
la acea făptură, mai mult, putem înainta într-o anume cunoaş-
tere participativă, empatică, asupra modului ei de a fi şi de a 
acţiona, însă, într-adevăr, doar o cunoaştere duhovnicească, 
adâncită în taina iubirii dumnezeieşti, poate afla, în deplină 
libertate, ca un dar, accesul la adâncul unic al tainei altei fiinţe. 
Atunci când Adam a primit, în Paradis, accesul la raţiunile 
dumnezeieşti ale făpturilor şi le-a dat nume, Scriptura indică o 
contemplare dumnezeiască de către om, prin luminarea 
Sfântului Duh, a acestei unicităţi. Sfinţii au primit în dar, în anu-
mite momente de graţie, această vedere dumnezeiască, ce îngă-
duie a privi pe celălalt prin ochii lui Dumnezeu, descoperind 
oamenilor aflaţi în nevoie, spre folos, cele ascunse ale inimii lor.  

I.M.: V-aţi referit la faptul că „Cibernetica nu a reuşit să 
modeleze complexitatea organizării psihicului uman, ci doar 
schematic o parte dintre activităţile sale. Or, acest fapt e acom-
paniat de riscul îndepărtării de specificul sufletului omenesc ce 
se „obiectivează” axiologic. Prin valori şi prin alegerea liberă 
neprogramată omul devine vârful de lance al „luptei” antialea-
torii.” 

a) Ce s-ar putea spune despre inteligenţa artificială? Pot 
roboţii să gândească?  

b) Care este gradul de similaritate între gândirea umană şi 
gândirea roboţilor?  

c) Pot roboţii să fie conştienţi de ei înşişi, sau mai mult, 
pot să aibă conştiinţă morală? 

F.C.: Roboţii pot folosi, dacă se poate spune aşa, schemele 
implementate de gândirea umană, dar nu o deţin, în fapt, în 
întreaga ei complexitate, alimentată de inspiraţii sufleteşti şi 
dumnezeieşti, ce nu pot fi raţionalizate sau programate. 
Diferenţa între raţiunile robotului şi raţiunile omului, dacă se 
poate spune aşa, constă în faptul că raţiunile acestuia din urmă 
nu funcţionează autonom, nu sunt tăiate de adâncul fiinţial ce 
le-a generat, ci rămân supuse mişcărilor spontane, libere ale 
fiinţei din care au izvorât. Pe când la robot, raţiunile sunt auto-
nomizate, supuse algoritmului implementat, care, oricât de 
complex, rămâne deconectat de adâncul fiinţial, liber şi spontan, 
al persoanei aflate la originea lor. Chiar dacă poate efectua 
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operaţii ce depăşesc cu mult capacităţile omului şi-l poate 
întrece pe om în anumite jocuri sau sarcini, robotul are inevi-
tabil o reală dificultate în ceea ce se cheamă înţelegere, inspi-
raţie, empatie, interpretare contextuală etc., termeni în care are 
loc o explozie a parametrilor constituanţi, tocmai fiindcă 
gândirea spontană, imprevizibilă, izvorăşte dintr-o mişcare a 
adâncului sufletesc apofatic.    

I.M.: Faceţi o trimitere la John Polkinghorne care distinge 
– în încercarea de explicare a realităţii – între sistemele fizice de 
tip nor şi cele de tip ceas. Citez: „Lumea nu este un sistem de 
tip ceas (în care lucrurile se întâmplă mecanicist) ci de tip nor 
(în care comportarea aproape a tuturor sistemelor este sub-
determinată de consideraţii energetice). (…) Dacă ai de-a face 
cu sisteme de tip nor (adică aproape orice fel de sistem natural, 
incluzând mintea şi creierul uman) nu este posibil, nici măcar  
în principiu, să explici deplin sistemul de ordin superior în 
termenii celor de ordin inferior”. 

Ce se poate spune despre sistemele de tip nor respectiv 
sistemele de tip ceas? 

F.C.: Este, aici, o intuiţie a faptului că viziunea în care se 
căuta descompunerea realităţii până la acele imaginate elemente 
de bază simple din care s-ar putea reconstrui realitatea întreagă 
e, în momentul actual, depăşită. Realitatea nu mai poate fi 
recompusă în părţile din care a fost descompusă, pentru că, 
dintr-o perspectivă holistă ce se impune tot mai mult în contem-
poraneitate, întregul apare mai mare decât suma părţilor. Cu 
alte cuvinte, realitatea nu e o entitate de tip mecanism. Întregul 
induce părţilor proprietăţi pe care ele, decupate şi izolate, nu le 
au, însă derivă din complexitatea lui şi a comunicării între 
întreguri. Deşi rămân în câmpul fenomenalităţii energetice, 
sistemele tip nor, despre care s-a vorbit, pot fi indicatori spre o 
realitate apofatică, a întregului fiinţial. Cu menţiunea că, în sens 
creştin, la temelia realităţii create nu este vorba de o subdeter-
minare a fenomenelor prin consideraţii energetice, ci de o 
supradeterminare prin mişcarea şi dialogul între adâncuri 
fiinţiale apofatice.  

I.M.: Citez din studiul dumneavoastră: „În desfăşurarea 
programului celui de-al XVI-lea Congres Mondial de Filosofie 



FLORIN CARAGIU şi I. MISAILESCU 

104 

de la Düsseldorf, 1978, una dintre temele principale a constituit-o 
Raţionalitatea ştiinţifică şi alte tipuri de raţionalitate. Cu această 
ocazie a fost pus sub semnul întrebării scientismul şi au fost 
subliniate limitele raţionalităţii ştiinţifice caracterizată printr-o 
validare de natură operatorie şi locală.” 

a) Ce s-ar putea spune despre aceste două tipuri de 
validare folosite atât în cazul ştiinţelor formale, cât şi în cazul 
ştiinţelor empirice?  

b) Care ar fi alte tipuri de validare la care ştiinţele ar 
putea face apel? 

F.C.: Lucrarea de cercetare a ştiinţei se desfăşoară, în prin-
cipal, în vederea descoperirii relaţiilor de cauzalitate între feno-
mene. Însă, cercetarea ştiinţifică aşază nişte cadre metodologice 
ale cercetării în care sunt ascunse anumite presupoziţii ce ţin de 
intenţionalitatea oamenilor de ştiinţă. Spre exemplu, observa-
ţiile, experimentele şi cristalizările regularităţilor sau singulari-
tăţilor descoperite şi captate în legi şi formule la nivel local 
spaţio-temporal sunt extinse la nivel global pe baza principiului 
cosmologic al uniformităţii spaţiu-timpului, printr-un consens, 
în această privinţă, al oamenilor de ştiinţă. Fenomenologi con-
temporani, precum Alexei Nesteruk, au decelat în ştiinţă, pe 
lângă cauzalitate, un factor teleologic, ce-l completează pe primul, 
ca amprentă a subiectului pusă pe obiectivitatea întreprinderii 
ştiinţifice. Aceasta din urmă constituie, în fond, o cunoaştere 
participativă. În definirea factorului teleologic, este nevoie de o 
abordare filosofică şi chiar teologică a factorilor ce ţin de 
finalitatea actului de cercetare, de presupoziţiile ascunse în 
fundamentele şi metodologia ştiinţei, precum şi de conştiinţa 
limitelor cărora îi este arondată.   

I.M.: L-aţi citat pe Hermann Weyl care spunea: „Am 
putea spune că există o lume, cauzal închisă şi determinată prin 
legi precise, dar (...) noua intuiţie pe care o oferă fizica modernă 
[cuantică] (...) deschide mai multe căi de reconciliere între 
libertatea personală şi legile naturale. (...) Trebuie să aşteptăm 
dezvoltările ulterioare ale ştiinţei, poate milenii întregi, înainte 
de a concepe un tablou real şi detaliat al texturii materiei, vieţii 
şi sufletului întrepătrunse. Însă, nu e nevoie să ne mai simţim 
oprimaţi de vechiul determinism clasic al lui Hobbes şi Laplace”. 
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a) Teoria că universul ar fi un gigantic mecanism robotic – 
complet predeterminat de condiţiile iniţiale de apariţie – poate 
fi oprimantă? 

b) Şi, pe cale de consecinţă, viziunea noastră, a fiecăruia, 
asupra realităţii, poate fi oprimantă? 

c) Faptul de a aştepta „dezvoltările ulterioare ale ştiinţei, 
poate milenii întregi, înainte de a concepe un tablou real şi 
detaliat” nu este cumva un mit şi poate – pentru unii oameni – 
o abordare prin care se omit unele răspunsuri pe care fiecare 
trebuie să le dea, şi să şi le dea, în cursul vieţii sale? 

F.C.: Cu siguranţă că acele concepţii ce tratează spiritul ca 
pe ceva înjugat la un gigantic mecanism determinist pot fi 
oprimante, fie şi numai pentru că atentează la conştiinţa liber-
tăţii pe temeiul unei presupuse raţiuni, cu alte cuvinte, pun în 
opoziţie raţiunea şi libertatea, cele două componente funda-
mentale ale chipului omului. Omul apare, astfel, scindat în sine, 
redus şi închis între gratiile legii. Prin contribuţiile fizicii 
cuantice, observa Weyl, ştiinţa actuală a deschis fereastra unei 
vederi spre materie, viaţă şi suflet, înţelese ca întrepătrunse, 
însă aceasta nu se poate realiza numai prin ştiinţa însăşi, ci deo-
potrivă prin filosofie, artă, teologie şi mistică. Pretenţia absolu-
tizării ştiinţei în ansamblul cunoaşterii este procustiană, chiar 
absurdă, lipsită de sens plinitor. Mai degrabă ştiinţa însăşi are, 
încă, nevoie de o recuperare a dimensiunii sale liturgice, de act 
integrat în ansamblul cunoaşterii umane, transfigurate euharistic 
prin mulţumirea adusă lui Dumnezeu. 

I.M.: Aţi făcut o foarte pătrunzătoare analiză domeniului 
ştiinţelor naturale, citez: „Principiul unităţii (…) corporale este 
sufletul, iar principiul unităţii sufletului e Pecetea chipului 
divin. (…) Acestea depăşesc domeniul ştiinţelor naturale cu 
metodologia lor specifică. În dorinţa de a se constitui ca un 
sistem explicativ auto-suficient, ştiinţele naturale au căutat un 
principiu al unităţii strict imanent lumii fizice (…). S-a avansat 
ipoteza evoluţiei transformiste a speciilor – ca un principiu 
explicativ care ar permite o relativă unificare a înţelegerii – şi 
postularea lumii fizice ca un domeniu închis cauzal. ” 

a) Evoluţionismul şi postularea lumii fizice ca domeniu 
închis cauzal sunt, de fapt, nişte teorii sofistice? 
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b) Care este perspectiva patristică a înrudirii formelor de 
creaţie? 

F.C.: Sunt presupoziţii incluse, cumva, în metodologia 
cercetării ştiinţifice, dorindu-se a fi un prinicipiu explicativ ima-
nent al lumii şi un stâlp de susţinere a autosuficienţei ştiinţei. 
Ştiinţa, însă, nu are nevoie de autosuficienţă, ci de implicare în 
integralitatea actului de cunoaştere, de întrepătrundere şi co-
municare a însuşirilor cu celelalte forme de cunoaştere. Cu alte 
cuvinte, aşa cum remarca reputatul cosmolog Alexei Nesteruk, 
metodologia monistă a ştiinţei se cere integrată în metodologia 
monodualistă a cunoaşterii umane în ansamblul ei, în care 
creatul şi necreatul se întrepătrund, fără amestecare, înrudirea 
formelor de creaţie fiind una iconică, după chip şi logos. Din 
perspectiva unei înţelegeri patristice, caracterul imanentist al 
cunoaşterii naturaliste este o formă de reducţionism, care 
pierde pe drum însăşi identitatea iconică a formelor de creaţie. 
Ca atare, omul captiv imanenţei resimte un deficit de partici-
pare, de actualizare a potenţelor sale de chip, odată cu o 
scindare în sine, între chipul originar al fiinţei şi realitatea de 
adaus, generată de cădere. 

I.M.: Afirmaţi: „Potrivit concepţiei existenţialiste, dezvoltate 
de Gabriel Marcel, metafizica de tip cartezian construită pe 
„cogito, ergo sum” nu e suficientă, deoarece pleacă de la abstract 
şi nu ia în atenţie experienţa personală concretă. Experienţa 
noastră este mai întâi de toate una a subiecţilor, nu a obiectelor, 
şi se întemeiază pe participare.” Şi îl citaţi pe Gabriel Marcel, 
care spunea: „Trebuie, însă, să recunoaştem clar trecerea de la 
existenţă la prezenţă şi mă întreb dacă nu prin prezenţă se trece 
de la existenţă la valoare”. Ce s-ar putea spune despre trecerea 
de la existenţă la prezenţă şi de la prezenţă la valoare?  

F.C.: Aş spune că de la existenţă la prezenţă se trece prin 
participare, iar de la prezenţă la valoare se trece prin cultivarea 
discernământului şi împărtăşire reciprocă. Abstractizarea e un 
moment al cunoaşterii ce poate fi integrat în concreteţea 
cunoaşterii  integrale de fiinţă şi energii, suflet şi minte, în care 
primează comunicarea intersubiectivă, consensul persoanelor, 
ce-şi exercită spiritul critic înlăuntrul unei atitudini participa-
tive, iubitoare.  
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I.M.: În studiul dumneavoastră afirmaţi: „S-a văzut în 
ultimul secol, în repetate rânduri, cum tentaţia obiectivantă a 
ştiinţelor poate duce – în cazul unor excese sau pretenţii totaliza-
toare – la depăşirea domeniului de competenţă. Se poate ajunge 
astfel la o închidere faţă de taina divină şi viaţa spirituală în 
genere. Această deficienţă are ca efect o stare de criză la nivel 
existenţial, separarea dintre cultură şi viaţă…”. Crizele exis-
tenţiale pot avea şi ele rostul lor? Ne invită să săpăm mai adânc? 

F.C.: O intrare în criză poate oferi oportunitatea unei 
oneste recunoaşteri a limitelor cunoaşterii şi a eliberării de 
unele prejudecăţi sau presupoziţii, care o plafonează. Aşa se 
poate ivi o breşă în cercul închis sau vicios al unei cunoaşteri ce 
se baricadează într-un cadru metodologic închis şi se poate 
depăşi momentul critic al stagnării ei sau blocării accesului la 
experierea tainei divine şi a vieţii spirituale în genere. Criza 
(krisis), în sens etimologic, înseamnă judecată, cercetare/decelare 
a intenţionalităţii sau orizontului teleologic, a fundamentelor şi 
limitelor cunoaşterii, ce poate duce la o schimbare a minţii 
(metanoia), odată cu deschiderea unei perspective mai cuprinză-
toare asupra existenţei.  

I.M.: În capitolul „O critică ortodoxă a teoriilor moderne 
cu privire la conştiinţă” scriaţi: „La graniţa dintre secolul 20 şi 
secolul nostru Ieromonahul Ghelasie de la Frăsinei (1944-2003) 
a adus în lumină una dintre cele mai importante sinteze de 
teologie patristică, cu implicaţii semnificative asupra înţelegerii 
relaţiei dintre ştiinţă, filosofie şi religie”. Părintele Ghelasie 
observa că „la unii teologi este o frică de ştiinţă ca desacralizare 
a tainei, după cum unii oameni de ştiinţă au teama de religie ca 
mistificare”.  

a) Ce ne puteţi spune despre viziunea propusă de părintele 
Ghelasie? 

b) Afirmaţia părintelui Ghelasie că totalitatea cunoaşterii 
este mistica, metafizica, teologia, este şi clarificatoare şi pacifica-
toare? 

F.C.: Menirea omului, ca hotar de întâlnire şi împărtăşire 
a creaţiei cu Dumnezeu, cum spunea părintele Ghelasie, este 
mai cuprinzătoare decât o simplă cunoaştere ştiinţifică raţională, 
implicând un întreg al cunoaşterii, în care sunt cuprinse cunoaş-
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terea de către om a creaţiei (prin ştiinţă şi metafizică), cunoaş-
terea lui Dumnezeu (prin teologie şi rugăciune sau vorbirea cu 
Dumnezeu), apoi întâlnirea şi împărtăşirea creaţiei cu Dumnezeu 
(prin mistică şi liturghisirea de către om a condiţiei euharistice a 
creaţiei). Ea împacă diversele abordări menţionate, pentru că nu 
pune în opoziţie ştiinţa cu alte forme de cunoaştere, ci o vede  
în întrepătrundere cu ele şi dintr-o perspectivă integratoare, 
reciproc corectoare şi întregitoare. 

I.M.: Spuneaţi că, în domeniul sufletesc, omul de ştiinţă 
este sfântul. Citez: „Pecetea Chipului lui Dumnezeu, pe fiinţa 
omului, îi susţine existenţa. (…) Metodologia cerută de ştiinţa 
duhovnicească este una specială. Aceasta este calea purificării, 
iluminării şi îndumnezeirii omului în procesul unirii cu 
Dumnezeu în Hristos. Instrumentul verificării, în ştiinţa sufle-
tului, este însuşi omul purificat de patimi şi luminat de har, unit 
cu Dumnezeu. Perfecţionarea metodei şi instrumentului de 
verificare stă în creşterea în părtăşie cu Hristos şi înduhov-
nicirea proprie. De aceea, în domeniul sufletesc, omul de ştiinţă, 
prin excelenţă, este sfântul. Se reliefează astfel importanţa Sfintei 
Tradiţii în creştinism, ca abordare „ştiinţifică” a Revelaţiei 
divine.” Interesantă întâlnirea limbajului ştiinţific cu abordarea 
creştină a realităţii…  

F.C.: Desigur, este o simplă paralelă, care ilustrează 
diversitatea metodelor în câmpuri diferite ale cunoaşterii, care, 
chiar dacă se completează şi tratează domenii întrepătrunse ale 
realităţii, au, fiecare, o matrice metodologică ce le distinge, 
oferind vederi asupra lumii ce se completează şi se întregesc 
reciproc. Ba uneori, cum am amintit, se şi corectează reciproc.  

I.M.: Iată modul în care vede părintele Ghelasie pe 
Dumnezeu: Sfânta Treime, Tatăl, Sfântul Duh şi Fiul, poate fi 
văzută şi din perspectiva triadelor chipului de persoană ca:  
Eu-Duh-Logos, Conştiinţă-Memorie-Limbaj, Taină-Cunoaştere-
Limbaj, Pace-Mişcare-Repaus, Subiect-Fiinţă-Sine, Chip-Faţă-Ase-
mănare, Totalitate-Unitate-Egalitate, Icoană-Model-Prototip ş.a. 

Harul divin este o energie necreată emanată de mişcările 
Treimii de Persoane. Harul este tot treimic. 

a) Ce ne puteţi spune despre această perspectivă? 
b) Cum se reflectă acest model-chip al Sfintei Treimi în om? 
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F.C.: Este o viziune teologică, ce sintetizează revelaţia 
divină referitoare la Dumnezeu-Treime, privind, de asemenea, 
fiinţa şi energiile dumnezeieşti în alcătuirea lor treimică. 
Treimea Persoanelor, ce îşi are Originea Absolută în Dumnezeu 
Tatăl, şi dihotomia fiinţă-energii surprind iconic taina deofiinţei 
şi energiilor necreate ale Persoanelor Treimice în Sine şi ale 
lucrării/iconomiei dumnezeieşti în raport cu creaţia. Arhechi-
purile tainei Divine se transpun şi în formele de creaţie, ce au 
menirea de a le întrupa euharistic pe cele dintâi, în orizontul 
eshatologic al îndumnezeirii creaţiei.  

De aici, se impune dezvoltarea unei antropologii iconice, 
întemeiate pe taina chipului lui Dumnezeu din om, şi a unei 
cosmologii iconice, bazate pe logoii sau icoanele dumnezeieşti 
din făpturile create. Creaţia are nu doar suport divin, ci mai 
mult, arhechip/logos divin întrupat în forma de creaţie, a cărei 
viaţă este desfăşurarea răspunsului său la actul creator divin. 
Conform antropologiei iconice, omul este, la rândul lui, ca suflet, 
treime de integralităţi întrepătrunse conştiinţă-duh-limbaj, ale 
căror mişcări izvorăsc triadele energetice amintite de dvs., de 
astă dată, toate creaturale, pe modelul celor harice. Diferenţa 
este că la om triadele de suflet sunt moduri cuprinzătoare ale 
persoanei integrale, şi nu persoane distincte, creşterea în asemă-
nare a omului cu Dumnezeu urmând să aibă loc prin comuniu-
nea în dragoste cu semenii săi şi întreaga creaţie.  

Înstrăinarea omului de Dumnezeu în momentul căderii 
duce la o afectare a condiţiei euharistice a omului, atât în sine 
(câmpul fenomenalităţii energetice ajunge, dominat de o logică 
antagonistă a afirmării de sine în defavoarea comuniunii, să 
oculteze chipul iconic al fiinţei şi sufletul transcendental creat), 
cât şi dincolo de sine (după cădere, se întrerupe liturghisirea de 
către om a unirii creaţiei cu Dumnezeu).  

I.M.: Aţi consemnat faptul că părintele Ghelasie distinge 
între conştiinţă şi minte. Care ar fi diferenţa esenţială dintre 
conştiinţă şi minte dincolo de explicaţia – care poate să pară 
tehnică – a diferenţei dintre suflet şi energii? Prin ce diferă 
perceperea celor două realităţi? 

F.C.: În înţelegerea părintelui Ghelasie, conştiinţa este acel 
nous din tradiţia patristică, locul vederii lui Dumnezeu, adân-
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cimea apofatică a fiinţei, mod integral al sufletului luminat de 
chipul şi harul dumnezeiesc, pe când mintea este dianoia, 
organul raţiunii discursive, plan informaţional al corporalităţii 
energetice, ce este o reflectare a mişcărilor de suflet şi are 
tinderea de a se întoarce, odihni şi regenera în ele. Operaţiile 
minţii sunt analiza, sinteza succesivă, deducţia, inducţia etc. 
Lucrarea nous-ului, ce transcende lucrarea minţii, are loc printr-o 
sinteză instantanee, numită şi iluminare dumnezeiască. La 
adâncimea trăirii de suflet a conştiinţei se ajunge prin asceza 
purificării, mistica luminării dumnezeieşti şi liturghisirea, în 
rugăciune personală şi comunitară, a împărtăşirii divine. Perce-
perea celor două realităţi diferă prin caracterul parţial, respectiv 
integral al participării.  

I.M.: Aţi luat în atenţie întrebarea: „Cum poate mintea să 
cauzeze o schimbare în fizic?” având în vedere că legile fizice 
ale conservării afirmă că energia e conservată în interiorul 
oricărui sistem fizic izolat. Şi îl citaţi pe Paul Newall care se 
întreba: „Dacă legile fizice sunt închise, după cum se pare, 
atunci desigur că interferenţa din afară ar contrazice aceasta? 
Unele interpretări ale teoriei cuantice au făcut această situaţie 
însă şi mai complexă”. 

a) Aşadar, un specialist în filosofia minţii nu e foarte sigur 
dacă legile fizicii sunt închise? Adică, nu e sigur de valabilitatea 
legilor conservării energiei, masei, impulsului? 

b) Iată un text al părintelui Ghelasie care luminează o parte 
din această problemă: „În Creierul nostru, Energiile Mentale nu 
sunt Simple Informaţii Sugestive-Abstracte, ci Energii Obiective, 
care, odată Intrate în Creier, lucrează de la sine, se fac Energii 
care Modifică Circuitul şi Compoziţia Chimică a Organului 
Creier. Energiile Mental-Informative sunt tot Energii Materiale, 
care, odată Ingerate de către Creier, se fac Substanţă Informatică, 
care ne produce Stări Mentale-Nervoase reale”. 

Prin urmare, energiile mentale sunt tot energii materiale, 
deci, nu sunt din afara lumii fizice, numai că sunt aproape 
imposibil de cuantificat la nivelul maselor fizice obişnuite? 

c) Dacă la nivel cuantic se observă că observatorul 
influenţează experimentul, atunci cum rămâne cu valabilitatea 
legilor conservării energiei şi masei ale unui sistem fizic închis? 
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d) Iată un alt text al părintelui Ghelasie care clarifică şi 
mai mult problema presupusului ermetism al lumii fizice: „În 
mod Normal Energiile Ies din Viul Sufletului având rostul să se 
Reîntoarcă în Viul Sufletului, ca un Perpetuum Mobile de Viu 
Permanent şi Veşnic.” Această afirmaţie ar putea avea implicaţii 
în multe domenii? 

F.C.: În înţelegerea antropologică creştină înfăţişată de 
părintele Ghelasie, mintea, energiile şi corpul fizic sunt trei 
realităţi întrepătrunse ce constituie corporalitatea energetică a 
omului, planul fenomenalităţii persoanei, distinct şi întrepă-
truns în raport cu planul fiinţial, la rândul lui privit trinitar şi 
perihoretic, ca integralităţi conştiinţă-duh-limbaj. Mintea poate 
influenţa planul fizic şi poate fi influenţată de el tocmai pentru 
că întrepătrunderea cu el generează o comunicare a însuşirilor, 
ce se suprapune legilor fizice, fără a le desfiinţa. Aşa-zisul sistem 
închis al legilor este o construcţie solidară cu monismul meto-
dologic al ştiinţei, ce operează în câmpul fenomenalităţii 
energetice, punând între paranteze transcendentalul creatural şi 
transcendentul divin. În sens creştin, legile sunt veşmântul de 
piele al omului, dat lui de Dumnezeu după cădere, sau centura 
de siguranţă a zidirii, menită s-o ferească de aruncarea în neant. 
Ele fac corp comun cu realitatea actuală a creaţiei şi sunt 
invariante la influenţele conştiinţei şi minţii umane asupra 
trupului şi realităţii fizice. Cu toate acestea, ni se spune în 
Scriptură, în orizontul eshatologic al realităţii transfigurate se 
vor învechi. De aceea, deşi ele au un important rol iconomic, 
prioritară în raport cu cunoaşterea lor amănunţită este lucrarea 
duhovnicească de accedere prin dragoste, bucurie şi dăruire la 
adâncul trăirii de suflet, prin actualizarea potenţelor iconice ale 
fiinţei de comunicare şi unire a creaţiei cu Dumnezeu. 

I.M.: Aţi subliniat faptul că o cunoaştere privind domeniul 
energiilor create nu poate fi ultimă, deoarece acesta este un plan 
al relativităţii, căci energiile sunt în veşnică schimbare, tinzând 
să se întoarcă şi să se odihnească în mişcările de suflet. Consistenţa 
planului energetic provine din ceea ce îl transcende, adică din 
sfera comunicării spirituale. Şi l-aţi citat pe Părintele Stăniloae 
care scria: „Conştiinţa divină şi conştiinţa omului interferează, 
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devin transparente una alteia, se conţin reciproc. Prin afirmarea 
acestei întrepătrunderi a omului şi a lui Dumnezeu fără ameste-
care, creştinismul a revelat taina adâncă şi indefinibilă a persoa-
nei umane şi a conştiinţei sale”. Aşadar, nu numai întâlnirea 
corpului cu sufletul e o taină cu implicaţii nebănuite, dar chiar 
omul poate fi locuit de Dumnezeu, iar omul poate să trăiască în 
Dumnezeu? 

F.C.: Chiar armonizarea corpului cu sufletul sau restabi-
lirea unităţii omului din dezbinarea între raţiunile de corp şi 
mişcările sufletului nu se poate face pe deplin decât prin 
oglindirea fiinţială a omului în chipul lui Dumnezeu pecetluit 
pe fiinţa Sa. Omul are nevoie de întâlnirea şi starea faţă către 
faţă cu Dumnezeu pentru recuperarea identităţii sale iconice şi 
cunoaşterea de sine, dar şi pentru actualizarea condiţiei sale 
dialogice şi liturgice, de hotar al unirii creaţiei cu Ziditorul. 
Astfel, înseşi raţiunile cunoaşterii de către om a creaţiei se 
adâncesc infinit în Dumnezeu. Întruparea dumnezeiască este 
taina însăşi a creaţiei, care, odată înnoită în Hristos şi transfi-
gurată prin harul Duhului Sfânt, devine lăcaş al sălăşluirii 
Sfintei Treimi. Rodirea liturgică, filială, a chipului omului este 
însăşi conlocuirea reciprocă a lui cu Dumnezeu şi alipirea 
euharistică la Trupul lui Hristos. 

I.M.: L-aţi citat pe părintele Stăniloae, care spunea: 
„Părinţii au văzut sfinţenia umană ca pe o asemănare a omului 
cu Dumnezeu, mereu mai mare, graţie curăţirii de patimi şi 
sporirii în virtuţi, care culminează într-o iubire nesfârşită. 
Aceasta înseamnă o adâncire a conştiinţei umane, luminată de 
lumina conştiinţei divine. După Părinţi, virtuţile sunt formele 
umane ale atributelor lui Dumnezeu, adică reflexul mereu mai 
profund al luminii Lui, al conştiinţei Lui în conştiinţa omului. 
Mai întâi, prin virtuţi Dumnezeu se face om în om, apoi îl face 
pe om dumnezeu. Aceasta înseamnă că prin virtuţi conştiinţa 
omului nu încetează să crească”. Poate că unii dintre noi nu 
realizăm valoarea acestor adevăruri – verificate de experienţa 
sfinţilor – dar, ce putem zice, atunci când ne uităm la zbaterile 
de mii de ani ale diferitelor curente filosofice, ale diferitelor 
religii, ale diverselor ştiinţe? 
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F.C.: Conştiinţa însăşi, după Sfinţii Părinţi, prin lucrarea 
virtuţilor şi împărtăşirea dumnezeiască, se angajează într-un 
proces infinit de înaintare (epektasis, cf. Sf. Grigorie de Nyssa) în 
taina Întrupării divine. Este o lucrare înaltă a fiinţei umane, de 
adâncire chenotică în Dumnezeu, dar şi lucrările de chenoză a 
omului în creaţie (prin ştiinţă şi metafizică) stau în menirea 
omului, ce are chemarea de a le integra în mistica unirii creaţiei 
cu Dumnezeu.  

În strădania sa de a lărgi orizontul cunoaşterii, omul 
înaintează pe două căi nevicioase: prin mărturia conştiinţei, sau 
contemplarea naturală a Creatorului din făpturi, şi, culminativ, 
prin credinţa împlinită în faptele dragostei, care presupune o 
relaţie vie şi personală cu Dumnezeu, Mântuitorul, în taina 
Trupului Său, Biserica. În ambele cazuri, raţiunea omului se 
adânceşte la întâlnirea paradoxală dintre taină şi descoperire. 
Fără acest fior al cuprinderii lor reciproce, lipsită de vederea 
sufletului luminat de har, raţiunea umană devine oarbă, merge 
în gol, se secătuieşte în literă.  

I.M.: L-aţi citat pe Sfântul Chiril al Alexandriei care spunea: 
„Raiul era însăşi această dreaptă judecată şi dreaptă folosire a 
libertăţii, ajutată de har.” Aşadar, esenţială e „dreapta judecată 
şi dreapta folosire a libertăţii”? 

F.C.: Dreapta judecată poate fi înţeleasă, într-un anume 
sens, ca o cunoaştere de către om a limitelor identitare în raport 
cu creaţia şi cu Dumnezeu, sau a propriei meniri, cea de a fi 
hotar între creaţie şi Sfânta Treime. Omul cade prin încălcarea 
acestei condiţii rânduite de Creator, identificându-se cu imanenţa 
creaturală. Fenomenul căderii, figurat prin mâncarea din fructul 
oprit, arată cum în fenomenalitatea energetică pătrund raţiunile 
pervertite ale căderii demonice (neghina) şi, amestecându-se cu 
raţiunile iconice ale creaţiei (grâul sau creaţia bună a lui 
Dumnezeu), le ocultează, ca urmare a căderii în ispita unei 
iluzorii auto-îndumnezeiri (în ziua în care veţi mânca din el vi se 
vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, sună ispitirea diavolului, 
ce le apare primilor oameni sub chip de şarpe, indiciu al cercu-
lui vicios).  

La rândul lui, discernământul cu privire la propria identi-
tate îl ajută pe om să se ferească de ispitirea demonică, a experi-
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mentării unei cunoaşteri de sine şi a lumii cu o dublare a chipu-
lui originar al lumii printr-o mască iluzorie, indicatoare spre 
neant, a răului. Libertatea originară, în dreapta ei folosire, nu 
este o alegere între bine şi rău, cum este socotită după cădere, 
ci, aşa cum vedem şi în condiţia restaurată a vieţii de sfinţenie, 
are la bază o stabilitate şi o înaintare infinită în bine (epectază), 
printr-o transfigurare a graniţelor creaturale, ca urmare a unei 
prefaceri dumnezeieşti ce îndumnezeieşte făptura, unind-o cu 
Dumnezeu fără amestecare, odată cu asimilarea ei în Trupul 
înviat al lui Hristos.  

I.M.: Aţi citat-o pe Lidia Stăniloae care scria că morala 
presupune: „O stare de necontenită întoarcere asupra sieşi 
însuşi, pentru a se observa şi a descoperi ceea ce Dumnezeu a 
sădit în el, dându-şi osteneala să valorifice, să înmulţească darul 
dat lui, ca în parabola celor zece talanţi, pentru sine şi pentru 
ceilalţi. Pentru a descoperi cât de aproape este transcendenţa de 
imanenţa noastră pieritoare, neputincioasă, stângace, labilă... 
Pentru a descoperi că viaţa trebuie să fie iubire şi sacrificiu, în 
concertul unui grandios concret al moralei, nu a celei citite în 
cărţi şi repetate la examen, ci în aplicarea ei asiduă, smerită, 
firească. Atunci când termenii eticii laice încep să poată fi 
integraţi în conţinutul celor ai moralei creştine, al dragostei, 
speranţei, iubirii.” Ce s-ar putea spune în încheiere? 

F.C.: Morala creştină este o depăşire a logicii antagoniste a 
afirmării de sine în detrimentul comuniunii, în direcţia afirmării 
de sine în favoarea ei. Pentru a realiza acest lucru, morala 
autentică e mai mult decât adecvarea la nişte reguli stabilite 
convenţional, prin consens comunitar, ci provine din mişcările 
inefabile ale unei conştiinţe a apartenenţei la propriul chip şi o 
urmare a Duhului Sfânt, a iconomiei Sale insondabile, ce ne 
atrage în modul de viaţă al Sfintei Treimi. De aceea, nădejdea 
(de mântuire a creaţiei), credinţa (în Dumnezeu, Mântuitorul, la 
care totul este cu putinţă) şi dragostea (ce uneşte zidirea cu 
Creatorul ei în Trupul înviat al lui Hristos) sunt actele prin care 
se împlineşte menirea însăşi a omului. Lidia Stăniloae arată 
nevoia de integrare a termenilor moralei laice în conţinutul 
moralei creştine, pentru a prinde viaţă din infuzia de har 
dumnezeiesc, ce covârşeşte rigiditatea legii inflexibile.  
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(II) 
 
 

I.M.: În studiul dumneavoastră Sincronicitate şi Iconicitate 
din vol. IX al colecţiei Chipul Iconic, faceţi un paralelism între 
sincronicitate – aşa cum este definită, în special, de către Karl 
Gustav Jung – şi iconicitate – aşa cum este ea definită, în special, 
de către părintele Ghelasie.  Sincronicitatea se referă la apariţia 
surprinzătoare a unui eveniment exterior nouă, care are o sem-
nificaţie care răspunde perfect preocupărilor sau chiar nevoilor 
noastre. Deşi cele două evenimente nu s-au determinat în nici 
un fel unul pe celălalt, ele au însă o misterioasă relaţie de com-
patibilitate, transfer de sens şi un fel de simbioză. Iată câteva 
exemple de astfel de evenimente: deschizi la întâmplare o carte 
şi dai exact peste răspunsul la problema care te preocupa. Sau  
– de vreme ce există expresia norocul începătorului – înseamnă că 
s-a constatat în mod practic că, în general, începătorii reuşesc, 
fără nici un efort sau ştiinţă, în ceea ce experimentaţii reuşesc 
doar după eforturi semnificative şi acumulări de experienţă. 
Alte astfel de evenimente sunt toată gama de premoniţii (fie ele 
presimţiri sau vise). Şi multe altele. Ce ar fi important de spus, 
pentru început, despre acest studiu?  

F.C.: Aceste lucruri sunt indicii ale afinităţii/potrivirii 
existente între lumea materială/sensibilă şi cea spirituală/inte-
ligibilă, mai mult, a unei înrâuriri reciproce, ce iese din registrul 
statistic al întâmplării. Chiar şi aşa-numitele jocuri de noroc 
sunt influenţate de prospeţimea interesului subiectului, ce poate 
atrage după sine depăşiri notabile ale unor rezultate calculate 
statistic. Întâmplările însele sunt marcate de anumite coinci-
denţe în câmpul semnificaţiilor, ce evidenţiază inseparabilitatea 
subiectului cu obiectul în cunoaşterea participativă. Fizica con-
temporană a consemnat deja, în mecanica cuantică, o depăşire a 
separării subiect-obiect, indicând o implicare a subiectului 
cunoscător în metoda de cercetare. Aşa-numitul raţionalism 
obiectivizant e depăşit odată cu depăşirea cauzalităţii clasice 
prin integrarea principiului finalităţii, al scopurilor sau semnifi-
caţiilor ce guvernează, la rândul lor, mersul evenimentelor.  
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I.M.: În faţa unor astfel de realităţi (constatate şi prin 
experimentele lui Joseph Banks Rhine, de exemplu), spuneţi că 
Jung postulează că, în lume, mai există încă o ordine care gu-
vernează derularea evenimentelor în afară de ordinea cauzală. 
Schopenhauer observă, de asemenea, că: „Aşa cum într-un corp 
viu, diferitele părţi, împlinesc, simultan, funcţii una alteia 
printr-o comunitate de sens, tot aşa evenimentele lumii întreţin 
o relaţie reciprocă”, ca şi când ar fi „într-o relaţie de dependenţă 
faţă de un principiu director central, căruia îi sunt subordonate”, 
principiu care e altul decât cel cauzal. Unii dintre noi avem 
orizontul aglomerat de idei mecaniciste, deterministe, iar astfel 
de fenomene ne par fantezii? 

F.C.: Principiul cauzalităţii se cere, într-adevăr, completat 
de principiul finalităţii, pentru o cunoaştere mai cuprinzătoare a 
realităţii. Astfel, se depăşeşte modeul mecanicist şi determinist al 
cercetării, asumându-se o ordine a sensului, ca parte integrantă 
a viziunii asupra lumii. În această perspectivă, cunoaşterea nu 
mai e guvernată de raţiunea obiectivantă, ci de o înţelegere în 
care taina şi descoperirea se potenţează reciproc, legate fiind 
prin teleologia şi iconomia dialogului, atât în interiorul creaţiei, 
cât şi între făptură şi Divin. Modelul mecanicist este, mai 
degrabă, o iluzie generată de anumite teorii reducţioniste, care 
au încercat o simplificare a tabloului realităţii după un tipar 
determinist, astfel încât lumea să poată admite o descriere 
(exclusiv!) ştiinţifică. Acest lucru s-a dovedit a fi o utopie, 
limitele ştiinţei fiind aduse în atenţie chiar din interiorul ei, prin 
descoperirea unor paradoxuri, incertitudini, incompletitudini, 
incalculabilităţi, inseparabilităţi cuantice etc. 

I.M.: Aţi subliniat constatarea lui Gustav Jung – din 
studiul său Sincronicitatea, principiul relaţiilor acauzale – că ştiinţa 
clasică tratează doar fenomenele ce prezintă un caracter de 
regularitate sau pe cele reproductibile în condiţii de laborator  –  
deşi vizează sesizarea totalităţii – ceea ce duce la o „viziune 
parţială şi psihologic predeterminată”. Jung remarcă faptul că 
„evenimentele pasagere absolut unice, în raport cu care nu 
avem mijloacele nici de a le nega, nici de a le dovedi existenţa, 
nu pot face în nici un caz obiectul unei ştiinţe fondate pe expe-
rienţă””. Ce sugeraţi că ar mai trebui punctat pe această temă? 



Conştiinţă, minte, sincronicitate 

117 

F.C.: Evenimentele neregulate şi irepetabile, chiar dacă nu 
pot face obiectul unei ştiinţe fondate pe experienţă, pot marca 
persoana prin constelaţii de sensuri, ce-i marchează traiectoria 
existenţială, orientarea sa teleologică şi, implicit, integrarea înţe-
legerii ştiinţifice în câmpul mai vast al cunoaşterii participative, 
metafizice, teologice şi mistice; cu alte cuvinte, în câmpul 
cunoaşterii  creaţiei, a lui Dumnezeu şi a unirii lor nedespărţite 
şi neamestecate. Condiţiile de laborator, alături de fundamen-
tele axiomatice ale ştiinţei, sunt parte dintr-un cadru limitativ al 
conceptualizării, observaţiei şi experimentului, care face posibilă 
o cristalizare de tip ştiinţific, însă nu trebuie ignorate limitele 
structurale ale ştiinţei înseşi, ce nu trebuie să fie ruptă de între-
gul cunoaşterii, unde-şi regăseşte propria teleologie implicită. 

I.M.: L-aţi evocat pe Gustav Jung, care observă că, deşi 
ştiinţa clasică vizează totalitatea, e foarte departe de acest scop, 
deoarece tratează doar fenomenele reproductibile şi în toate 
cazurile prin metoda statistică. Ea enunţă condiţiile, le impune 
naturii şi o obligă astfel să răspundă în funcţie de chestiunea 
formulată de către om. În vederea acestui efect s-a creat în 
laborator o situaţie limitată prin artificiu, vizavi de întrebarea 
pusă, şi care constrânge natura să dea un răspuns cât mai 
univoc posibil. Dacă vrem să învăţăm a cunoaşte această putere, 
trebuie, prin urmare, să interogăm natura, punându-i minimum 
de condiţii, ba chiar nepunându-i niciuna, şi lăsându-i libertatea 
de a răspunde funcţie de plenitudinea sa. Natura este fratele 
nostru de creaţie, spune părintele Ghelasie, iar părintele Stăniloae 
spune că natura trebuie privită ca dar al lui Dumnezeu. Aşadar, 
noi ar trebui să dialogăm cu natura, nu să o supunem? 

F.C.: S-a interpretat, adesea, foarte îngust menirea omului 
de stăpân al creaţiei, în sens preponderent utilitar. În fapt, într-o 
înţelegere teologico-mistică, omul nu era menit să fie un simplu 
consumator al naturii, ci un iconom al acesteia şi preot al unirii 
creaţiei cu Dumnezeu. Cercetări ştiinţifice recente au arătat că 
răspunsul naturii la o modalitate de cercetare obiectivizantă 
diferă sensibil de răspunsul ei la o atitudine cunoscătoare parti-
cipativă, dialogală, empatică, responsivă şi personalizantă. În 
dialogul cu omul, natura capătă accente de personalizare, ce-i 
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descoperă potenţialul iconic, atât de umanizare, cât şi de trans-
figurare în orizontul eshatologic. Lipsa de purtare de grijă şi 
empatie a omului faţă de natura înconjurătoare, ce riscă să 
degenereze într-o distrugere sistematică a ei, este o oglindire a 
scindării omului contemporan între suflet şi natura eniposta-
ziată în trupul său. 

I.M.: În acelaşi studiu, Gustav Jung observă că, în general, 
în ştiinţă se consideră că toate coincidenţele sunt generate de 
hazard şi nu reclamă, prin urmare, nici o explicaţie de natură 
noncauzală. Dar atunci când se face dovada că frecvenţa unor 
asemenea întâmplări depăşeşte limitele probabilităţii, ar fi nece-
sar să se postuleze că evenimentele respective sunt asociate 
printr-un fel de legătură transversală, din ordinea sensului. Eveni-
mentele noncauzale au – pe lângă posibilele explicaţii ştiinţifice – 
mai ales rosturi menite doar celor care participă la ele? 

F.C.: Coincidenţele semnificative menţionate de Jung 
transcend ordinea cauzalităţii ştiinţifice, prefigurând chipul 
euharistic al întâlnirii (acesta este şi titlul uneia dintre cărţile 
părintelui Neofit). 

Marcată de caracterul său operatoriu şi local, ştiinţa înre-
gistrează anumite legităţi şi regularităţi din câmpul fenomena-
lităţii energetice, însă nu şi taina transcendentală a sufletului şi 
intersubiectivităţii sale în raport cu făpturile create, sau relaţia 
sa cu Dumnezeu cel transcendent şi, deopotrivă, prezent-în-
imanenţă. Explicaţia ştiinţifică se cere, astfel, completată printr-o 
implicare personală, care-i lărgeşte orizontul şi-i dă o relevanţă 
pentru integralitatea omului şi a destinului său de fiinţă-întru-
comuniune. 

În cuvintele Scripturii, ştiinţa studiază, de fapt, veşmin-
tele de piele ale creaţiei, solidare cu realitatea căzută, ce are un 
grad redus de libertate faţă de cea originară, din Rai. Într-o 
înţelegere antropologică, care priveşte energiile ca provenind 
din mişcările fiinţei pecetluite de chipul divin, evenimentele 
unice pot izvorî din însăşi libertatea şi spontaneitatea spiritului 
omenesc mişcat de har, care este mai presus de orice reacţii 
mecanice sau determinări. Mai mult, întâmplările istoriei sunt 
integrate într-o iconomie divină neraţionalizabilă, ce ne atrage 
spre punctul final al istoriei: creaţia nouă, eshatologică. 
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I.M.: Aţi menţionat, în studiu, experimentele lui Joseph 
Banks Rhine, care încerca să dovedească existenţa percepţiilor 
extrasenzoriale. Simplificând, experimentul consta în faptul ca 
o persoană să ghicească ce cărţi de joc au fost extrase – dintr-un 
pachet de cărţi de joc – de către o altă persoană aflată într-o altă 
clădire. Probabilitatea ca hazardul să producă asemenea rezul-
tate este de 1 la 250.000, în cazul unei variante, şi de 1 la 
400.000, în cazul altei variante a experimentului. Am adus în 
atenţie aceste experimente nu doar pentru rezultatele lor, cât 
mai ales pentru constatarea că după prima încercare numărul 
răspunsurilor corecte începe să se diminueze. Astfel, s-a obser-
vat că dezinteresul şi plictisul scad numărul răspunsurilor 
corecte, pe când implicarea personală, aşteptarea pozitivă şi 
speranţa cresc numărul răspunsurilor corecte.  Să fie aici o altă 
dimensiune a constatării – din fizica cuantică – a faptului că 
observatorul influenţează experimentul? 

F.C.:  Este, aici, confirmată o intuiţie a faptului că spiritul 
poate influenţa materia, că se pot decela, prin anumite obser-
vaţii şi experimente, potenţe de influenţare, sau chiar de guver-
nare a naturii, pe care persoana le are prin chipul său iconic. 
Dacă detaşarea de obiectul cercetării este o condiţie a ştiinţei 
clasice, ce urmărea momentul abstract al obiectivării prin legităţi 
a realului, implicarea este momentul reintegrării în concreteţea 
actului cunoscător, marcat de o atitudine participativă şi, mai 
mult, liturgică, în contextul dialogic integral. Sufletul, ascuns 
după cădere îndărătul energiilor sale, dă semne de viaţă, arată 
analiza fenomenologică a psihologiei jungiene. 

I.M.: Sunteţi din nou afin cu Gustav Jung în faptul că 
principiul cauzalităţii a ajuns să domine concepţia occidentală 
despre lume, sub influenţa reductivă a metodei statistice şi a 
succesului fără precedent al ştiinţelor naturii. Jung susţine că 
„trebuie să considerăm, într-adevăr, că atitudinea noastră 
mentală, a occidentalilor raţionalişti, nu e singura posibilă, nici 
cea care permite sesizarea totalităţii, ci ea constituie, într-un 
anume sens, un parti-pris determinant, o perspectivă parţială şi 
limitată, care ar fi bine poate să fie corectată”. Dacă credeţi că ar 
mai putea fi ceva de spus pe marginea acestei concluzii? 
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F.C.: Marjând pe raţionalizarea tainei, Occidentul s-a lovit 
de paradoxuri sau antinomii ireconciliabile. Ele sunt semne şi 
hotare ale realităţii fiinţiale, cea mai presus de minte. Raţiunea 
omenească intră în criză întotdeauna când caută o identificare a 
unui moment abstract al cunoaşterii cu întregul ei viu, sau când 
ştiinţa apare marcată de un hybris, ce o privează de conştiinţa 
limitelor şi a depăşirii lor prin apelul la Sursa dumnezeiască, 
necreată, a dihotomiei inteligibil-sensibil, sau spirit-materie. 

I.M.: Gustav Jung afirma: „Dacă luăm, astfel, în considerare 
ipoteza după care unul şi acelaşi sens (transcendental) ar putea 
să se manifeste simultan în psihicul uman şi în aranjarea unui 
eveniment exterior sincron şi independent, intrăm în conflict cu 
concepţiile noastre tradiţionale în materie de ştiinţă şi teoria 
cunoaşterii.” 

Am ales acest citat deoarece se introduce expresia sens 
transcendental, ca posibilă explicaţie a evenimentelor sincrone, 
pentru a face trecerea la viziunea creştină. 

F.C.: Coincidenţele semnificative între interioritate şi exte-
rioritate indică tocmai inseparabilitatea şi afinitatea lor, în 
ordinea teleologică a cunoaşterii de suflet, transcendentale. 
Aici, interiorul şi exteriorul nu mai sunt detaşate unul de celă-
lalt şi contrapuse după o logică antagonistă, ca în abordarea 
ştiinţifică clasică, ci recapătă transparenţa iconică a chipului şi 
logosului pecetluit în ele, întru care apar reunificate. Ca antici-
pare a realităţii eshatologice, devin conexe, intrând într-o rezo-
nanţă afectivă, netranscriptibilă prin legităţi ştiinţifice. 

I.M.: Referitor la transcendent, spuneaţi că sufletul – fiind 
veriga imediat transcendentală a omului – ar trebui să fie prima 
implicată în desfăşurarea acestor evenimente. Iar coordonarea 
dintre suflet şi corp se face printr-o relaţie acauzală. Menţionaţi 
că Geulincx şi Leibniz gândesc că această coordonare este un act 
al lui Dumnezeu, deci un principiu transcendent naturii empirice.  
S-ar putea spune că sincronicitatea e o surprinzătoare corelare a 
unor evenimente, şi a unor nivele de realitate, fără ca partici-
panţii la ele să exercite nici cea mai mică influenţă voluntară 
sau conştientă? Cum s-ar mai putea completa această descriere? 

F.C.: Din perspectivă creştin-ortodoxă, mai degrabă e 
vorba de un dialog, o întâlnire şi  întrepătrundere a intenţiona-
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lităţilor, în care se activează sau nu, la diverse măsuri, potenţia-
litatea dată de chipul fiinţei create, ce rodeşte cu deplinătate în 
comuniune sau sinergie cu Dumnezeu... Sunt, într-adevăr, 
lucrări ale iconomiei divine de care omul nu este conştient, care 
generează anumite coincidenţe semnificative, menite să reveleze 
omului acea viaţă, care, după Sfântul Antonie cel Mare, este 
unirea şi legătura minţii cu sufletul şi cu trupul, în mediul harului 
dumnezeiesc, sau al desăvârşirii în iubirea interpersonală. 
Există, de asemenea, un răspuns afirmativ al omului la cuvântul 
creator divin, prin care creaţia apare, în sinergie cu voia divină, 
producătoare de coincidenţe semnificative sau sincronicităţi.  
Jung se rezumă, în observaţiile sale, la un nivel primar al sin-
cronicităţii, în care, totuşi, se întrevede existenţa sufletului. Prin 
aceasta, a avut o contribuţie majoră în degajarea psihologiei de 
preconcepţiile deterministe şi pozitiviste, completând principiul 
cauzalităţii cu cel al finalităţii, în psihologia sa analitică. 
Rezumând, dincolo de legităţile ştiinţifice, formele de creaţie, 
purtătoare de logos şi chip, au un anume grad de responsi-
vitate, ce face posibil fenomenul sincronicităţii. 

I.M.: În continuare, voi formula întrebări pe baza unor 
citate, extrase din studiul dumneavoastră, prin care  arătaţi cum 
se iese din paradigma determinismului mecanicist. În următo-
rul text, arătaţi care este rolul sufletului în fenomenul sincroni-
cităţii. Citez: „Afectivitatea e puntea între trăirea de minte şi cea 
de suflet. Din această cauză, ea guvernează fenomenele sincro-
nicităţii, transportând în conştienţa mentală palide şi instabile 
reflexe ale trăirii de suflet, ce depăşesc planul cauzalităţii ener-
getice sau al legităţilor imanente. Un acces stabil la modul trăirii 
de suflet este obţinut prin purificare, iluminare şi împărtăşirea 
dumnezeiască, după cum atrag atenţia Sfinţii Părinţi.” Aşadar, 
prin trăirea de suflet, omul are acces la un plan superior al 
realităţii, plan care integrează şi guvernează planul obişnuit al 
cauzalităţii?  

F. C.: Prin lucrarea duhovnicească de curăţire, luminare şi 
împărtăşire dumnezeiască, sufletul, cu mişcările sale, nu mai 
este ocultat de planul fenomenalităţii energetice, scindate în 
sine prin dualitatea contrară bine-rău. Aşa iese în prim-plan, 
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actualizându-şi capacitatea iconică a mişcării stabile şi înaintării 
infinite în taina dumnezeiască. Întorcându-se printr-o mişcare 
circulară în suflet prin poarta inimii, energiile şi raţiunile 
parţiale tind să odihnească şi să se regenereze în adâncul de 
duh, unde, reintegrându-se, reţin, mai presus de legi şi struc-
turi, o taină de consistenţă euharistică, a împărtăşirii reciproce 
între întreguri fiinţiale.  

I.M.: „Jung se păstrează în limitele ştiinţei, fiind preocu-
pat de argumente ce indică existenţa unei ordini a sensului ce 
nu decurge din cauzalitate şi transmisia energetică. Accesul 
stabil la această ordine semnificativă are, însă, nevoie de o 
prefacere duhovnicească a fiinţei căzute, de părtăşia la sfinţenia 
lui Dumnezeu şi comuniunea în Hristos cu treimea de creaţie 
umanitate-îngeri-natură, prin treimea de suflet: conştiinţă-duh-
limbaj, prelungită prin treimea mişcării de suflet: iubire-dragoste-
dăruire în treimea de corp: minte-energie-funcţii organice”. Mi se 
pare foarte orientatoare această radiografie pe care aţi făcut-o. 
Şi foarte concentrată. Ce s-ar putea detalia? 

F.C.: Observaţiile şi experimentele evidenţiate de Jung 
trimit spre o realitate a sufletului, întrezărind existenţa sa, cu 
legăturile-i acauzale, transversale în ordinea sensului. Sfinţii Părinţi 
au indicat contemplarea naturală ca pe o cunoaştere a lumii 
nevăzute din cea văzută. Pentru aceasta, e nevoie de o purifi-
care a minţii, spre a primi harul dumnezeiesc luminător. 
Cunoaşterea se desăvârşeşte, însă, euharistic, prin împroprierea 
harului îndumnezeitor sau desăvârşirea filială în sfinţenie, 
omul devenind subiect al lucrării divine, sau centru de transfi-
gurare a creaţiei în unire cu Dumnezeu.  

I.M.: Spuneţi: „Părintele Ghelasie arată că „Jung până  
la urmă recunoaşte ‘metafizicul arhechipului’, dar îl lasă în 
‘golul neguros’ al inconştientului. Ca psihanaliză creştină, 
inconştientul este ‘urmarea păcatului’”, instinctul fiind „o 
‘prefacere’ a căderii în păcat, păcatul producând ‘uitarea’ 
arhememoriilor, în ‘golul uitării’ depunându-se ‘memoriile de 
dobândire’, ca şi ‘reamintirile arhememoriilor’. (…) Conştiinţa, 
memoria şi limbajul sunt treimea nedespărţită şi neamestecată a 
psihismului”.” 
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a) Deoarece noi suntem un amestec de conştient şi 
inconştient ni se pare că singura ordine care funcţionează în 
Univers e cea cauzală? 

b) Ca sănătate de Rai omul avea conştienţă şi conştiinţă 
totală fără nici o umbră de inconştient, ideal pe care-l vizează 
sfinţenia?  

F.C.: În fapt, cauzalitatea şi finalitatea oglindesc împletirea/ 
întrepătrunderea principiului filiaţiei cu cel teleologic în actul 
cunoaşterii. În creştinism, calea spre adevăr implică, deopo-
trivă, rememorarea originii şi pregustarea tainei eshatologice. În 
metodologia ştiinţei, teleologia este ascunsă, în mod paradoxal, 
în înseşi fundamentele sale, din care i se pot decela limitele şi 
scopurile. În starea de Rai, omul avea potenţa deplină de chip, 
pe care urma s-o actualizeze în unire cu Dumnezeu, prin 
răspunsul său participativ, ca pe o creştere spre desăvârşire şi 
sfinţenie. Acest răspuns liturghisitor la cuvântul dumnezeiesc a 
fost întrerupt de intrarea pe toboganul căderii, inconştientul 
apărând ca rod al gustării din pomul binelui şi răului, expresie 
a amestecării memoriilor arhechipale cu antimemoriile de 
adaus ale căderii. Prin iconomia dumnezeiască, chipul omului 
rămâne indestructibil, însă ascuns în altarul închis al fiinţei, ca 
Rai lăuntric, păzit de sabia de foc a Heruvimului, inaccesibil 
minţii şi raţiunii discursive, dar care se redeschide prin împăr-
tăşirea cu Hristos, prefăcându-se în Împărăţia lui Dumnezeu.  

I.M.: L-aţi citat pe părintele Ghelasie care descrie raportul 
dintre suflet şi corp. Corpul doar în prezenţa şi legătura cu 
sufletul poate fi „viu”. Corpul se mişcă prin energia produsă de 
viul spiritual al sufletului. Corpul fără „viul sufletului” este 
doar o „masă de elemente fizice anorganice”. Sufletul este viul 
propriu-zis de creaţie, ce are în sine toate capacităţile atât în 
sine, cât şi în afara sa. Corpul este un „complex” de fenomene 
energetice, care reflectă „complexul” sufletului şi totodată îl 
traduce în stări corporale. 

Deoarece noi trăim preponderent la nivel raţional-energetic-
corporal avem doar percepţia fenomenelor de la acest nivel? 

F.C.: Părintele Ghelasie face o distincţie între corporalita-
tea energetică, ce este o reflectare a mişcării de suflet (scindată, 
după cădere între memoriile originare şi antimemoriile căderii), 
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şi trupul înţeles ca o icoană a integralităţii fiinţă-energii şi, mai 
mult, un altar al fiinţei întru comuniune sau al întrepătrunderii 
dialogice a tuturor formelor de creaţie. Trupul are o consistenţă 
participativă, de condiţie euharistică, afectată prin păcat, însă 
recuperată prin alipirea în Duhul Sfânt la Trupul lui Hristos/ 
Biserica. Omul ce se sfinţeşte asumă în trupul său întreaga 
creaţie şi o aduce liturgic înaintea lui Dumnezeu, spre prefacere 
şi transfigurare.  

I.M.: Iată încă un text al părintelui Ghelasie: „Corpul este 
prelungirea mişcărilor de suflet. Iubirea de suflet se face în corp 
voinţă de minte. Dragostea de suflet se face simţire-afecţiune, 
iar dăruirea de suflet se face în corp necesităţi organice. Noi, 
după căderea creaţiei din rai, am uitat de suflet şi înlocuim 
iubirea-conştiinţa de suflet cu atracţii egoiste şi materiale. Sănă-
tatea corpului este în sănătatea minţii, simţirii şi funcţiunilor 
corpului. Sănătatea sufletului este în ordinea sacră a iubirii, 
dragostei şi dăruirii conştiinţei de suflet”. Dacă ne înţelegem 
mai bine pe noi, căpătăm putere asupra slăbiciunilor noastre? 

F.C.: Sănătatea omului stă, în ultimă instanţă, în împreună-
vieţuirea sa cu Dumnezeu, ce conferă suferinţei, bolii şi morţii  
fizice caracterul unei purtări a crucii spre înviere. În acest fel, 
unindu-ne cu Hristos, El lucrează în noi, desăvârşindu-ne 
puterea în slăbiciune, într-un mod în care sufletul îşi recapătă 
stăpânirea asupra reflectărilor şi fluctuaţiilor energetice.   

I.M.: Spuneţi că esenţiale în om nu sunt raţiunile şi stările 
energetice, ci chipul de fiu. Natura umană are o pecete de chip 
divin, care face posibilă structurarea unui psihism a cărui trăsă-
tură fundamentală este filialitatea faţă de familia pământească 
şi cea cerească. Memoria Filiaţiei oglindeşte iconic Chipul 
Paternităţii. Deşi psihanaliştii arată că uciderea memoriei Pater-
nităţii este „originea bolii psihice”, „uită de psihismul de rai şi 
iau de bază psihismul după căderea în păcat”. Filiaţia, înrudi-
rea, moştenirea sunt caracteristice oricărei creaturi de pe pământ, 
dar mai ales omului?  

F.C.: Filiaţia este taina întrupării dumnezeieşti, care indică 
potenţialitatea iconică a creaţiei, de a se face trup al sălăşluirii 
dumnezeieşti. Purtătoare de logos şi chip, făpturile tind în mod 
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firesc spre unirea cu Dumnezeu, în care-şi găsesc rodirea şi 
împlinirea, precum şi armonizarea simfonică întreolaltă.  

I.M.: Consemnaţi: „Taina filiaţiei şi paternităţii constituie 
cheia de acces la propria identitate şi la cunoaşterea partici-
pativă a lumii, prin lucrarea Duhului Sfânt.” 

a) S-ar putea să detaliaţi câteva repere ale identităţii noastre? 
b) Care ar fi o posibilă situare în noi înşine şi în realitate, cât 

suntem pe cale, dar încă departe, de identitatea noastră reală? 
F.C.: Ca fiinţă întru comuniune, accesul omului la propria 

identitate trece prin celălalt, înger, natură şi om, şi prin 
Dumnezeu-Treime. Taina filiaţiei ne redescoperă memoriile 
Originii, chipul iubirii şi filiaţiei divine, întru care formele de 
creaţie se înrudesc, dialoghează şi se întrepătrund, comuni-
cându-şi însuşirile şi desăvârşindu-se în taina Înfierii dumneze-
ieşti. Pentru a ne regăsi propria identitate ocultată de cădere, 
trebuie să dăm la o parte, prin schimbarea minţii (metanoia) 
masca hâdă a păcatului, întorcându-ne faţa dinspre neant spre 
Dumnezeu, ca să ne putem regăsi în El identitatea de fii ai Lui 
şi să-l putem primi prin Sfintele Sale Taine, cunoscându-L prin 
participare/experiere. 

I.M.: Iată o altă sinteză a spiritualităţii creştine răsăritene 
pe care aţi făcut-o: „Libertatea şi creativitatea îşi au sursa în 
planul transcendental, în modul trăirii de suflet, însă ele sunt 
slăbite drastic de legăturile patimilor şi, în general, de logica 
antagonistă ce s-a instaurat în creaţie odată cu înstrăinarea 
creaţiei de Izvorul treimic al iubirii, Dumnezeu. În starea de 
cădere, mintea ocultează sufletul, care devine inaparent. De 
aceea (…) cu adevărat doar liniştirea minţii (isihia) poate atrage 
în evidenţă conştiinţa de suflet stabilă, nefragmentară, nescin-
dată.” Ce s-ar mai putea adăuga? 

F.C.: Libertatea şi creativitatea ţin de chipul dumnezeiesc 
pecetluit în om. Pentru a accede la izvorul lor sufletesc 
amprentat de chipul divin, omul are nevoie de transcenderea 
câmpului raţiunii discursive, marcat de condiţionări şi limitări 
inerente fenomenalităţii energetice, înveşmântate în veşmintele 
rigide ale căderii. Liniştirea minţii este o condiţie a recuperării 
vederii de suflet şi libertăţii duhului, prin atingerea harului 
dumnezeiesc. 
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I.M.: Îl evocaţi pe părintele Stăniloae care spunea că omul 
chemat – să se înveşmânteze în sfinţenia dumnezeiască – 
dobândeşte faţă de toate „o delicată puritate în gânduri, în acte, 
în simţiri, sporind în delicateţea purităţii lăuntrice, a dezinte-
resului, a iubirii. Toate îşi descoperă, prin această atitudine a 
noastră, legătura lor misterioasă cu Dumnezeu, toate apar ca 
daruri ale iubirii de Dumnezeu, făcute nouă, pentru ca noi să 
vedem această iubire şi să-i răspundem întorcând darul, ce ni  
s-a făcut, cu pecetea iubirii noastre, iarăşi lui Dumnezeu, în 
mod direct sau prin semenii noştri. Lumea e un semn al 
reciprocei transcenderi a lui Dumnezeu la noi şi a noastră la 
Dumnezeu prin iubire”. Ce comentariu vă inspiră acest text? 

F.C.: Este interesant că în această transcendere a lui 
Dumnezeu la noi şi a noastră la Dumnezeu, lumea făcută dar 
pecetluit de iubire nu se pierde, nu dispare, ci se transfigurează 
odată cu noi, se face trup de împărtăşire, primind valoare 
eternă. Atunci când Sfinţii Părinţi vorbesc de lăsarea în urmă a 
lumii în urcuşul către Dumnezeu, este vorba de lumea iluzorie, 
a cugetului pătimaş, care înăbuşă simţirea înţelegătoare, prin 
aderenţa la o logică antagonistă, a afirmării de sine, individuale, 
în detrimentul alterităţii. Această lume nu este cea creată bună 
de Dumnezeu, ci una de adaus, orientată, prin aşa-numita luptă 
pentru supravieţuire, în sens opus comuniunii.  

I.M.: Aţi recurs din nou la părintele Stăniloae, care spunea 
că „fiecare om este unic în capacitatea sa de îmbogăţire spiri-
tuală şi de comunicare inepuizabilă şi mereu nouă ca o fiinţă 
întreagă, formată din suflet şi trup”. Ce s-ar putea spune despre 
această unicitate? 

F.C.: Este o unicitate ce se împlineşte în comunicare şi 
împărtăşire reciprocă, care este dăruită de Dumnezeu nu doar 
pentru sine, ci fiecăruia pentru ceilalţi. Aceasta, pentru ca 
darurile să fie împărtăşite spre zidirea Trupului lui Hristos, 
trupul înveşnicirii lumii în iubirea Sfintei Treimi. Chipul fiinţei 
noastre este o icoană vie a lui Dumnezeu-Iubire Treimică, 
aflând în Hristos o vindecare şi depăşire a tuturor dezbinărilor 
din creaţie, prin actualizarea consistenţei liturgice a vieţii.  

I.M.: „Duhul Sfânt deschide calea istoriei, prezenţei 
permanente a lui Hristos, prin mijlocirea comunităţii ecleziale. 
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El ne adună, ne menţine şi ne desăvârşeşte în adevăr, ca pe o singură 
familie. Biblia e forma cristalizată a acţiunii sale şi Tradiţia este 
viaţa acelora care trăiesc din harismele Mângâietorului în conti-
nuitatea istorică”. Ce gânduri vă inspiră acest text al Părintelui 
Stăniloae? 

F.C.: Duhul Sfânt este Cel ce ne adună şi prin care ne 
împărtăşim, în Biserică, de Trupul lui Hristos. Duhul ne înalţă 
la Tatăl, de la Care primim binecuvântarea înfierii dumneze-
ieşti, odată cu simţământul apartenenţei la familia cosmică şi la 
cea dumnezeiască. Duhul-Memoria Divină ne împărtăşeşte 
cuvântul Revelaţiei dumnezeieşti şi insuflă Sfânta Tradiţie a 
purtătorilor sfinţeniei divine. În Duhul Sfânt aflăm pacea şi 
mângâierea dumnezeiască, bucuria Tatălui de Fiul şi a Fiului de 
Tatăl. Categoriile spaţiului şi timpului, ne spune părintele 
Ghelasie, au ca Arhechipuri pe Fiul lui Dumnezeu întrupat şi pe 
Duhul ce se pogoară în creaţie, s-o preschimbe/transfigureze. 
Trupul lui Hristos este locul mistic al Împărăţiei lui Dumnezeu, 
iar Duhul Sfânt este Izvorul de înveşnicire a timpului. 

I.M.: Spuneţi: „Părintele Dumitru Stăniloae vorbeşte chiar 
de o rugăciune, pe care Sfinţii Părinţi au numit-o liturghie 
neîncetată: „A jertfi orice reprezentare a unui lucru văzut sau 
gândit înseamnă a mulţumi lui Dumnezeu pentru acest lucru 
sau acea persoană, sau a-L preaslăvi şi a cere în rugăciune 
ajutorul Lui, pentru a săvârşi sarcina pe care o avem de 
îndeplinit. Sfinţii Părinţi au numit această lucrare rugăciune sau 
chiar liturghie. Această liturghie poate deveni neîncetată”.” Este 
aici vorba de acea liturghie de după liturghie? 

F.C.: În fapt, rugăciunea săvârşită după model liturgic 
este, în acelaşi timp, o pregătire şi o rodire a Sfintei Liturghii 
ecleziale, ca dăruire de sine şi a lumii lui Dumnezeu, invocând 
pogorârea divină spre a ne face altare duhovniceşti ale pre-
zenţei Sfintei Treimi, actualizându-ne, cu puterea Jertfei şi 
Învierii lui Hristos, condiţia euharistică.  

I.M.: L-aţi evocat pe părintele Ghelasie care distinge trei 
momente: „darul mâinilor, darul minţii şi darul inimii” (…). 
Darul mâinilor este gestul de închinare, prescura fiinţei tale pe 
care întipăreşti numele lui Iisus; darul minţii îl constituie rugă-
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ciunile şi gândurile tale bune şi darul inimii, „dragostea ta 
sinceră, de care Dumnezeu Însuşi vrea să se împărtăşească şi 
prin care iubirea euharistică a lui Hristos se împărtăşeşte”.  
Ce s-ar mai putea consemna despre aceste etape? 

F.C.: În această zugrăvire, părintele Ghelasie pune în 
lumină specificul isihasmului carpatin, dat de gestul iconic de 
închinare, împlinit în trei trepte. Acestea închipuie proscomidia, 
aducerea înainte a darului cu dragoste şi mulţumire şi dumne-
zeiasca împărtăşire. În fapt, isihasmul a apărut tocmai din 
dorinţa arzătoare de prelungire în viaţa de zi cu zi, în împreju-
rările ei concrete, a trăirii liturgice.  

I.M.: Părintele Stăniloae considera că „orice cuvânt de 
rugăciune, adresat de credincios lui Hristos, are un răspuns de 
la Hristos, o dată ce Hristos e viu şi om. Căci nu e cuvânt adresat 
de o persoană altei persoane, căruia acea persoană să nu 
trebuiască să-i răspundă, în baza unităţii dialogic-ontologice ce 
există între persoane”.” Cuvintele rugătoare au putere? 

F.C.: Resacralizarea limbajului este una din cele mai 
importante sarcini ale omului de astăzi, aflat în căutarea chipu-
lui pierdut. Părintele Stăniloae arăta că un cuvânt adresat lui 
Hristos din toată fiinţa şi inima are consistenţa unei epicleze, 
pentru că Dumnezeu nu lasă fără răspuns nicio rugăciune. 
Persoana Însăşi este un cuvânt cuvântător, afirmă părintele 
Dumitru Stăniloae. În formularea părintelui Ghelasie, un cuvânt 
fiinţial, după chipul Fiului lui Dumnezeu, Cuvântul întrupat. 
Cuvintele sunt, astfel, ale Cuvântului, având o consistenţă 
iconică şi, odată resacralizate, capătă puterea de duh şi strălu-
cirea conştiinţei.  

I.M.: Pentru că ne apropiem de final, v-aş întreba, dacă 
există (şi) o sincronicitate închipuită, în sensul că noi putem 
resimţi, în mod eronat, anumite evenimente exterioare ca 
fiindu-ne adresate, ca în eroarea de raţionament – denumită în 
psihologie, personalizare  ̶  în care cineva poate vedea aproape 
orice eveniment extern ca având legătură cu propria-i persoană, 
evenimente cărora le atribuie semnificaţii extreme? De exemplu, 
cineva poate să-şi atribuie vinovăţii pentru situaţii care n-au 
nici o legătură cauzală cu persoana respectivă. 
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F.C.: Sigur că, în oglinda deformatoare a păcatului şi 
căderii, sincronicitatea poate fi născocită sau falsificată, ego-ul 
devenind un fel de atractor universal de părute coincidenţe 
semnificative. Simptomul inflaţiei marchează aceste cazuri, în 
care omul se expune riscului supraevaluării sau subevaluării. 
Jung vorbeşte despre riscul identificării cu arhetipul. Esenţială 
pentru o cuvenită apreciere a lucrurilor este cultivarea schim-
bării minţii (pocăinţei, metanoiei) şi a smereniei, ce ne feresc de 
alunecarea în logica antagonistă a căderii, păstrându-ne în 
logica afirmativă a (întrupării) iubirii.   

I.M.: Pentru ultima întrebare am ales următoarea reflecţie 
a dumneavoastră: „Fenomenul sincronicităţii capătă relevanţă 
şi din prisma acestei înaintări simultane spre transfigurare a 
omului şi a lumii în Hristos, fiinţa umană însăşi fiind, în 
iconomia divină, o punte între lume şi Dumnezeu. Astfel, 
remarcă părintele Stăniloae, „lumina şi forţa învierii lui Hristos 
îmbracă şi pătrund toate. Toţi vom învia împreună, o dată cu 
înnoirea întregului cosmos”. 

Evenimentele sincrone sunt nişte licăriri ale lumii de 
dincolo? 

F.C.: Înstrăinându-se de Dumnezeu, omul nu mai are 
puterea de a personaliza natura, căzând sub lege. Sincronici-
tatea dintre om şi lume îşi atinge, într-adevăr, plinirea în 
universul eshatologic, în care harul Învierii lui Hristos, prezent 
acum iconomic, discret, chenotic, se va revărsa şi va pătrunde 
toate. Aceasta este împlinirea potenţialităţii iconice a creaţiei şi, 
în acest sens, evenimentele sincrone aruncă o lumină dincolo de 
limitele cunoaşterii ştiinţifice, în teritoriile sufletului şi ale tainei 
divine.  

Florin Caragiu şi I. Misailescu 
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Ghelasie din Frăsinei –  
de la teologia chipului la iconizare 

 
 
Tratatul Vederea prin lumina harică. Mistagogie filocalică, scris 

de Ghelasie din Frăsinei, apare pentru prima dată în spaţiul 
teologic românesc în 1995, fiind reeditat în două alte ediţii, la 
editura Platytera, în Mistagogia icoanei (2010, volumul VI din 
Opera integrală), respectiv în volumul III al colecţiei Memoriile unui 
isihast. Filocalia carpatină (2018). După ce, la începutul anilor ‘90, a 
publicat primele volume dedicate isihasmului: Memoriile unui 
isihast, Iscusinţa trăirii isihaste, Nevoinţele isihaste, Urcuşul isihast, 
urmate de inedita Medicină isihastă şi de Isihasm. Dialog în absolut, 
unul dintre volumele de consistenţă tare teologică şi de structură 
doctrinară explicită şi aparte, de la mijlocul anilor ‘90, este chiar 
volumul la care ne vom referi pe scurt în această prezentare, şi 
anume Isihasm. Vederea prin lumina harică. Mistagogie filocalică. 

Anterior acestui volum a publicat şi Isihasm. Taina chipului 
Treime, ce prezintă o incursiune mistagogică în taina iconică a 
chipului, lucrare mai restrânsă, dar care dezvoltă taina chipului 
treime ca fundament şi cheie de înţelegere a personalismului 
iconic şi isihasmul ca mistică specific creştină. Aici afirmă nevoia 
de recuperare a tainei chipului ca taină a deschiderii fiinţei în 
sine, pe care creştinismul ne-o descoperă ca fiind însuşi chipul 
Treimii dumnezeieşti: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Arată că taina 
chipului este persoana şi că taina persoanei este taina fiinţei, 
subliniind că fondul misticii creştine este taina chipului nemu-
ritor al lui Dumnezeu ca persoană şi fiinţă în sine, însă preci-
zează în limbaj specific ghelasian că trifiinţialitatea unicului 
chip este însuşi chipul şi că chipul este trifiinţialitatea însăşi, iar 
persoana este trifiinţialitatea chipului; ne deschide, astfel, către 
o mistagogie a trifiinţialităţii chipului şi persoanei, către o pre-
zentare a reflectărilor energetice ale trifiinţialităţii persoanei, păstrând 
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distincţia teologică dintre fiinţă şi har, regăsită şi în formularea 
sa: viul fiinţial este dincolo de viul energetic. 

După prezentarea acestor arhetipuri (Treime, chip, per-
soană, trifiinţialitate), părintele Ghelasie ne înscrie într-un parcurs 
antropologic care reflectă o transpunere iconică şi analogică a 
acestor modele în chipul de creaţie, configuraţia acestuia fiind în 
arhetipul Treimii (trifiinţialitatea chipului de creaţie), omul fiind 
chip trifiinţial în dihotomie suflet şi energii. În cadrele acestei 
viziuni iconice se poate înţelege distincţia şi înrudirea dintre 
chipul lui Dumnezeu şi chipul de creaţie, ceea ce face posibilă 
înţelegerea misticii chipului de creaţie ca isihasm. Tot ca specific 
isihast, mărturiseşte la sfârşitul lucrării amintite în capitolul Chipul 
Maicii Domnului, taina chipului de creaţie, că Maica Domnului este 
reper creştin arhetipal de împlinire mistică, însăşi icoana mistică 
isihastă. 

Pe de o parte, o astfel de modalitate, particulară şi sobor-
nicească de a face teologie este semnul care deja stârneşte multe 
împotriviri, numai că dezvoltări teologice similare ale tradiţiei 
au fost confirmate uneori chiar şi după mult timp de la apariţia 
lor în spaţiul eclezial. Confruntat cu dificultatea teologică  
pe alocuri excepţională a unor astfel de scrieri, m-am văzut 
transportat în faţa unor limite de înţelegere teologică şi de 
cunoaştere mistică aproape insurmontabile, însă miza unui 
astfel de efort este uneori simpla aflare pe calea Emausului, ca 
simplu pelerin pe un drum euharistic nesfârşit şi în nesfârşire, 
iar ceea ce mă interesează în mod deosebit este nu judecata anacronică, 
ci mult mai mult înţelegerea. Nu sunt un ucenic sau discipol al lui 
Ghelasie din Frăsinei, şi nici un cunoscător al scrierilor sfinţiei 
sale, însă în marginea acestor texte prolifice se pot discuta şi 
adăuga comentarii şi schiţe lămuritoare, desigur, odată cu 
trecerea timpului, printr-un soi de interpretare creatoare, care să 
şi rescrie teologia dogmatică în termeni inteligibili.  

Pe fond, aceste cuvinte şi categorii teologice precise ar 
trebui să ne fie accesibile, însă ele par abstracte datorită unei noi 
căderi: aceea din adevăratul limbaj semiotic, din memoria 
creştină şi din experienţa liturgică a Bisericii, pentru că suntem 
defazaţi şi de cele mai multe ori sub vremi, deşi Liturghia 
euharistică şi discursul creştin nu despre aceasta vorbesc, ci se 
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situează într-o atemporalitate eshatologică, aşteptând învierea 
de obşte şi viaţa veacului ce va să fie.  

Pe de altă parte, am simţit nevoia unei rescrieri sintetice a 
unui volum, practic de teologie dogmatică, pe care isihastul 
Ghelasie din Frăsinei l-a publicat cu mulţi ani în urmă, şi de ce, 
pentru că găsim acolo capitole importante atinse de marii dog-
matişti în tratatele lor, cum ar fi doctrina despre Dumnezeu 
(theologia) şi triadologia (abordate împreună), creaţia lumii din 
nimic în şase zile (hexaimeronul creaţiei) cu antropologia, căderea 
perechii primordiale în păcat, soteriologia, şi acest aspect este la fel 
de important ca şi mistica şi mistagogia pe care le dezvoltă. Acest 
text recontextualizat (sau desen intertextual în creioane colorate), 
scris într-un veac delleuzian al pozitivismului disperat, se vrea o 
încercare de repovestire teologică a unor categorii mai greu 
accesibile, dar şi o reaşezare a unor idei refractare şi rezistente 
oricăror modificări exterioare, mai ales că ele sunt filtrate printr-un 
alt tip de discurs, la fel de axiomatic, şi mă refer la scrierile unor 
teologi importanţi pentru Răsărit, cum ar fi Dionisie Pseudo-
Areopagitul, Grigorie de Nyssa, Ioan Damaschinul (+675), Maxim 
Mărturisitorul sau Grigorie Palamas, pe care isihastul îi asimilează 
creator. 

Diferenţa specifică pe care o sesizez este tocmai cea enun-
ţată mai sus, aceea că în mod special în Vederea prin lumina harică, 
dar şi fragmentar în celelalte scrieri, găsim spuse într-o formă nu 
tocmai comodă din punctul de vedere al înţelegerii, chestiuni 
importante de dogmatică ortodoxă şi acest versant este favorabil 
pentru cunoaşterea scrierilor părintelui. Sursa imensă a neînţele-
gerilor de-a lungul anilor a fost determinată de cultura teologică 
diferită a celor care au citit scrierile părintelui isihast, dar şi de 
privilegierea unui versant abrupt de înţelegere, anume acela 
mistic. Pentru că, pe fond, reproşurile formulate de-a lungul 
anilor care au trecut de la trecerea la cele veşnice a lui Ghelasie 
din Frăsinei (+2003) s-au concentrat pe ideea unor pretinse pro-
poziţii controversate care s-ar fi referit la lucruri care nu au multe 
în comun cu definiţiile conciliare, or niciuna dintre propoziţiile 
teologului nu dă dispensă de la regula apostolică de credinţă. 

Cu referire la un astfel de corpus ermetic, nu am pretenţii 
exegetice semnificative (s-a văzut că procesul de receptare a fost 
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adeseori unul exprimat prin imprecaţii şi anateme, chiar şi în 
arealul de metanie, şi până la un punct astfel de întâmplări sunt 
fireşti, doar şi Dumitru Stăniloae [+1993] a fost exmatriculat fără 
menajamente din Sibiul universitar, ca să dau un exemplu de 
narativ celor iubitori de naraţiuni de acest fel, ancoră simplistă 
de înţelegere şi de trecere de la un nivel la celălalt), însă pretind 
recunoaşterea şi asimilarea unor elemente de indestructibilitate, 
prezente prin Liturghie şi în experienţa mistică şi teologică a 
Bisericii răsăritene (Tu eşti Petru şi pe aceasta piatră voi zidi 
Biserica şi porţile iadului nu o vor birui pe ea, şi-ţi voi da ţie cheile 
împărăţiei cerurilor). În repetate rânduri se atrage atenţia că 
aceste discuţii teologice nu sunt fără o miză existenţială decisivă 
pentru vieţuirea creştină şi pentru Biserică, ele aducând clarifi-
cări importante într-un secol al curentelor spirituale energetiste 
şi al ideologiilor monoteiste recrudescente, care sacralizează 
materia în relaţia ei cu un spiritualism ambiguu, fără Hristos, 
Evanghelie şi euharistie, fără chip, ca des-figurare şi re-fiinţare 
pe o suprafaţa fără noimă, a unor triste figuri. 

Sursele de la care porneşte demersul părintelui isihast 
sunt luate din teologia patristică. Astfel, Dionisie Pseudo-
Areopagitul (+ sec. VI?) relatează cele două căi, apofatismul şi 
catafatismul, respectiv Dumnezeu dincolo de toate ale creaţiei, 
dar care se revarsă prin har ca realitate de urcare în locul cel 
dincolo de toate. Aici ar fi taina iconizării creştine: dumnezeirea 
dincolo de atribute, numiri şi arătări harice, dar care are fiinţia-
lităţile chipului în sine ca Treime. Apofatismul lui Dionisie 
Pseudo-Areopagitul nu este desfiinţarea fiinţialităţilor Fiinţei în 
sine, ci distincţia dintre har şi fiinţialităţile de taină ale Fiinţei 
treimice. Fiind în condiţie de creaţie, noi nu avem acces direct la 
fiinţialităţile Fiinţei decât prin mijlocirea harului, care ne arată, 
însă, fiinţialităţile înveşmântate în har şi aici este accentul pe 
realitatea fiinţialităţilor cele dincolo de har, care se împărtăşesc 
însă prin har, şi mai mult, harul se împărtăşeşte prin taina fiinţia-
lităţilor. În realitatea mistagogică (pentru că în teologie vorbim de 
identificarea unor realităţi) descrisă de Ghelasie din Frăsinei este 
prezentă această dublă distincţie. Grigorie de Nyssa (+395) vor-
beşte de distincţia dintre fiinţă şi ipostas, arătând comunul fiinţial 
în specificul propriu al ipostasurilor treimice, iar ca exemplu dă 
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chipul de om, comun tuturora, dar care apoi este în specific 
propriu. Este un chip de om ca deofiinţa tuturor oamenilor 
(natura din manualele de seminar), este o faţă de om ca indivi-
duaţie şi este o asemănare de om ca fire individuală. Părintele 
Ghelasie ne spune că aceste distincţii sunt majore: chipul este cel 
ce se trăieşte, faţa este însăşi viaţa şi mişcarea chipului, iar 
asemănarea este existenţa şi ipostazierea chipului. Maxim 
Mărturisitorul (+662) expune teologia mistică în limbajul culturii 
vremii respective, cu precădere cea greacă, însă se are în vedere 
partea specific creştină. El face o amplă sinteză în acest sens, fiind 
considerat drept cel care a reuşit să înglobeze toată spiritualitatea 
de până atunci. Sfântul Maxim a fost martirizat în urma dispu-
telor monotelite, iar mistagogia sa este rodul teologiei icoanei. 

Relatarea lui Ghelasie din Frăsinei este tot un rod, dar al 
redescoperirii misticii icoanei, făcând prin aceasta cu precădere 
mistica chipului, a chipului ca arhechip al icoanei. Grigorie 
Palamas (+1359) îl completează pe Maxim Mărturisitorul cu teo-
logia fiinţei şi a energiilor necreate, şi prin el avem avantajul de 
a privi un adevărat întreg teologic şi mistic: insistă pe energiile 
harului distincte de fiinţă, fără amestecare, împărţire sau des-
părţire. Disputa palamită cu Varlaam din Calabria (+1348), 
călugăr italo-grec, este tocmai raportul dintre fiinţă şi har, dintre 
teologie şi filozofie: teologia ortodoxă este Treimea fiinţială şi 
harul Său, filozofia este fiinţa singulară. Treimea fiinţială are ca 
natură afirmativă şi energiile necreate ale harului, iar fiinţa 
solipsistă are ca denaturare şi negativizare nişte energii; în sens 
ortodox, energiile harului sunt necreate, pe când filozofic, ener-
giile sunt create. Treimea fiinţială şi energiile harului sunt 
dumnezeirea completă, care apoi creează şi o realitate de creaţie 
(fiinţa singulară filozofică, în existenţialismul lui Heidegger sau 
în nihilismul lui Nietzsche, dacă vreţi, se completează pe sine 
prin creaţie): de aici controversa. Filozofia considera necreatul 
divin inaccesibil creaţiei în disputa palamită, taina cristologică 
fiind tocmai firea divină care se împărtăşeste creaţiei ca taină a 
ipostasului comunicabil. 

În mare, acesta este rezumatul pe care îl face Ghelasie din 
Frăsinei unui segment de teologie patristică care atinge în 
discuţii chestiuni legate de fiinţă, ipostas şi har, însă pentru noi 
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important este şi ce ne spune el, că trebuie făcută o întoarcere la 
chipul fiinţei cel dincolo de energii, altminteri şi creştinismul 
cade în energetism, care ar duce la pierderea chipului fiinţei, şi 
chipul fiinţei treimice este esenţa teologiei. Astfel, teologul 
isihast încearcă o mistagogie a chipului fiinţei, iar ceea ce merită 
a fi reamintit este că termenul de chip în acest context îl putem 
echivala cu firea, natura, substanţa, deşi ei nu se suprapun 
întocmai. Teologia harului la părintele Ghelasie este o sinteză 
creatoare a ceea ce au spus despre har sfinţii Maxim Mărturi-
sitorul şi Grigorie Palamas. La sfântul Maxim, însă, raţiunile 
divine nu sunt foarte clar legate de ipostas, logoi-lor maximieni 
părintele adăugându-le şi componenta de cuvinte fiinţiale. 
Logoi nu sunt numai raţiuni care susţin harul, ci trebuie recu-
perat caracterul viu al fiinţialităţii care este actul personal în 
sine. Se vorbeşte de har, care are un caracter treimic şi îl extinde 
în zona logoi-lor, şi aceasta se vede foarte clar şi în plan antro-
pologic. Ghelasie spune că Biserica este pusă astăzi faţă în faţă cu 
spiritualitatea generală: teologie şi cultură, se repetă adeseori. 
Mai ales mistica este confruntată cu diversitatea formelor ei, de 
la simplitatea primară până la complicaţiile ocultismului, şi în 
această atmosferă se încearcă o regăsire şi o zugrăvire a unei 
icoane pur reprezentative a teologiei Bisericii răsăritene. 

Teologic, în ceea ce am putea numi doctrina despre 
Dumnezeu şi triadologia, Ghelasie din Frăsinei spune că nu este 
fiinţă decât în ipostas fiinţial şi în trifiinţialitatea chip, fiinţă şi 
ipostas, şi aici găsesc paginile cele mai sclipitoare ale întregii 
sume teologice. Pentru creştinism, nu este o simplă teologie a 
fiinţei divine, ci o teologie a Treimii dumnezeieşti şi datorită 
tainei chipului Tatălui este Treimea. Ca viziune creştină, Treimea 
este tot fiinţială în sine, din care apoi ies fiinţările; teologic, 
Treimea este taina ipostasurilor treimice, este taina chipului 
fiinţial în sine (sā nu se confunde fiinţa cu fiinţialitatea, sau 
Treimea cu trifiinţialitatea unicei fiinţe absolute în sine). De aici, 
distincţiile fiinţei în sine, ale chipului fiinţei şi firii, ca trifiinţia-
litate a fiinţei în sine: teologic, se vorbeşte de unica fiinţă în sine, 
cu unicā fire în sine, care se transpune în specificul celor trei 
ipostasuri fiinţiale, dar în trei ipostasuri persoane dumnezeieşti; 
mistic, se merge mai departe, cu fiinţialitatea unicului chip şi 
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fire. Se distinge astfel fiinţa ca fiinţā de fiinţa ca Treime iposta-
tică: teologia vorbeşte de treimea ipostatică a unicei fiinţe, mistic, 
este nevoie de o distincţie a fiinţei ca fiinţă, adică chip, fiinţă şi 
ipostas (să nu se confunde trifiinţialitatea fiinţei cu un fel de 
polifiinţă, mai multe fiinţe, ca în politeism). Teologic, se face 
distincţia dintre chip şi ipostas, chipul fiind originea fiinţei şi 
ipostasului: Chipul Tatălui purcede fiinţa şi naşte ipostasul. Se 
insistā pe aceste direcţii, pentru a se evidenţia viaţa ipostatică în 
sine, creştinismul având mistica ipostasului fiinţial. Taina ipos-
tasului este taina deodată a trifiinţialităţii şi a Treimii fiinţei, iar 
ipostasul este taina relaţiei trinitare. Mistic, ipostasul este evi-
denţiat ca ipostas capabil de relaţie, care este relaţia trinitară; ca 
misticā, taina ipostasului nu se poate relata complet fără taina 
trifiinţialităţii fiinţei, iar Treimea dumnezeiască nu se poate 
evidenţia fără taina ipostasului. Taina ipostasului este deodată 
taina trifiinţialităţii şi a Treimii fiinţei, iar ipostasul este taina 
relaţiei trinitare, şi taina ipostasului nu se poate revela complet 
fără taina trifiinţialităţii fiinţei  ̶  Treimea dumnezeiască este în 
taina ipostasului Tatălui, ca origine a Treimii. Tatăl este ipostas 
de Tatăl înaintea Treimii Sale, datorită ipostasului de Tatăl fiind 
Treimea, pentru că naşte pe Fiul şi purcede pe Sfântul Duh, iar 
nu Tatăl este un produs al Treimii. Tatăl naşte mai înainte de 
toţi vecii şi purcede, din chipul de Tată în sine, Treimea, de aici 
şi consemnarea teologică a trifiinţialităţii chipului de Tatăl, 
datorită căruia este Treimea: chipul de Tată nu este o devenire, 
ci origine a propriei fiinţe. Treimea nu este o determinare 
oarecare, ci taină a chipului Tatălui în sine.  

Ghelasie din Frăsinei spune că chipul, fiinţa şi ipostasul 
sunt fiinţialităţile chipului în sine de Tatăl. Datorită acestei 
trifiinţialităţi a chipului de Tată este totodată şi Treimea iposta-
surilor, astfel trifiinţialitatea este taina Unului absolut şi a 
Treimii absolute, neînceputul şi începutul în sine, dar şi taina 
întregii teologii creştine. Chipul şi fiinţa sunt înglobate în 
ipostas, de asemenea, ipostasul nu poate subzista fără chip şi 
fiinţă, asemenea şi fiinţa, pentru că fiecare este trifiinţialitate a 
celorlalte. Ipostasul este întotdeauna ceea ce se vede, chipul este 
cel ce sunt şi fiinţa este cel ce este, iar acestea nu sunt atribute, ci 
fiinţialităţile unicei Fiinţe. Ipostasul este taina la vedere, comu-



ADRIAN OLTEANU 

138 

nicarea liberă a chipului şi a fiinţei şi limbaj de trifiinţialitate. 
Chipul este taina din adâncul fiinţei, permanentul din care 
purcede însăşi fiinţa, ipostasul fiind asemănarea chipului. Tatăl 
este însuşi ipostasul chipului, Fiul este ipostas al ipostasului 
Tatălui (sau după o formulă mai cunoscută în Ortodoxie, chip al 
chipului Tatălui), iar Sfântul Duh este ipostasul Fiinţei, şi fiecare 
se conţine integral unul pe altul, fiecare este trifiinţialitate de 
sine a unicei trifiinţialităţi de sine a unicului chip, ca în Sfânta 
Troiţă de lângă stejarul Mamvri a iconarului Andrei Rubliov 
(+1360), care deplasează din spaţiul suveran şi absolut pe 
Avraam şi pe Sarra, aşa cum în icoana de Crăciun absenţa 
tatălui adoptiv evocă prezenţa cutremurătoare a Tatălui ceresc. 
Ghelasie din Frăsinei încearcă să iconizeze prin limbaj teologic 
ceea ce se priveşte nemijlocit pe suprafaţa tencuielii interioare a 
Bisericii, descriere ca frescă apofatică a Treimii celei deofiinţă şi 
nedespărţită. Aceste definiţii sunt postulate ale metafizicii şi 
teologiei creştine, şi gândirea adecvată doar în această logică 
trinitară este posibilă. 

Mai departe, taina Fiului lui Dumnezeu întrupat este şi ea 
teofanie a chipului şi a fiinţei celor dincolo de arătare, prin 
aceasta ipostasul dumnezeiesc se face acccesibil nouă prin faptul 
că Fiul este ipostas al firii dumnezeieşti, din care şi creaţia se 
poate împărtăşi. Ce trebuie evidenţiat este taina ipostasului 
Fiului (Fiul este de două ori ipostas fiinţial, o dată este însăşi 
ipostazierea ipostasului Tatălui şi încă o dată este ipostas 
propriu de Fiu în sine), de aici marea taină a revelaţiei creştine, 
a ipostasului Fiului ca arătarea chipului şi a fiinţei celor dincolo 
de arătare (Singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela l-a 
făcut cunoscut; Cine m-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl). Părinţii 
filocalici spun că ipostasul dumnezeiesc este, totuşi, accesibil, 
prin faptul că ipostasul Fiului este ipostasul firii dumnezeieşti, 
din care şi creaţia se poate împărtăşi   ̶  aici este taina creştină. 

Cu referire la ecleziologia din Vederea prin lumina harică, 
este citat Maxim Mărturisitorul: Biserica este icoană, altar de 
creaţie unde Fiul şi Sfântul Duh liturghisesc o liturghie a iubirii 
de creaţie. Templul a fost glasul Domnului fără icoană, Biserica, 
însă, este arătarea chipului Domnului, pentru că prin ea Cuvântul 
icoană se arată, se preface în euharistie şi în pom al vieţii. 
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Templul este chipul şi Biserica este asemănarea, creştinismul 
fiind deodată amândouă, Cuvânt întrupat în icoană şi icoană a 
întrupării lui Hristos, preoţie de Dumnezeu (Tu eşti preot în veac, 
după rânduiala lui Melchisedec) întrupată în preoţia de creaţie. 
Taina Vechiului Testament este în venirea lui Hristos anticipată 
de prooroci, iar taina celor şase zile ale creaţiei (hexaimeronul 
din Facere) se desăvârşeşte în hexaimeronul euharistic, celebrat 
liturgic. Templul Vechiului Testament nu putea să aibă încă 
icoana chipului lui Dumnezeu, doar glasul cuvântului Domnului 
fiind epifania Lui. De aceea, nu era posibilă o închipuire a 
icoanei glasului Domnului, însă taina icoanei lui Dumnezeu 
vine odată cu întruparea lui Hristos la plinirea vremii (Cine M-a 
văzut pe Mine a văzut pe Tatăl). Hristos este cu adevărat icoana 
chipului lui Dumnezeu care se arată doar prin venirea Lui, şi 
fără El nu poate fi icoană, şi nici iconizare (theosis). Hristos este 
arătarea icoanei lui Dumnezeu şi prin Biserică tablele legii 
închise în chivot se deschid ca icoană la vederea tuturor. Hristos 
prin întrupare, din Cel ascuns se face icoană la vedere, şi acesta 
este creştinismul cu metafizica şi teologia sa. 

Apologetica Vederii prin lumina harică (ca şi accentele 
polemice) este una implicită şi nenumită, păstrând legătura cu 
dogmatica patristică, fără a identifica şi a numi de cele mai 
multe ori ideologiile şi filozofiile în chestiune, iar pentru a rezuma 
teologia ghelasiană va trebui să citim cu atenţie premisele 
fundamentale de la care porneşte, într-adevăr modificate, dacă 
este să punem în discuţie antropologia şi mistagogia sa, iar din 
ceea ce înţeleg, trifiinţialitatea şi iconicitatea sunt conceptele de 
la care trebuie pornit pentru a fi asimilată, pentru că această 
trifiinţialitate aparţine Chipului Tatălui, şi numai în baza 
acesteia poate exista şi Treimea cea deofiinţă şi nedespărţită. 
Filozofia platonică şi neo-platonică recunoaşte şi ea o treime 
funcţională, de fiinţări ale unului simplu, însă teologia ne 
vorbeşte de Treimea ipostatică a unicei fiinţe; pe de altă parte, 
mistica afirmă că este nevoie de o distincţie a fiinţei ca fiinţă, 
adică chip, fiinţă şi ipostas, ca trifiinţialitate. 

În triadologia isihastă se face distincţie între chip şi 
ipostas: chipul Tatălui purcede fiinţa Sfântului Duh şi naşte 
ipostasul Fiului, iar realitatea de creaţie, adică omul, are şi ea un 
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chip triadic în sine, ca memorie a chipului Tatălui, configurat ca 
trifiinţialitate, şi creaţia este posibilă prin liturghisirea Arhiereului 
celui veşnic, fiind hexaimeron prin ritualul liturgic al celor şase 
zile, închinare de Fiu ca ofrandă adusă Tatălui, originea timpu-
lui fiind în ritualul creator şi a spaţiului în cuvântul creator. 
Fiinţa fiinţei, pe care Aristotel o căuta cu asiduitate (entelehia), 
sau monada lui Leibniz este tocmai chipul fiinţei, iar fiinţa este 
unică datorită unicităţii chipului fiinţial, astfel prin acest chip 
fiinţial fiinţa poate fi şi treimică, fără să îşi piardă unicitatea. 

În speculaţiile metafizice aflate în circulaţie se pleca de la 
Fiinţa care generează persoane, or aici trifiinţialitatea sau mai 
precis chipul treimic fiinţial este adevărata structură a supremei 
iubiri (Stăniloae, 1978) şi chipul originar extins şi împărtăşit 
creaţiei, viziune diferită, de exemplu, chiar şi de ceea ce un 
Nikolai Berdiaev, Vladimir Lossky (+1958, Paris) sau Christos 
Yannaras au lansat în spaţiul occidental ca vectori de cunoaş-
tere a Ortodoxiei. Cumva, prin aceştia, însăşi imaginea şi lumina 
Bisericii este filtrată şi prin alte categorii care emit în ultimele 
decenii pretenţii de canonicitate sinodală, de ce nu, prin vitra-
liile translucide ale scolasticismului, iar teologia aferentă care a 
urmat după ei a suportat şi ea accente modificate. Ghelasie din 
Frăsinei doreşte să reveleze pe fond întâlnirea persoanei umane 
cu Dumnezeu faţă către faţă, prin raportul dintre chip şi asemă-
nare. Vederea prin lumina harică nu dezbate chestiuni de ascetică 
şi de mistică, deşi aceasta s-ar părea la o primă lectură super-
ficială, sau nu dezbate numai chestiuni de acest fel, ci clarifică 
doctrinar aspecte esenţiale din teologia răsăriteană, fiind un 
răspuns decisiv la reacţiile că scrierile părintelui ar fi sincretice 
şi nefixate în tradiţia ortodoxă. 

Volumul are trei părţi: prima ne vorbeşte despre isihasm 
prin lumina harică a mistagogiei, despre ipostas ca taină a 
accesibilităţii harice, şi că harul ne întâlneşte cu ipostasul, iar 
ipostasul ne împărtăşeste harul; ipostasul este libertatea dintre 
chip, fiinţă şi fire, iar harul este libertatea ipostasului, firea 
ipostatică este cea care se transpune în energiile harice prin 
Dumnezeu-Cuvântul întrupat, pecetea harului este pecetea ace-
luiaşi Cuvânt care prin lucrare se face pecete a Duhului Sfânt, 
iar pecetea Tatălui-Dumnezeu se face pentru noi binecuvântare. 
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Taina Cuvântului este iubirea în dăruire ca limbaj, taina Duhului 
este iubirea în mişcare ca dragoste, iar taina lui Dumnezeu Tatăl 
este iubirea în sine. Harul este specific treimic: harul iubirii, al 
dragostei şi al dăruirii. Cuvântul este în ritualul liturgic al 
Sfântului Duh şi în unirea binecuvântării Tatălui, iar harul este 
în această transpunere. Ipostasul este arătarea fiinţei şi harul 
este arătarea ipostasului, ipostasul fiind actul firii fiinţiale, iar 
harul energie de lucrare a firii ipostatice. Cuvintele ipostatice 
sunt origine a raţiunilor harice. 

Partea a doua se referă la creaţie ca chip al Fiului lui 
Dumnezeu şi este o parafrazare mistică la mistagogia hexaime-
ronului Facerii. Creaţia este în originea chipului Fiului, a 
Logosului dumnezeiesc, Fiul fiinţial creând mai întâi chipul de 
creaţie, actul creaţiei fiind chip de Liturghie a iubirii Treimii 
dumnezeieşti. Viaţa dumnezeiască în sine este liturghisirea 
închinăciunii de Fiu cu ritualul mulţumirii Sfântului Duh, care 
se încununează cu binecuvântarea Tatălui, ce este euharistie 
fiinţială în sine. Fiul  ̶  chip şi fire de Tatăl  ̶  este potir şi ipostas 
în care se pun prescură şi vin. Potirul şi ritualul sunt ipostasu-
rile de Fiu şi Sfânt Duh, ca naştere şi purcedere; taina iubirii 
este această liturghisire în absolut a prescurii şi a vinului în 
cuprinderea potirului, adică a ipostasului Fiului şi ritual al 
purcederii Sfântului Duh, care se fac euharistie treimică.  

În potirul de Fiu veşnic se fiinţializează prescura chipului 
iubirii Tatălui, aceasta în ritualul Sfântului Duh, care, de 
asemenea, fiinţializează în ipostasul său de Duh acelaşi chip şi 
fire absolută de Tatăl. Fiul creează şi o prescură de creaţie, dar 
Tatăl este cel care o existenţializează. Tatăl în sine este izvorul 
fiinţei, doar El poate naşte fiinţa. Fiul şi Sfântul Duh sunt fiinţa 
născută şi purceasă din Fiinţa Tatălui. Taina dumnezeirii în sine 
este Tatăl nenăscut, care naşte pe Fiul absolut şi purcede pe 
Sfântul Duh absolut, ca taină a Treimii în sine. Taina creaţiei 
lumii ex nihilo este firea Fiului dumnezeiesc, care creează şi un 
chip de creaţie, în care se întrupează. Logosul fiinţial creează şi 
un logos de creaţie şi se face Logos hristic, totodată Dumnezeu 
şi creaţie, desăvârşit în divinitate şi desăvârşit în umanitate, 
recunoscut în două firi fără amestecare, imuabil, nedespărţit şi nedivizat. 
Cuvântul se întrupează şi într-un chip de Fiu de creaţie  
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(şi Cuvântul trup s-a făcut); Logosul creator creează şi o gândire 
de creaţie, în care se revarsă pe sine, ca înţelepciune divină, care 
este în acelaşi ipostas al Fiului, faţă de care nu este niciodată 
separată sau amestecată. Întruparea Fiului lui Dumnezeu este 
în mai multe enipostazieri, preluând şi firea de creaţie în Logos. 

În partea a treia se dezvoltă ceea ce Ghelasie din Frăsinei 
numeşte hexaimeronul euharistic, fiind importantă ideea de faţă 
către faţă şi de chip euharistic, asemănarea ca rod al chipului şi 
chipul ca prototip al asemănării. Logosul este icoană a hexaime-
ronului euharistiei, Logosul Biserică fiind Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu cel născut din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, 
ea însăşi Biserică de creaţie. Cuvântul, care este glasul Domnului, 
îşi creează mai întâi Biserica de creaţie, în care să se întrupeze şi 
să se iconizeze, iar liturghia cosmică începe cu naşterea Maicii 
Domnului, care să nască pe Hristos cosmic. Adam este proto-
tipul asemănării în oameni şi el cade din asemănare şi se face 
prototipul păcatului strămoşesc. Dacă Logosul divin ar crea 
doar creaţia şi nu s-ar implica apoi direct în creaţie, ar fi o izolare 
absolută între creator şi creaţia Sa, iar filozofia intuieşte aceasta, 
dar în sens creştin, Logosul creator cel dincolo de creaţie se face 
şi chip de creaţie, ca asemănare de creaţie în dumnezeire. Aici 
este taina lui Hristos, Logosul se face dublu act de coborâre a 
dumnezeirii în creaţie şi totodată de urcare a creaţiei în 
dumnezeire. Filozofia uită de această urcare şi, de aici, mistica 
divinului din creaţie. Există o frumuseţe naturală proprie de 
creaţie, dar aceasta este în raport cu frumuseţea Treimică; mulţi 
le amestecă, le confundă şi le substituie, şi aici este de fapt 
eroarea. Prin acestea se surprinde chipul nemuritor al lui 
Dumnezeu în sine, şi ca să prezinte isihasmul ca mistagogie 
(adică iniţiere în tainele sfinte), porneşte de la a descoperi ce 
înseamnă întâlnirea faţă către faţă între Dumnezeu şi creaţia Sa. 

Pe de o parte, este posibil ca această carte să fie, deci, 
tocmai un răspuns de apărare faţă de anumite acuze, şi aşa cum 
epistolele pauline sunt scrieri ocazionale reţinute de către 
memoria Bisericii în canonul Noul Testament, aşa cum scrierile 
Sfântului Maxim Mărturisitorul sunt tot scrieri ocazionale, 
menite să răspundă în imediat unor chestiuni neclare, tot astfel 
şi scrierile lui Ghelasie din Frăsinei răspund unor conjuncturi în 
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care teologia isihastă trebuia definită şi exprimată peremptoriu. 
Pe de altă parte, în aceste răspunsuri se constată şi o evoluţie şi 
o deplasare de accente de-a lungul anilor în gândirea sa teolo-
gică, la prima vedere nesistematică şi neomogenă: spre exemplu, 
dacă la începuturi persoana este descrisă ca fiind chip al sufle-
tului, mai târziu isihastul defineste persoana nu ca om, ci ca 
îndumnezeire, ca arhechip actualizat, cu alte cuvinte noi suntem 
oameni, dar chipul nostru real este întru asemănare; stai 
ancorat în arhechip şi rămâi natural, sau îţi pierzi asemănarea, 
denaturând naturalul. 

Legat de cealaltă perspectivă (iconicitatea), trebuie spus 
că teologia isihastă are o puternică structură iconică: Dumnezeu 
faţă către faţă cu creaţia Sa. Redescoperirea icoanei este salvarea 
şi restructurarea, iar ortodoxia face cu precădere teologia 
chipului, şi a chipului ca model al icoanei. Teologia ne vorbeste 
despre întruparea lui Hristos ca taină a icoanei, divinul cel 
dincolo de orice chip prin întrupare se lasă circumscris şi capătă 
chip, adică se arată într-un chip de creaţie îndumnezeit şi 
iconizat, ca unire divino-umană. Chipul şi fiinţa sunt în interior, 
iar ipostasul este în exterior, de aceea chipul şi fiinţa nu se văd 
direct, ci prin ipostas, vedere a chipului şi a fiinţei, de aceea 
revelaţia ne vorbeşte despre Treimea ipostatică, ipostasul fiind 
accesibilitatea fiinţială, chipul şi fiinţa rămânând apofatice în 
gândirea isihastului (ipostasul este asemănarea după chip, este 
firea ipostaziată a chipului).  

Dacă filozofia aristotelică are logica aniconică a ideii, 
teologia are logica ipostasului, a persoanei, şi teologia ortodoxă 
este o gândire în categorii personaliste, ipostatice. Filozofia 
reduce persoana la o idee personalizată, dar gândirea creştină 
insistă pe discernerea acestora. Doar distincţiile dintre fiinţiali-
tăţile Fiinţei în sine ne revelează cu adevărat ce este ipostasul 
fiinţial, de aici şi taina trifiinţialităţii Fiinţei, ca adevărata Fiinţă. 
Filozofia, dar şi monoteismul strict, consideră Fiinţa o monadă 
singulară aniconică, care nu poate ieşi din sine ca fiinţări, de 
unde metafizica logicii negative a desfiinţării de sine prin totali-
tarism şi nelibertate, sau după o expresie antropologică post-
modernă, nesuveranitate. 

Dumnezeirea în sine are deja un Chip, şi datorită acestuia 
se transpune şi ca chip de întrupare. Chipul este tainic şi 
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ipostasul este arătarea şi asemănarea chipului, aşa originea 
icoanei este dată deja în ipostas şi întruparea ipostasului Hristos 
de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria este icoana accesibilă 
nouă. Fiinţa dumnezeiască este ipostatică în sine, deci este 
iconică, chiar dacă este o icoană inaccesibilă creaţiei, şi această 
icoană în sine dă posibilitatea de arătare şi întrupare în creaţie. 
Fără ipostas, teologia icoanei este fals interpretată: ipostasul 
este însăşi icoana fiinţei şi asemănare a chipului fiinţial, aşa 
icoana este arătarea firii şi asemănare a chipului fiinţial. Ousia 
subzistă prin hypostasis, nu există fiinţă fără ipostas şi nu este 
ipostas fără icoană, cum nu este nici chip fără asemănare. 
Logosul creator, prin care toate s-au făcut, nu rămâne doar un 
principiu pentru creaţia Sa, ci se  face Logos şi icoană totodată, 
ca hexaimeron al euharistiei.  

Vederea prin lumina harică este, probabil, prima carte 
acurat isihastă de teologie doctrinară, şi este posibil să nu fi 
apărut ceva similar în spaţiul răsăritean, din acest punct de 
vedere, arătând chipurile de întâlnire ale lui Dumnezeu cu 
creaţia sa, însă desigur, viziunea doctrinară şi teologică este 
cuprinsă în practica rugăciunii şi în experienţa liturgică din 
sinaxa euharistică. Isihasmul arată că Faţa nu este un Principiu 
abstract, evaziv, impersonal, ci este Treimea, este trifiinţialitate, 
iar pentru persoană, dialogul în absolut nu este posibil decât 
dacă este chip de cuvânt, pentru că aşa este, de fapt, întemeiat. 

Foarte importante pentru scrierile lui Ghelasie din Frăsinei 
sunt aceste dimensiuni, apologetică şi mistagogică, pentru că în 
permanenţă se fac distincţii sau hotare, cum preferă să le nu-
mească, între teologia ortodoxă şi filozofie (prin aceasta înţele-
gând şi monoteismele stricte, asimilate unor eforturi cognitive 
autarhice nerevelate, care exclud un chip absolut al trifiinţiali-
tăţii, prin aceasta şi posibilitatea întrupării şi iconizării necrea-
tului, dar şi a creaturalului prin cele două firi unite în nedespăr-
ţire şi neamestecare în Persoana Cuvântului făcut trup [Unul 
din Treime a suferit în trup, formula dogmatică a călugărilor 
sciţi]), dar şi între teologie şi mistică, ultima dintre ele, mai 
actuală în perenitatea ei şi care asimilează categoriile sinodale 
ale primeia, accentuând prezenţa harului prin chipul fiinţei. 
Însăşi cunoaşterea este triadică în efortul ascetic spre desăvâr-
şire, plecând de la metafizică, unic punct exterior de unde poţi 
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poposi în Biserică, prin teologie şi culminând cu mistica isihastă, 
învăţătura de taină care pare a fi păstrat rugăciunea neîncetată 
în gestul iconic şi liturgic neîntrerupt. 

Până şi un René Guenon (asiduu interpretat şi asimilat în 
spaţiul românesc pe direcţii antiecleziale, însă de care Mircea 
Eliade, colegul său mai tânăr de generaţie, s-a delimitat prin 
tăcere în cea mai mare parte a activităţii sale creatoare) recu-
noştea existenţa unor structuri de învăţătură secretă primordială, 
transmisă iniţiatic din generaţie în generaţie, în practica mistică 
a ordinului isihast răsăritean, aşa cum tinde să îl înţeleagă 
acesta, iar Moshe Idel găseşte afinităţi speciale şi surprinzătoare 
între hasidism şi revirimentul ascetic paisian din Munţii Carpaţi. 
Dincolo de aceste remarci, Ghelasie din Frăsinei găseşte că toate 
misticile necreştine sunt mistici panteiste ale Fiinţei fără chip, 
deşi s-ar părea, cum am mai spus, că filozofia ar recunoaşte o 
treime funcţională, de fiinţări ale Unului simplu. Filozofia 
porneşte de la unul simplu care devine trei şi apoi multiplu, dar 
numai în sens creştin Unul este trifiinţial. 

Creştinismul este teologia Treimii ipostatice şi a energiilor 
Sale harice, toţi sfinţii părinţi vorbind despre aceasta, filozofia 
consideră Fiinţa ca impersonală, care apoi se personalizează 
prin energiile harice, teologia ortodoxă, însă, distinge ipostasul 
de înţelepciunea sa harică. Filozofia afirmă că la început fiinţa 
creează înţelepciunea divină şi aceasta creează lumea, dar în 
ortodoxie nu se admite aşa ceva. Ipostasul fiinţial al Cuvântului 
creează direct şi personal, chiar dacă este însoţit de harul Său. 

Sofianismul lui Sergiu Bulgakov (+1944) încearcă greşit o 
personalizare a înţelepciunii harice, luând în considerare fiinţa 
impersonală, care apoi, ca har, se face înţelepciune personală. 
Ortodoxia revelează Fiinţa deja ca persoană şi din aceasta ies 
apoi energiile harice de persoană fiinţială. Sofianismul, dar şi 
filozofia în general, nu puteau găsi dezlegarea problemei ieşirii 
divinului din sine însuşi în creaţie, de aceea folosesc interme-
diarul înţelepciunii. Teologia Bisericii răsăritene rezolvă aceasta 
prin Persoana fiinţială, din care apoi izvorăsc harul şi înţelep-
ciunea. Persoana în suveranitate de sine este totalitatea fiinţei, 
iar energiile persoanei fiinţiale nu mai pot fi şi ele personalizate, 
pentru că ar depersonaliza persoana în sine.  
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Mistica isihastă preferă să vorbească şi de un limbaj al per-
soanei fiinţiale în sine, ca origine a raţiunilor harice. Gândirea în 
sens creştin este a ipostasului Cuvântului cu harul Său împreună. 
Filozofia considera doar actul propriu de creaţie până la un fel 
de divinizare, ideile platonice într-o astfel de concepţie cad în 
lumea lucrurilor ca o desacralizare până la profan; în revelaţia 
creştină, cuvintele arhetipale se întrupează creând fiinţele, împle-
tindu-le neamestecat, chipul creat crescând în seva Cuvântului 
creator. Desfăşurarea creaţiei nu este desacralizarea, ci sacrali-
zarea creaţiei; creşterea creaţiei în supraspaţiul Cuvântului 
creator este sensul creaţiei. Creaţia este o întrupare de cuvinte în 
chipuri fiinţiale create, care prin împletire neamestecată fac 
urcuşul îndumnezeirii creaţiei. Prin actul creator divinul iese în 
spaţiul creat, ca să introducă creaţia în divinitate. Filozofia consi-
deră doar ieşirea divinului în spaţiul creat, or acest demiurg, 
transmis şi pe filieră gnostică, este insuficient, pentru că Logosul 
creator iese în creaţie şi prin sine introduce creaţia în divinitate. 

În ceea ce priveşte situarea teologiei ghelasiene într-un 
spaţiu precis, carpatin, al unui Frăsinei al tradiţiilor monahale 
indigene, ctitorit din nou de Sfântul Calinic cernicanul, astfel de 
scrieri teologice pot fi şi deteritorializate. Ele aparţin deja Tradiţiei 
Bisericii una, sancta, catholica, sau, mai bine spus, vin din ascen-
denţa unor teologi exponenţiali pentru Răsăritul ortodox, aşa 
cum au fost Dionisie Pseudo-Areopagitul, Maxim Mărturisi-
torul sau Grigorie Palamas. Există specificităţi şi particularităţi 
care conferă unicitate unui etos şi topos, pe care chiar isihastul 
l-a numit carpatin, şi cei care trăiesc în ambianţa unui astfel de 
spaţiu pot să confirme aceasta fără prea mari dificultăţi, dar 
structura teologică transcende reperele sau criteriile geografice 
locale, printr-o surprinzătoare canonicitate şi, implicit, universa-
litate. O astfel de viziune antropologică şi mistică depăşeşte 
limitaţiile, pentru că ortodoxia nu este una dintre confesiunile 
creştine, una printre celelalte, asemenea ramurilor crescute  
dintr-un copac organic, ci este Biserica vie a lui Hristos Domnul, 
Arhiereul cel veşnic. 

Adrian Olteanu 
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Convorbiri (I-II) 
 
 
I. Misailescu: În volumul şase al colecţiei Chipul Iconic, 

colecţie dedicată memoriei părintelui Ghelasie de la Frăsinei, aţi 
publicat un articol cu titlul Apariţia răului în lume; primele 
întrebări vor viza unele dintre aspectele pe care le-aţi tratat 
acolo. Afirmaţi că „omul nu evoluează de la animal-natură la 
om, ci de la omul cu chip divin la omul îndumnezeit asemenea 
Lui, angrenând în această mişcare şi natura”. Prin urmare, 
trebuie să dezgropăm chipul lui Dumnezeu din noi de sub 
dărâmăturile uitării şi ale obişnuinţelor greşite?  

Pr. Hristofor Bucur: Mai întâi, despre acest articol, fără să 
bănuiesc că vom prinde astfel de vremuri urâte, îngrijorătoare 
şi ameninţătoare chiar, am încercat să răspund de unde vine 
răul, ca să oferim, aşa, nişte repere, pentru a ne feri de rău, deşi, 
creştineşte vorbind, nu trebuie să ne preocupe ameninţarea, 
respectiv răul, ci binele; este de preferat să te apropii de bine, 
nu să fugi de rău. Este o nuanţă importantă!   

Referitor la „acel ceva” pe care-l avem noi preţios în noi, 
Hristos l-a asemănat cu o comoară ascunsă în ţarină (sau în 
pământ). Comoara reprezintă sufletul, despre care nu ştim mai 
nimica, dar pe care-l descoperim doar prin rugăciune, atunci 
înţelegând, într-adevăr, care este valoarea noastră. Fireşte, este 
de dorit ca această descoperire să se petreacă în timpul vieţii, 
fiindcă toţi oamenii o vor descoperi până la urmă, însă, cei mai 
mulţi, în momentul morţii. Atunci vor afla că au o parte nemu-
ritoare în ei, care a fost ignorată.  

Această comoară merită să fie cunoscută şi, dacă devenim 
conştienţi de valoarea ei, atunci nu mai privim cu dispreţ nici 
trupul, dat fiind că noi suntem o unitate: suflet şi trup. Amândouă 
sunt importante! Nu este în regulă să le separăm ori să prefe-
răm una din componente alteia, fiindcă atunci se produce o 
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schizofrenie. Numai împreună acestea două fac întregul! Chiar 
practica Bisericii stă ca dovadă că lucrurile trebuie văzute în 
ansamblu: moaştele sfinţilor se păstrează în racle preţioase, 
sfânta împartăşanie pentru bolnavi în nişte chivote speciale, tot 
din materiale preţioase. Materia nu este rea în sine, ci e rău 
atunci când ne limităm doar la ea şi nu credem că există şi o 
parte spirituală, greu de găsit, dar nu imposibil de găsit. 

Cu aceasta se ocupă religia: să-l facă pe om conştient că 
nu are doar o menire pământească, ce se încheie în mormânt, ci 
că este făcut pentru a trăi veşnic. Religia ne face conştienţi că de 
felul în care trăim acum, depinde felul cum ne vom simţi după 
moartea fizică… Şi, legat de aspectul acesta, e important postul, 
fiindcă, pe de o parte, el ne face trupul transparent, şi, pe de altă 
parte, ne face mai uşor de descoperit, dincolo de el, comoara 
aceasta ascunsă. Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul harului 
divin, ne găsim cu adevărat chipul ascuns. 

I.M.: Despre modalitatea în care omul poate să-şi identi-
fice propriul chip spuneaţi: „Doar răspunzând iubirii lui 
Dumnezeu cu iubire, omul, iar prin el întreaga creaţie, îşi iden-
tifică propria natură, care la început era foarte frumoasă, 
existând chiar şi posibilitatea unei creşteri duhovniceşti.” Răs-
punzând iubirii dăruitoare a lui Dumnezeu, printr-o iubire pri-
mitoare, memoriile naturii noastre reale se trezesc la viaţă? 

Pr. Hristofor: Cu siguranţă că şi lucrul acesta sugerează şi 
comparaţia cu făclia ce nu trebuie ascunsă, ci trebuie lăsată să 
lumineze. Printr-o anumită asceză şi printr-un anumit drum de 
curăţire interioară, noi ne putem găsi lumina aceasta şi, atunci, 
înţelegem mai bine şi cine suntem. Noi am primit chipul acesta 
dumnezeiesc la Botez, dar, prin păcate, prin răutăţi, l-am aco-
perit şi, de cele mai multe ori, nu suntem conştienţi ce avem, cu 
adevărat, important în noi. 

Prin urmare, încercând să facem o curăţire interioară, 
redescoperim această lumină, care, la rândul ei, ne ajută să ne 
vedem şi mai bine impurităţile şi să ne facă mai râvnitori 
pentru a ne curăţi. Este un proces, într-adevăr, îndelungat. 
Informaţiile negative au ajuns în fiecare celulă, dar este posibil 
să ajungem la succes, să ne atingem ţelul. 
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I.M.: Referitor la iubire, iubirea noastră, o problemă ar 
putea fi faptul că nu orice fel de iubire ne este proprie, adică 
există chiar şi iubiri pătimaşe, chiar şi în mistică? 

Pr. Hristofor: Dacă nu înţelegem exact ce căutăm, mai 
precis, pe Cine căutăm, putem ajunge să ne iubim pe noi înşine. 
Iar asta, cu siguranţă, nu este în regulă: să ne mărginim existenţa 
la o auto-contemplare. Trebuie să trecem dincolo de limitele 
acestea personale, pentru a căuta să intrăm într-un dialog cu 
Dumnezeu! 

Apoi, chiar dacă se vorbeşte mult în viaţa de zi cu zi de 
iubire, ştim foarte bine că există şi iubiri pătimaşe. Sigur, ştim şi 
că în mistică e dorinţa de noi trăiri. Sunt unii care vor revelaţii, 
aşa, la comandă; făcând un anumit ritual, o tehnică anume, ei 
vor să primească ceva paranormal. Or, Dumnezeu ne dă doar 
din când în când, atât cât ne trebuie la momentul respectiv, 
pentru care suntem pregătiţi, şi atunci e mai mic riscul de a 
cădea în mândrie. De aceea, nu trebuie căutată plăcerea, fiindcă 
stă la pândă şi cel rău ca să ne abată pe o pistă falsă. Deci, să nu 
căutăm senzaţiile, chiar dacă sunt rafinate, ci să fim mulţumiţi 
cu cât ne dă Dumnezeu, deoarece El, cu adevărat ne iubeşte, şi, 
când va şti că suntem pregătiţi, ne va da şi mai mult. 

Putem face aici o analogie cu zicala aceea: „Banii nu sunt 
niciodată de ajuns!” şi putem zice: „Pentru unii mistici nici 
trăirile lor nu sunt de ajuns!” Dar, cum spuneam, acestea nu vin 
ca urmare a unui troc pe care îl facem cu Dumnezeu: îi oferim 
anumite eforturi, o asceză şi nişte ore de rugăciune, şi credem 
că El este obligat să ne ofere lucruri senzaţionale. Ăsta e riscul 
care îi paşte pe cei care nu au un îndrumător, care să fi trecut 
prin experienţe de genul acesta, care să ştie care sunt riscurile şi 
cum să-l ghideze pe cel ce porneşte pe drumul purificării, şi 
apoi, mai departe, pe cel al iluminării. Imensa majoritate a trăi-
torilor creştini au avut îndrumători. Aici nu prea merge să fii 
autodidact, fiindcă pericolele sunt prea mari, neaşteptate, şi 
oricând poţi să cazi. Însă, încercând să ne deschidem, să zic, mai 
întâi faţă de oameni, căci cu ei ne este mai simplu, atunci, 
cumva, vom simţi ce avem de făcut. Asta, fiindcă oamenii sunt 
ca un barometru (ceilalţi ne arată unde am ajuns). De constatăm 
că ei ne enervează, că prea uşor ne ieşim din fire, fiindcă nu se 
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comportă aşa cum dorim noi, atunci înseamnă că mai avem de 
lucru în interiorul nostru. 

I.M.: Despre rolul omului în creaţie consemnaţi: „Doar 
chipul divin din om îl vede pe Dumnezeu, iar prin faptul că 
omul revarsă în lume memorialul divin, suflat în sine la creaţie, 
dar şi acumulează memorialul din ţărâna naturii, face să comu-
nice Divinul cu natura şi să le unească” (...) „Că omul are o 
misiune specială în creaţie reiese foarte clar din primele capitole 
ale Sfintei Scripuri: el stăpâneşte toate vietăţile de pe pământ 
(Fac. 2, 19-20), iar efectul căderii lui se întinde asupra întregului 
pământ (Fac. 3, 17)”. Să înţelegem că natura nu poate comunica 
cu Dumnezeu decât prin om sau că nu poate comunica deplin 
cu Dumnezeu decât prin om? 

Pr. Hristofor: Da, natura nu poate comunica în adevăratul 
sens al cuvântului cu Dumnezeu, ea doar primeşte de la 
Dumnezeu, dar nu-I răspunde; numai Dumnezeu, oamenii şi 
îngerii sunt persoane – cum spunea şi părintele Stăniloae: 
natura este doar o realitate unitară raţională, existând pentru 
dialogul inter-personal, ca o condiţie pentru creşterea spirituală 
a omului, pentru dezvoltarea umanităţii. Dumnezeu nu mai in-
tervine în natură, aşa cum intervine la crearea fiecărui suflet de 
om; El a imprimat în natură nişte legi foarte complexe – pe care 
e bine să le cunoaştem – şi natura se mişcă de la sine, într-un fel 
de cerc închis. Doar omul este cel care poate oferi natura, 
elemente ale naturii, lui Dumnezeu – mă refer, atât la materia 
din care este constituit omul, partea lui fizică, cât şi la anumite 
materii care se folosesc în cult: pâinea, vinul, tămâia, apa, uleiul..., 
dar şi la celelalte, care sunt oferite de om lui Dumnezeu.  

Apoi, tot Dumnezeu uneori se foloseşte de natură pentru 
a-i comunica ceva omului. Pentru că, de cele mai multe ori, nu 
înţelegem ce vrea Dumnezeu de la noi, nu suntem în stare să 
percepem glasul divin, atunci Creatorul ne face cunoscută voia 
Sa prin anumite fenomene naturale: furtună, secetă, cutremur... 
sau, dimpotrivă, prin vremuri frumoase.  

Se merge acum, în epoca modernă, pe grija omului faţă de 
natură, dar într-un fel desacralizat, de asta se ocupă ecologia. 
Însă noi trebuie să vedem care este responsabilitatea noastră 
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adevărată faţă de ceea ce ne înconjoară, faţă de univers, şi să 
trecem mai departe.  

Unii Sfinţi Părinţi vorbesc despre raţionalitatea lucrurilor, 
dar cuvântul acesta nu înseamnă că ceea ce este în natură 
gândeşte, ci că funcţionează după anumite legi complexe, care 
ne uimesc şi pe noi. Dar legile sunt date de Dumnezeu ca să 
căutăm raţiunea divină, pe care El a imprimat-o în fiinţele din 
natură sau în fenomenele naturii, şi, dacă omul reuşeşte lucrul 
acesta, adică să descopere aceste legi şi să-L slăvească pe 
Dumnezeu, care a dat aceste legi, atunci se justifică şi denu-
mirea de lume, care în latină (lumen) semnifică lumină.  

Deci, observând frumuseţea imprimată de Dumnezeu în 
tot cosmosul, omul mai primeşte lumină şi astfel, aşa, într-un fel 
indirect, şi se bucură când vede cu câtă înţelepciune a făcut 
Dumnezeu tot ceea ce e creaţie. Responsabilitatea omului faţă 
de natură, se mai vede, de pildă, şi din episodul biblic al arcei 
lui Noe, atunci când tot omul a salvat vietăţile din natură. 
Aşadar, să mergem în direcţia aceasta a sesizării degetului lui 
Dumnezeu şi în ceea ce ne înconjoară.  

I.M.: La un colocviu afirmaţi: „Natura nu are nici con-
ştiinţă, nici autocunoaştere, are doar raţiuni; în schimb, omul 
are chip divin şi de aceea Îl poate vedea pe Dumnezeu.” Ce s-ar 
mai putea spune despre natură din punct de vedere creştin? 

Pr. Hristofor: Omul, cum spuneam, trebuie să îngrijească 
natura (el nu este stăpânul ei discreţionar!) şi s-o păstreze. De 
fapt, trebuie s-o readucă la starea frumoasă din rai, întrucât, în 
rai, după cuvintele Scripurii, toate erau în armonie. Însă, după 
căderea omului, a pătruns şi în natură răul, şi aşa au început să 
se duşmănească toate, au început să existe şi fenomene distruc-
tive şi animale carnivore. Dar n-o să reuşească niciodată omul 
singur să regleze ceea ce îl înconjoară, dacă nu se curăţă pe sine! 
Sfinţii sunt exemple de oameni care, cu adevărat, au mers în 
direcţia cea bună, reuşind să îmblânzească fiare sălbatice, 
făcând să apară izvoare în locuri secetoase, să aducă ploi, să 
potolească furtuni... Deci, omul sfânt nu se îmbunătăţeşte doar 
pe el, nu are o influenţă benefică doar asupra altor oameni, ci şi 
asupra naturii întregi. Prin urmare, dacă vrem să fim ecologişti, 
trebuie să fim, de fapt, oameni duhovniceşti. Altfel, oricâte 
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planuri s-ar face şi oricâte fonduri s-ar aloca pentru curăţirea 
naturii, această curăţire nu se va produce. Omul înduhovnicit 
este cel care trăieşte în armonie cu totul!  

Aicea părintele Ghelasie ne-a dat, aşa, un exemplu uluitor. 
El a îngrijit la mănăstirea Frăsinei câţiva stupi de albine. Dar nu 
i-a ţinut ca să obţină beneficii economice de pe urma lor, adică 
pentru produse apicole, ci a vrut ca să ajute la polenizarea 
florilor. Pentru el asta era important, ca albinele din stupi să 
meargă din floare în floare, astfel încât procesul de polenizare 
să fie uşurat. Asta face un om care are iubire pentru toţi şi 
pentru toate. Se gândeşte nu la el, nu este pragmatic (în sensul 
acesta al beneficiului personal, bănesc), ci se gândeşte la fiinţele 
care-l înconjoară şi care au şi ele nevoie de ajutor.  

I.M.: Referitor la „chipul divin din om îl vede pe 
Dumnezeu”, aceasta înseamnă că, în măsura în care nu reuşim 
să identificăm chipul divin din noi, în aceeaşi măsură vederea 
noastră este deformată? 

Pr. Hristofor: Sigur că da! Nu ştim de unde venim şi 
atunci nu avem nici vreun ţel înspre care să mergem. Suntem 
un fel de somnambuli, care nu trăim viaţa adevărată. Ne lăsăm 
duşi de instincte, de pofte, şi nu ştim că avem un potenţial 
enorm şi că putem ajunge la fericire în viaţa aceasta; la stropi de 
fericire, dar care nu se compară cu plăcerile, de orice fel ar fi ele: 
plăcerile acestea trupeşti sau de slăvire, de laudă a celorlalţi. 
Însă, într-adevăr, e greu să începi să sapi în tine şi să dai de tot 
felul de mizerii, pe care preferai să le ignori. Dar, rezultatul 
merită, fiindcă efectele sunt pe veci; deci, nu doar pentru că în 
viaţa aceasta vom primi semne de la Dumnezeu, şi pentru 
aceasta merită să facem aceste eforturi, dar mai ales pentru că 
dincolo, după moarte, vom simţi, aşa, deplin, de ce a trebuit să 
trăim într-un anume fel: după poruncile lui Hristos şi după 
modelul sfinţilor, iar nu după capul nostru şi după ceea ce face 
majoritatea... 

I.M.: Iată un citat din volumul Chipul Omului al părintelui 
Ghelasie: „Omul are legile structurilor naturii, dar nu ca procese 
de configurare şi formare a omului, ci ca să transforme legile 
naturii în supralegi umane. Omul nu este dependent de legile-
structurile naturii, ci are menirea să le ridice la chipul de 
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suprastructură-om.” Aşadar, omul nu ar trebui să fie dependent 
de legile naturii, dar depinde de ele doar după căderea din rai? 

Pr. Hristofor: E vorba de potenţialul acela necunoscut pe 
care-l avem. Dacă ne-am supune doar legilor naturii, am fi 
numai nişte animale mai evoluate. Dar, cu siguranţă, nu suntem 
doar atât, ci, făcând uz de legile acestea, noi trebuie şi să le 
transfigurăm  ̶  iar sfinţii chiar ne-au arătat că se poate! Au fost 
sfinţi care nu mâncau nimic multe zile, alţii au ajuns să trăiască 
doar cu har, adică cu energii dumnezeieşti, pluteau, păşeau 
peste ape, nu se ardeau în foc... şi alte lucruri care contrazic 
legile acestea grosiere. Luând aminte la aceste exemple şi 
dându-le crezare, adică, să nu socotim că sunt poveşti, atunci 
înţelegem la ce ţel măreţ putem fi părtaşi: la îndumnezeirea 
creaţiei (care trece prin îmbunătăţirea personală), la a deveni şi 
noi, aşa cum se spune, dumnezei după har (adică, prin ajutor 
divin, facem în mic, la o măsură limitată, ceva din ceea ce face 
Dumnezeu la scară cosmică). 

I.M.: Aţi relatat succint în articol etapele Genezei, adică, 
faptul că mai întâi au fost creaţi îngerii, dintre care o parte au 
devenit diavoli, apoi a fost creată natura, adică universul, iar la 
final omul. L-aţi citat apoi pe părintele Ghelasie, care spunea: 
„În rai Dumnezeu nu a creat un pom special ca să-l încerce pe 
om; acest pom este o creaţie proprie a îngerilor căzuţi. Domnul 
l-a avertizat pe Adam să nu repete păcatul îngerilor căzuţi (…). 
Dumnezeu a tolerat pomul şarpelui demonic cu menirea ca 
omul să-l scoată din rai, căci Dumnezeu, în perfecţiunea Sa, nici 
pe diavoli nu-i vătăma, ci-i lăsa să se dizolve de la sine.” Şi 
comentaţi: „Doar în ochii noştri anumite acte divine ni se par 
pedepse divine, ele fiind, de fapt, o consecinţă a îndepărtării 
voite de Dumnezeu, ceea ce produce suferinţă.” Mi se pare 
foarte interesantă această perspectivă! 

Pr. Hristofor: S-a discutat mult despre pomii din rai, s-au 
propus diferite interpretări... Putem spune că e tipic omului 
obişnuit să dea vina pe alţii! Aşa cum în rai, după cădere, după 
ce au ascultat şoapta diavolului, Adam a dat vina pe Eva şi Eva 
pe diavol, aşa facem şi noi: întotdeauna căutăm alţi vinovaţi 
pentru o situaţie dificilă în care suntem, la un moment dat. Dar 
fireşte că, procedând în felul acesta (căutând, totdeauna, vinovaţi 
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pe alţii), n-o să ne rezolvăm problemele, pentru că o să apară 
mereu altele şi altele, şi tot nemulţumiţi o să fim. 

Doar apropierea de Dumnezeu ne dă linişte, pace, pe 
când îndepărtarea de El ne produce nesiguranţă. Fericitul 
Augustin s-a exprimat atât de frumos: „Neliniştit e sufletul meu 
până nu te va găsi pe Tine!” Partea aceea [din om] cu insuflarea 
divină simte lipsa lui Dumnezeu şi doar apropierea de El o face 
să-şi găsească împlinirea. Acuma nu se mai vorbeşte atâta 
despre neliniştea metafizică, cât se vorbeşte de stres, semn al 
desacralizării lumii, inclusiv a limbajului. Şi, chiar dacă se oferă 
tot felul de remedii împotriva stresului, ele nu or să ajungă la 
rezultat, pentru că sursa nemulţumirii noastre este, de fapt, 
slaba legătură cu Dumnezeu. Celelalte soluţii oferite de psiho-
logi şi de alţi „traineri” sunt paleative. 

Aici, în ideea că totuşi avem credinţă, trebuie subliniat 
faptul că avem nevoie chiar de o credinţă puternică, de vreme 
ce, dacă avem o credinţă slabă, avem tendinţa de a da vina pe 
alţii (inclusiv pe Dumnezeu) atunci când avem probleme, şi, astfel, 
nu căutăm la curăţirea noastră interioară. Puţin-credinciosul vrea 
ca micile lui eforturi să fie răsplătite printr-o viaţă lipsită de 
griji. Acesta se încadrează în categoria căldiceilor menţionaţi în 
Apocalipsă. Adică, a acelor persoane care vor fi „vărsate” din 
faţa lui Dumnezeu, fiindcă nu au avut o credinţă puternică şi 
generatoare de fapte adevărate, ci au avut o credinţă interesată, 
negustorească: „Doamne, eu dau asta, Tu dă-mi belşugul... din 
toate punctele de vedere!” 

E corect să vezi vina ta atunci când ai probleme, pentru că 
atunci ai şi posibilitatea de a merge în direcţia corectării acestei 
vini. Să fii convins că ai un necaz cu un anumit rost, şi că Tatăl 
ceresc vrea să te înveţe ceva, şi, dacă eşti incapabil să dialoghezi 
cu El, atunci El se foloseşte şi de pedagogia necazurilor. Dar aşa 
se transfigurează suferinţa, acceptând-o ca pe ceva inevitabil în 
lumea asta căzută, dând vina doar pe tine: tu te-ai îndepărtat de 
Dumnezeu şi nu eşti capabil să te apropii de El şi să Îi faci voia 
– alte justificări sunt inutile şi dezastruoase pe plan spiritual! 

I.M.: La colocviul de la Râmnicu Vâlcea (2017) aţi vorbit 
despre aceeaşi temă, a apariţiei răului în lume, şi aţi început 
astfel: „Dacă ştim care este această origine a răului, putem afla 
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şi care este antidotul lui.” S-ar putea sintetiza, cât de cât, care 
este antidotul acestui rău? 

Pr. Hristofor: De regulă, ne supără alţi oameni şi nu 
reuşim să înţelegem că, de fapt, diavolul i-a provocat şi pe aceia 
să se comporte într-un anume fel, care nouă nu ne place; iar 
antidotul, medicamentul, sunt rugăciunea şi convingerea că 
totul se întâmplă cu îngăduinţa lui Dumnezeu. Astfel, din toate 
necazurile pe care le avem, trebuie să tragem nişte concluzii 
bune (atunci nu ne mai văităm că suntem nişte oropsiţi ai 
soartei) şi să căutăm a vedea ce anume din caracterul nostru, 
din comportamentul nostru, nu este pe placul lui Dumnezeu. 
Deci, întotdeauna să ne raportăm la El: cum ne vrea El şi cum 
suntem de fapt! 

Conştientizarea slăbiciunilor personale va duce la efortul 
de a le combate, iar procesul acesta de durată va fi încurajat de 
Dumnezeu: ne va da semne că a meritat să renunţăm la anu-
mite obiceiuri greşite, la anumite patimi. Căpătăm, astfel, mai 
multă încredere că Dumnezeu are grijă de fiecare în parte, 
inclusiv de mine, şi că Dumnezeu nu stă undeva retras într-un 
spaţiu inaccesibil, ci este o Persoană care mă iubeşte, chiar pe 
mine, cu toate mizeriile mele, şi... atunci încerc să fac şi eu 
treabă, pentru a fi, cât de cât, vrednic de această iubire 
nemărginită a Lui. 

Aşadar, răspunzând la întrebare, antidotul răului este 
curăţirea interioară şi încercarea de a ne face bine sufletului 
nostru, corpului nostru, precum şi atitudinea de a face bine 
celorlalţi – atunci se vede la ce măsuri am ajuns în procesul 
acesta de îmbunătăţire! 

I.M.: Iată încă o idee din articol: „Pe Dumnezeu, însă, nu-l 
poţi gândi, El este dincolo de orice reprezentare mentală şi, 
orice fiinţă, oricât de «subţire» i-ar fi mintea, eşuează dacă 
porneşte pe calea raţională. Singura atitudine corectă este aceea 
de închinare, manifestată prin: cântare, laudă, vestire, aşa cum 
au făcut şi continuă să facă îngerii buni.” Unii dintre noi  
mai mult facem filosofia căutării lui Dumnezeu, în loc să ne 
întoarcem direct faţa către El prin: rugăciune, cântare, recu-
noştinţă...? 
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Pr. Hristofor: Da, mintea este, într-adevăr, un dar pe care 
ni L-a făcut Dumnezeu, măcar că nu este suficientă pentru a-L 
găsi pe El. Mintea ne ajută în viaţa de zi cu zi şi ne e de folos 
atunci când începem căutarea lui Dumnezeu. La început citim 
cărţi, întrebăm oameni, facem, cu alte cuvinte, apel la facultăţile 
noastre mentale. Însă, trebuie să trecem la aplicarea a ceea ce ne 
spun cărţile sfinte sau oamenii înduhovniciţi, adică la rugă-
ciune. Vedeţi, păcatul multor teologi este că sunt foarte citiţi, 
dar puţin-rugători. Ei cunosc lucruri despre Dumnezeu, dar nu-L 
cunosc pe El, fiindcă nu au depăşit nivelul acesta raţional! 

De fapt, începi să te rogi către Cineva pe care nu-l cunoşti, 
dar pe Care alţii L-au cunoscut. O faci fiindcă aşa ţi se spune că 
e bine, dar vei primi şi semne că e în regulă aşa; într-un timp, 
mai scurt sau mai lung, de rugăciune şi de postire, şi de apel la 
slujbele Bisericii, vom ajunge şi noi la anumite rezultate care să 
ne încurajeze că drumul pe care mergem este bun. 

Dacă cineva a ajuns la anumite experienţe mistice, atunci, 
de regulă, încearcă să le descrie şi altora, şi face apel tot la nişte 
mijloace raţionale (prin cuvinte vorbite sau scrise), dar impor-
tant e ca ele să fie aplicate de către cei care vor să cunoască Cine 
este Dumnezeu şi cum este El, şi care este rostul omului. Tezaurul 
acesta mistic al experienţei sfinţilor merită a fi cunoscut! 

La un moment dat, Sfântul Apostol Pavel spunea că a fost 
răpit până la al treilea cer (sau până în rai), fiind în trup sau în 
afară de trup, nu şi-a dat seama, şi a auzit cuvinte de nespus, pe 
care nu se cuvine omului să le grăiască. Vedeţi cât de succint îşi 
exprimă Apostolul acesta o experienţă mistică uluitoare?! 
Probabil că marea majoritate a oamenilor nu am putea înţelege 
ce este al „treilea cer”. Nu există nici cuvinte pentru a reda o 
astfel de trăire. Însă, în acest scurt fragment din Epistola sa către 
Corinteni e important cuvântul „răpit”. Adică, Apostolul nu a 
ajuns la acest cer prin mijloace proprii, prin gândire, prin ştiu 
eu ce sentiment, prin ce imaginaţie..., ci a fost smuls din exis-
tenţa lui de om normal de către Dumnezeu. A vrut Dumnezeu 
să-l întărească în misiunea aceea extraordinar de grea, pe care 
şi-a asumat-o Apostolul, iar noi ştim că aşa Sfântul a căpătat 
mai mult curaj, mai multă determinare, pentru a merge mai 
departe, indiferent de obstacolele pe care le-a avut de întâm-
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pinat. Smulgerea aceasta de la pământ la Cer, cu siguranţă, nu a 
uitat-o niciodată şi a tras concluzia logică că merită să faci 
oricâte eforturi pentru a ajunge la o astfel de fericire.  

Poate merită subliniat şi faptul că poezia se apropie de 
capacitatea de a reda ceva din inefabilul experienţelor dumne-
zeieşti, iar părintele Ghelasie a scris multe poezii, foarte multe, 
şi sunt pline de profunzime. Chiar aş vrea să citesc una:  
 

Parcă în Tine  
Mi se OGLINDEŞTE Chipul 
Şi totodată în mine 
CHIPUL Tău... 
Fără confundare, 
Tot FAŢĂ în FAŢĂ, 
Eu cu ÎNCHINARE 
Şi nemişcat, 
De PREZENŢA Ta înfricoşat. 
 
Mintea şi simţirea 
Mi s-au OPRIT pe loc...  
 
Unde EŞTI tu, DOAMNE, 
În mine 
Sau în „afara” mea? 
Unde sunt şi eu? ... 
Atâta ŞTIU: 
Că STĂM FAŢĂ în FAŢĂ, 
Şi între NOI 
SUNTEM AMÂNDOI. 
 
Eu Te am PECETLUIT 
Pe Chipul meu, 
În care eşti Tu 
Însuţi ZUGRĂVIT, 
În care şi eu mă Oglindesc, 
Ca o CRUCE de ÎNTÂLNIRE, 
ICOANĂ DE ARGINT, 
LUMINĂ DE HAR 
Ce între NOI s-a APRINS. 
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Eu zic că aceasta este descrierea unei experienţe mistice. 
Una când L-a simţit sau L-a văzut în faţa lui pe Dumnezeu, într-un 
mod greu de redat prin cuvinte, într-un spaţiu atipic. Este o 
întâlnire din aceasta, care depăşeşte graniţele fizicului. Iar astfel 
de experienţe, chiar dacă sunt descrise într-un limbaj pe care 
nu-l poate înţelege oricine, arată că părintele Ghelasie a fost, cu 
adevărat, un trăitor, şi nu un compilator de texte ale altora. El  
s-a rugat şi... a ajuns la anumite măsuri! 

I.M.: E necesar, totuşi, şi un model mental al realităţii, 
căci, altfel, poate nu am mai avea nevoie nici de Crez, adică de 
Simbolul credinţei? Ne-am putea baza doar pe propriile noastre 
percepţii şi trăiri?  

Pr. Hristofor: Modelul acesta este bine de avut în vedere 
când începi procesul de căutare a lui Dumnezeu şi după aceea 
te verifici cum eşti. Au fost sfinţi care, neavând cultură teolo-
gică, au alunecat în erezii, deşi erau mistici, şi atunci oamenii 
mai învăţaţi din jurul lor, pentru ca să nu se piardă efortul lor 
de căutare a lui Dumnezeu, i-au corectat. Din această pricină, 
noi ne verificăm trăirile, dacă le avem, citind teologie, cărţi 
scrise de oameni sfinţi, dar şi întrebând pe cei care sunt trăitori. 
Iar Dumnezeu, văzând că încercăm să nu greşim drumul, ne 
trimite în cale cartea potrivită sau omul potrivit, care să ne 
ferească de posibile rătăciri. 

I.M.: Aţi reluat interpretarea dată de părintele Ghelasie 
Parabolei fiului risipitor, văzută ca o repovestire, dar cu alte 
cuvinte, a „dramei Căderii”. Astfel, fiul cel tânăr pleacă într-o 
ţară îndepărtată, adică în „spaţiul locuit de demoni”, iar foame-
tea, de care suferă nepotolit, reprezintă „patimile care-l înrobesc”, 
motiv pentru care „mintea nu mai este îndreptată spre Creator, 
ci în lăuntru, şi chiar mai mult, nu mai este în cap, ci în pântece, 
din care creşte în sus „şarpele cu mii de capete”. Este motivul 
pentru care avem mintea atât de împrăştiată şi e atât de greu să 
o disciplinăm...”. E interesantă ideea aceasta a substituirii 
„capului din cap” cu „capul din burtă”! 

Pr. Hristofor: Dacă citim atent primele trei capitole ale 
Bibliei, şi anume de la „Facere”, vom vedea o uimitoare insis-
tenţă pe mâncare. Dumnezeu îi spune omului ce să mănânce: 
ierburile cu seminţele lor şi fructele pomilor care au seminţe. 
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Dar îi spune şi ce să nu mănânce: din pomul binelui şi al răului. 
De asemenea, căderea se produce prin mâncare, şarpele e 
blestemat să mănânce pământ, iar omul căzut îşi va găsi hrana 
muncind din greu. Am găsit douăzeci şi trei de referiri, în 
primele trei capitole, la mâncare, la a mânca, la hrană şi la a te 
hrăni, iar lucrul acesta ar trebui să ne dea de gândit! 

De ce este importată hrana?! Dacă luăm în considerare şi 
faptul că şarpele a fost blestemat să mănânce pământ, atunci 
chiar ajungem într-un impas, fiindcă şarpele, ca animal, nu 
mănâncă pământ. Dar nici diavolul, simbolizat prin şarpe, nu 
mănâncă nimic. N-are nevoie de hrană. Şi atunci, înseamnă că 
hrana e mai mult decât nişte elemente fizico-chimice, sau decât 
nişte substanţe pe care le ingerăm. Hrana înseamnă şi energie, 
înseamnă şi informaţia care este în alimentul respectiv. Dar mai 
poate însemna şi ceea ce este dincolo de aliment, energiile 
[necreate]. Şi au fost sfinţi care s-au hrănit doar cu har, unii 
numai cu Sfânta împărtăşanie. Or, diavolul a pierdut accesul la 
har. Înţelegând toate acestea, parcă ni se mai luminează un pic 
şi din nedumerirea aceasta legată de importanţa mâncării. 

Părintele Ghelasie a subliniat mereu că merită să mâncăm 
doar alimente vii, vegetale vii, care nu au fost prelucrate termic, 
fiindcă viul acesta ne dă şi nouă viaţă. Dacă mâncăm carne sau 
alimente fierte, prăjite, coapte, acelea sunt alimente moarte, iar 
organismul trebuie să depună un efort pentru a le transforma în 
energii benefice, şi, în timp, se produce o epuizare a organis-
mului suprasolicitat.  

Şi mintea, care la început era folosită pentru a-L slăvi pe 
Dumnezeu, după cădere devine foarte preocupată de ce mâncăm 
şi cum să ne gătim hrana. Am găsit, apropo de expresia asta, 
„capul din burtă”, o carte scrisă de un american, Michael 
Gershon, intitulată Cel de-al doilea creier, cu o abordare revolu-
ţionară asupra dereglărilor nervoase ale stomacului şi intestinu-
lui. Respectivul cercetător, folosindu-se de mai multe desco-
periri ştiinţifice, susţinea că pe peretele intestinal sunt două sute 
de milioane de neuroni şi că mai există şi alte două miliarde de 
celule de susţinere a ţesutului neuronal. Toate acestea – neuronii 
ştim că sunt focalizaţi mai mult în creier – arată cât de impor-
tantă este hrana, de vreme ce are nevoie de atâtea celule specia-
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lizate. Dar se poate să fie şi un semn al scindării creierului, 
unitar de la început, în două: „un creier în cap” şi „alt creier în 
burtă”. Iar aceasta, deja, este o neregulă. Este o pierdere în faptul 
că ceea ce, la început, a fost o unitate, acum s-a împărţit în două. 
Aşadar, să avem grijă ce mâncăm, căci o facem pentru noi! 

I.M.: Spre finalul studiului menţionat, reliefaţi înţelesurile 
duhovniceşti ale povestirii „Dănilă Prepeleac” a lui Ion Creangă. 
De la părintele Vlasie de la Frăsinei, am aflat că părintele 
Ghelasie îi aprecia, din cultura română, cel mai mult pe Mihai 
Eminescu, Ion Creangă şi Ion Luca Caragiale. Aţi putea să ne 
daţi mai multe detalii în acest sens? 

Pr. Hristofor: Ştiu că părintelui Ghelasie îi plăcea să 
citească, inclusiv literatură, şi căuta ceea ce este dincolo de expre-
sia frumoasă. Descoperea lucruri foarte profunde în basmele 
populare, pe care nu le considera poveşti pentru copii, ci mituri 
care ascund nişte adevăruri străvechi. Omul a păstrat o anumită 
amintire a stării de rai şi a transmis aceste amintiri şi în mituri, 
iar marii scriitori le-au repovestit, folosind un limbaj specific 
vremii lor. Eminescu şi Creangă au fost nişte exemple în acest 
sens, şi, fiind şi înzestraţi cu talent literar, le-au făcut accesibile 
publicului contemporan lor şi celor de după ei. De fapt, în asta 
constă frumuseţea literaturii, în mesajul pe care-l transmite, nu 
doar în forma, în estetica prezentării unor situaţii. 

Părintele Ghelasie, într-adevăr, l-a apreciat foarte mult pe 
Mihai Eminescu, şi şi-a asumat riscul de a-i alcătui un „imn-
acatist”, stârnind, şi prin aceasta, critica multora care spuneau: 
„Ce să caute un acatist al lui Mihai Eminescu între acatistele 
adresate sfinţilor?! Părintele Ghelasie a văzut la Eminescu 
dorinţa de a ieşi din adâncurile păcatului şi căutarea cerului. 
Poezia, poemul Luceafărul e cel mai frumos exemplu al omului 
care ştie că are şi o altă menire, a omului care are nostalgia 
cerului şi-l cheamă pe pământ. Chiar dacă întâlnirea nu se 
produce din cauza micimii omului, a incapacităţii sale de a 
renunţa la ceea ce îl leagă prea mult de pământ, dorul acesta 
este unul surprins foarte bine de Eminescu. 

Totodată, părintele Ghelasie a văzut şi iubirea pe care a 
avut-o poetul naţional faţă de naţiunea română. Deşi a fost 
dezamăgit de comportamentul multora cu funcţii importante la 
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vremea sa, Eminescu a sperat în revigorarea neamului său, a 
neamului din care se trăgea, şi, într-un fel, i-a dus crucea. Este 
un exemplu pentru cei de astăzi, care fac lucrul opus, care se 
dezic de neamul din care au ieşit, cărora le e ruşine cu statutul 
de român şi caută identităţi străine. Scriitorii noştri ne arată că 
se poate trăi în acord cu specificul acestui loc; nu suntem nici 
mai buni, dar nici mai răi decât alţii. Trebuie să facem ceva 
pentru ridicarea acest neam, şi nu să-l devalorizăm şi să ne fie 
ruşine cu el. 

I.M.: Într-un interviu din revista Formula AS spuneaţi: 
„Eu mi-am găsit modelul, părintele duhovnicesc, […] într-un 
om care am simţit că mă poate duce mai departe. După mai 
multe căutări, m-am oprit la mănăstirea Frăsinei, unde erau mai 
mulţi părinţi cu har, dar „alesul” meu, încă de la început, a fost 
părintele Ghelasie Gheorghe. Era un om care ştia să vorbească 
şi să se coboare la nivelul unor începători în ale credinţei, cărora 
nu le impunea canoane grele. Ne-a cucerit prin felul său însu-
fleţit de a ne vorbi şi, într-un fel, actualizat, folosind un limbaj 
pe înţelesul nostru.” Aţi putea, vă rog, să evocaţi acea perioadă? 

Pr. Hristofor: Da, era finalul comunismului şi eram sătui 
de minciuna care ne prezenta lucrurile mult mai frumos decât 
erau în realitate. Eram tineri doritori de altceva, trăiam într-o 
societate zisă „multilateral dezvoltată”, dar noi ne simţeam muti-
laţi, fiindcă ne era „tăiată” orice „abatere”, orice idee neconformă 
cu ideologia oficială. Şi, tocmai pentru că simţeam un soi de 
nemulţumire surdă, un gol, am citit cărţi care circulau, aşa, sub 
formă de hârtii bătute la maşină. În felul acesta, am luat 
cunoştinţă şi cu alte moduri de a privi realitatea. Iar după ce a 
picat Ceauşescu, atunci, într-adevăr, am avut acces nelimitat la 
alte informaţii. S-au editat foarte multe cărţi, oameni de diferite 
orientări ţineau conferinţe pe diverse teme... Aceasta a fost, cu 
adevărat, o şansă pentru generaţia noastră. 

Atunci au pătruns şi în România idei din Extremul Orient, 
din India, din Occidentul European, din America... Şi, erau 
interesante, dar, trăind într-o ţară creştin-ortodoxă, am avut 
şansa şi să vizităm mănăstiri, unde auzisem că sunt oameni care 
Îl caută pe Dumnezeu, fiindcă asta e principala lor misiune: 
căutarea lui Dumnezeu, chiar dialogul cu El. Iar în mănăstiri 
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am găsit nu doar oameni interesanţi, cu multiple cunoştinţe, ci 
şi oameni care transmiteau iubire, adică, aveau şi alt impact 
asupra noastră, nu doar la nivel de intelect. Am fost cam la toţi 
duhovnicii mari ai vremii. Îi menţionez pe părinţii călugări: 
Sofian Boghiu, Iachint Unciuleac, Rafail Noica, Cleopa Ilie, Arsenie 
Papacioc, dar şi pe preoţii de mir, adică căsătoriţi: Dumitru 
Stăniloae sau Constantin Galeriu. Ei aveau aplecare spre lucrul 
cu tinerii, şi se bucurau văzând interesul unor tineri şi pentru 
problemele spirituale. Ei mi-au transmis multe lucruri. 

Când am ajuns la Frasinei, am fost îndrumaţi spre părin-
tele Ghelasie, care avea ascultarea de ghid, pentru că, vedeţi, 
încă de atunci avea o aură de om citit, capabil să poarte discuţii 
cu intelectualii. Şi el era la curent cu preocupările noastre, ale 
tinerilor, cu fascinaţia faţă de yoga, şi a încercat să ne lămu-
rească cum stau, cu adevărat, lucrurile. Pătrunseseră şi în 
România diverşi guru care promiteau liniştirea minţii, găsirea 
păcii interioare şi chiar dobândirea unor capacităţi paranor-
male... Şi, cum întotdeauna a existat o preferinţă pentru exotic, 
în dauna autohtonului, şi noi, la fel, eram fascinaţi de a sta într-o 
asană în faţa unei mandale, şi nu să stăm în faţa unei icoane şi 
să rostim o rugăciune. Dar părintele Ghelasie a privit cu înţele-
gere căutările noastre. El chiar studiase spiritualitatea indiană, 
fapt pentru care avea ce să ne comunice ca să ne lămurească.  
N-a fost genul de om care a demonizat yoga, ci a căutat să afle 
ce are bun, şi până unde te poate duce. Însă, faptul că a avut o 
atitudine aşa de îngăduitoare ne-a câştigat. A fost o pedagogie 
care a dat roade, dat fiind că, pe cei mai mulţi tineri, i-a făcut să 
se lase de orientalisme şi să se apuce cu adevărat de rugăciune 
şi să meargă la Biserică. 

Părintele Ghelasie a susţinut că yoga te poate face să 
ajungi la cunoaşterea luminii interioare sau a sufletului, dar 
spunea că nu acesta este finalul, ci mai trebuie făcut un pas şi 
mai mare: să-L cunoşti pe Dumnezeu. Iar cunoaşterea lui 
Dumnezeu se face doar prin creştinism, altfel, rămâi la nişte 
puteri umane necunoscute, dar tot departe de Creatorul nostru. 

Şi... aşa ne-am apucat de rugăciune şi de participarea la 
sfintele slujbe. Ţin să subliniez că, deşi mergeam acolo mai mult 
pentru discuţii intelectuale, nu ne primea decât după ce mer-
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geam la slujbă; ştia că pentru noi rugăciunea din biserică este 
esenţială, şi nu o discuţie, oricât de profundă ar fi fost ea! 

I.M: În volumul Părintele Ghelasie de la Frăsinei, Iconarul 
Iubirii Dumnezeieşti, apărut la editura Platytera, în 2004, a fost 
publicată o mărturie a dumneavostră despre părintele Ghelasie. 
Cum arată această mărturie acum, la şaisprezece ani distanţă? 

Pr. Hristofor: Părintele Ghelasie a fost un om excepţional! 
A fost o şansă că l-am cunoscut! A fost mistic, teolog, scriitor, 
duhovnic. A făcut misiune (mai ales printre tineri), a fost poet... 
şi medic. Găsindu-l pe avva, căutările noastre, în alte direcţii, au 
încetat. Aşa am simţit că ortodoxia e Calea şi, de aceea, de 
atunci, toată viaţa mea s-a schimbat. Eram pe atunci inginer, 
lucrător într-o fabrică, dar am ajuns să fac teologia şi apoi să 
intru în mănăstire, şi nu regret nicidecum această transformare, 
acest curs al vieţii. 

Am fost în legătură cu părintele, cu Avva, timp de 
paisprezece ani şi am aflat foarte multe lucruri. Mi le-am şi 
notat, pentru că mergeam acolo cu un carneţel ca să nu pierd 
nimica. A depins de mine să aplic sau nu acele cunoştinţe pe 
care părintele mi le oferea mie, dar şi multor altora. Mergeam 
cât de des puteam. Mergeam şi peste dealuri. Era o potecă 
frumoasă, care de la Călimăneşti te ducea spre mănăstire, dar 
traseul dura câteva ore bune. Dar mă deplasam uneori şi la 
„ocazie”. Mi se părea că merită orice efort pentru a ajunge 
acolo, la Frăsinei.  

Cărţile pe care le-a tipărit părintele încearcă să exprime 
într-un limbaj, cât de cât accesibil, adâncurile omului şi ale 
legăturii sale cu Dumnezeu. De multe ori, în teologie, se face con-
fuzie între minte, intelect şi raţiune (sunt considerate sinonime) 
sau între trup şi corp, sau între suflet şi inimă. Însă, părintele a 
încercat să arate specificul fiecăruia, căci, atunci când porneşti 
pe drumul acesta spre Dumnezeu, lucrurile menţionate nu mai 
sunt amănunte relative, căci toate detaliile sunt importante. De 
aceea, merită să se studieze aceste cărţi, chiar dacă sunt dificil 
de asimilat, dat fiind că folosesc un limbaj atipic. Însă, ele sunt, 
cum spuneam, rezultatul unor trăiri.  

Nici părintele nu a fost doar „autodidact”, şi el s-a înca-
drat într-o „tradiţie de rugăciune”, pe care a numit-o „isihasm 
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carpatin”, şi a avut un îndrumător: părintele Arsenie Praja, din 
Munţii Apuseni. Părintele a încercat să exprime şi în scris aceste 
trăiri. Fiind şi preot, şi un mare cititor de cărţi, şi-a verificat 
aceste trăiri mistice, iar eu sunt convins că a fost nu doar un 
ortodox fără devieri dogmatice, ci unul cum rar se ivesc în 
istorie. Rămâne ca şi alţii să se aplece asupra acestor scrieri, căci 
e o bogăţie care aşteaptă să fie descoperită. S-au făcut, deja, câteva 
studii despre opera părintelui Ghelasie şi au fost evidenţiate 
anumite aspecte, dar mai e destul de lucru. 

I.M.: La Colocviul de la Craiova, din 2012, dedicat perso-
nalităţii şi operei părintelui Ghelasie, aţi spus: „Acum putem 
mărturisi că noi l-am apreciat mai mult pe duhovnicul Ghelasie, 
iar nu pe teologul sau pe scriitorul cu acest nume, şi, de aceea, 
simţind grija lui de a ne conduce spre Hristos, i-am acceptat şi 
scrierile, chiar dacă noi nu l-am înţeles de la început.” Aţi putea 
să ne spuneţi cum îl re-vedeţi acum, peste ani, pe părintele 
Ghelasie-duhovnicul şi pe părintele Ghelasie-teologul? 

Pr. Hristofor: A fost un pedagog desăvârşit care încerca 
să strecoare, printre preocupările noastre, şi lucruri mai adânci, 
pentru că noi mergeam cu probleme practice, de viaţă. Dar 
părintele vroia să depăşim nivelul acesta al cotidianului. Cred 
că a reuşit cu mulţi, fiindcă am văzut rezultatele practice ale 
unei relaţii de tip avva-ucenic.  

Pot să spun că şi acum, când am fost solicitat să răspund 
acestor întrebări, am fost obligat să mă documentez. Simţeam 
asta ca pe o datorie faţă de părintele Ghelasie, ca pe o nevoie să 
mai zic şi altele şi altele, datorită recunoştinţei pe care i-o port. 
Însă, tot eu am fost cel câştigat, citind fragmente din aceste 
cărţi, fiindcă, într-adevăr, sunt lucruri uimitoare, foarte adânci, 
dar nu imposibil de înţeles. Până la urmă s-a întâmplat, şi în 
cazul relaţiei mele cu părintele, aşa cum se spune că procedează 
Dumnezeu: te ia de la nivelul la care eşti, dar pentru a te ajuta 
să depăşeşti acest nivel şi pentru a ajunge mai departe. 
Părintele Ghelasie m-a luat şi pe mine şi pe alţii de acolo de 
unde eram, şi a încercat să ne ducă mai departe, şi să ne facă să 
nu ne limităm la lumea de aici şi la ceea ce ne poate ea oferi, şi 
să-L cunoaştem tot mai bine pe Dumnezeu. 
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I.M.: Tot atunci la Craiova aţi afirmat: „Avea o uimitoare 
capacitate de a răspunde tututuror”. Ce ne puteţi spune despre 
această capacitate? 

Pr. Hristofor: Eu susţin că părintele era şi „văzător cu 
duhul”, am avut unele semne în acest sens, şi, fiindcă era un om 
deja duhovnicesc, ştia ce ne interesează, ştia care sunt punctele 
noastre de atracţie. În plus, având şi darul vorbirii (de multe ori 
am văzut că şi al scrisului), putea şi să comunice. Este interesant 
de remarcat, că în discuţiile în viu grai nu era deloc obscur, nu 
era criptic, imposibil de înţeles. Ştia să se coboare la nivelul 
fiecăruia şi o făcea fără aere de superioritate, fără dispreţuirea 
intereselor noastre mărunte, deşi el ajunsese la măsuri mult mai 
înalte. Dar... toate încep de undeva... Iar părintele a avut şi el 
răbdare cu noi să ne lase aşa, ani de zile, rugându-se pentru noi, 
ca să depăşim mărunţişurile vieţii, şi să ajungem să căutăm şi 
altceva, mai trainic şi mai frumos.  

I.M.: La seminarul de la Sibiu, din 2018, aţi vorbit despre 
relaţia duhovnic-ucenic şi spuneaţi că părintele Ghelasie nu 
încuraja implicarea emoţională în această relaţie, pentru că uce-
nicul trebuie să îl vadă pe duhovnic ca pe un „doctor împotriva 
morţii”. De asemenea, nu încuraja spovedania cu lux de 
amănunte sau cu aspecte nerelevante. Mi-a spus un om care s-a 
spovedit la părintele Ghelasie că la prima spovedanie a început 
să enumere păcatele pe care le făcuse, începând din copilărie, la 
care părintele i-a replicat: „Măi, pe mine nu mă interesează 
acelea! Spune-le pe cele care te ţin!” Ce aţi putea să ne spuneţi 
despre aceste lucruri? 

Pr. Hristofor: Aţi folosit expresia „doctor împotriva morţii”. 
Da, e foarte potrivită, fiindcă arată care trebuie să fie atitudinea 
omului aflat într-un impas. Ne te duci la medic pentru că-l 
simpatizezi, fiindcă ţi-e drag de el, ci te duci pentru că ai o 
problemă gravă şi vrei să-i ceri ajutorul. Aşa şi cu duhovnicul. 
Nu te duci la el fiindcă îl simpatizezi şi pentru că vrei să ai o 
relaţie sentimentală cu el, că ţi-e drag chipul lui sau vorba lui, ci 
te duci ca să te scoată dintr-un impas. Dacă dezvolţi o relaţie 
sentimentală, atunci rişti să-i ascunzi anumite lucruri care te pot 
coborî în ochii lui, şi atunci nu-i mai spui totul, că vrei să pari 
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mai bun decât eşti. Or, pe plan duhovnicesc, aceasta este o 
catastrofă, de vreme ce uiţi că, de fapt, la mărturisire, e de faţă 
Dumnezeu, Care îţi ştie minusurile, dar nu te ajută dacă tu eşti 
nesincer, şi în acest caz nu-l inspiră pe duhovnic să îţi spună 
ceea ce ai tu nevoie. De aceea, părintele nu agrea o relaţie din-
asta bazată mai mult pe sentiment.  

Oamenii sentimentali sunt, de regulă, şi plângăcioşi, în 
sensul că-şi plâng de milă. Defectele lor li se par imposibil de 
rezolvat şi, atunci, se agaţă de alţii, inclusiv de duhovnic. E 
foarte greu să-l conduci pe un astfel de om, care vede în tine o 
„alifie de alinare”, iar nu un chirurg, care, uneori, trebuie să 
„taie” pentru a îndepărta mizeria. Dumnezeu nu a dat nimănui 
o cruce mai grea decât poate duce şi, de aceea, trebuie o atitu-
dine hotărâtă în relaţia pe care vrei s-o ai cu El şi cu oamenii 
Lui. Şi e posibil să depăşeşti nivelul acesta de simpatie. E 
posibil să apreciezi măsura la care a ajuns el şi să te străduieşti 
să pui în practică ceea ce spune, şi nu să te duci acolo doar 
pentru a sta de vorbă şi pentru că te linişteşte prezenţa lui. 

Odată l-am întrebat şi eu pe părintele Ghelasie care-mi 
sunt defectele; vroiam, aşa, o privire din exterior, obiectivă, dar 
doream şi să vorbească un om duhovnicesc. Însă, părintele nu 
mi-a dat un răspuns clar, ci mi-a zis aşa, cam ca în Pateric: 
„Defectele tale sunt şi calităţile tale!” Şi a trebuit să mă gândesc 
cam ce a vrut să îmi spună. Aşa am ajuns la concluzia că fiecare 
om are capacitatea de a-şi transforma defectele în calităţi, 
minusurile în plusuri, şi, prin urmare, poate să lupte cu ceea ce 
este rău în el pentru a-l transforma în bine. Şi aici putem da şi 
nişte exemple. 

Omul hipersensibil sau sentimental de care vorbeam, care 
este prea afectat de tot ceea ce i se întâmplă, prin rugăciune şi 
prin toate celelalte mijloace pe care le oferă Biserica, poate 
ajunge un om afectuos, care e capabil să înţeleagă pe altul, ce 
are o durere, şi să caute să îl ajute, iar nu să-l rănească, tocmai 
fiindcă ştie cât de fragil a fost el, şi de aceea înţelege şi 
fragilitatea altora. Dimpotrivă, omul dur, care este opusul celui 
timid, poate şi el să renunţe la armura lui şi să ajungă doar un 
om hotărât, care poate să critice pe cineva, dacă e cazul, dar fără 
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răutate. Apoi, el poate ajunge un bun „şef”, pentru că, pentru  
a-i conduce pe alţii, trebuie şi hotărâre! 

Un alt exemplu este omul puţin-vorbăreţ, care abia scoate 
câteva cuvinte, dar care poate ajunge să vorbească puţin, însă 
cu miez, şi să dea sfaturi condensate; pe când mult-vorbăreţul, 
renunţând la excesul de cuvinte, poate să povestească ferme-
cător şi încurajator lucruri care să îi convingă pe alţii să meargă 
pe calea cea bună. 

Alte exemple extreme: zgârcitul şi risipitorul, leneşul şi 
super-activul. Zgârcitul, şi el poate ajunge numai econom, adică, 
să dijmuiască bine resursele şi să cântărească exact care sunt 
nevoile reale ale altora care-i cer sprijinul şi să le ofere ce e de 
folos în urma unei deliberări interioare; pe când risipitorul, 
căruia îi scapă banii printre degete, poate ajunge doar un om ge-
neros, fără excese de aruncat banii în toate părţile. De asemenea, 
leneşul, care nu prea face nimic, e posibil să ajungă contem-
plativ, axat mai mult pe rugăciune; pe când cel superactiv, 
renunţând la o parte din preocupările sale neimportante, poate 
să rămână un om de acţiune care să ajute concret pe alţii. 

Aşadar, trebuie părăsite extremele pentru a ajunge într-o 
zonă centrală, benefică. Dar să fim realişti, să vedem unde ne 
încadrăm şi să nu ne propunem ca din oameni foarte tăcuţi să 
ajungem mari oratori, să ne cunoaştem, cu alte cuvinte, măsura. 
Cred că asta a vrut Părintele să-mi transmită prin acea propo-
ziţie. A vrut să îmi dea încredere, mie, dar şi altora, că putem 
progresa, că putem să renunţăm la ceea ce este la extremă şi să 
ajungem în zona binefăcătoare.  

Sigur, există şi patimi care trebuie părăsite total: beţia, 
curvia, drogurile... Acelea trebuie, fără discuţie, eliminate! Dar 
şi aici e nevoie de realism şi de răbdare (răbdare a avut Părintele!); 
să lăsăm, eventual, să se manifeste patimile la nivel de gând sau 
de poftă, dar fără a le mai concretiza în act, şi, deja, asta este un 
mare pas înainte. Iar, în timp, toate dorinţele noastre ticăloase 
se vor estompa.  

Bineînţeles, în procesul acesta de curăţire şi de îmbunătă-
ţire personală, nu trebuie neglijat nimic, nici rugăciunea perso-
nală, nici participarea la slujbe, nici apelul la Sfintele Taine, nici 
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postul, nici ajutorarea altora, nici mişcarea, nici cititul cărţilor 
duhovniceşti. Părintele ne ghida, accentuând unul sau altul 
dintre aceste mijloace, în funcţie de personalitatea noastră. 
Vedea ce suntem capabili să facem şi nu ne punea la lucruri 
imposibil de atins... Dumnezeu este foarte îngăduitor, foarte 
răbdător, şi are oamenii Lui, care ştiu cum să-i ghideze pe alţii 
pentru a ajunge unde trebuie! 

I.M.: La Colocviul de la Vâlcea, din 2016, afirmaţi: „Fiul 
lui Dumnezeu îşi împropriază chipul de om, iar această 
coborâre a Divinităţii în creaţie are şi scopul de a-l face pe om să 
răspundă personal, în felul lui propriu, la ceea ce face 
Dumnezeu pentru el. Părintele Ghelasie spunea: „Dumnezeu ne 
ştie, dar vrea să primească ceva propriu, al nostru. Acest 
teologic, al propriului nostru răspuns, pe mine m-a interesat.” 
Ce s-ar putea spune pe marginea acestei idei? 

Pr. Hristofor: Dumnezeu vrea să vadă efortul nostru, să 
nu fie o „pară mălăiaţă în gura lui Nătăfleaţă”. Deci, să nu 
aşteptăm fără ca noi să facem ceva, şi ca totul să ne dea El. Şi 
părintele verifica ce-am respectat din îndrumările lui: în 
domeniul rugăciunii, al prezenţei la slujbe, al mâncării..., şi, în 
funcţie de asta, ne spunea şi alte lucruri. Este cât se poate de 
firesc ca omul să încerce, şi el, să facă mai mult, şi nu doar să 
aştepte binecuvântări peste binecuvântări; iar Dumnezeu nu 
rămâne niciodată dator, ci răsplăteşte întotdeauna cu vârf şi 
îndesat toate micile sau marile noastre eforturi, încurajându-ne 
astfel să mergem mai departe, şi să facem mai mult. Şi, 
bineînţeles, făcând tot alte şi alte lucruri, vom avea alte şi alte 
bucurii şi satisfacţii, pentru că ostenelile noastre nu sunt inutile. 
Ne folosim de ele şi noi, şi cei din jurul nostru.  

Am rămas în contact şi cu alţi oameni care l-au cunoscut 
pe părintele Ghelasie şi mai schimbăm gânduri despre expe-
rienţele noastre, ca să ne întărim unul pe celălalt, căci din aşa o 
operă vastă ai mereu de extras alte şi alte lucruri benefice ţie.  

I.M.: Tot la colocviul de la Vâlcea aţi spus: „Omul trebuie 
să lepede pielea de şarpe, care se târăşte, şi să îşi recapete 
mâinile şi picioarele, adică răspunsul personal.” Interesantă 
această surprindere metaforică! 
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Pr. Hristofor: Noi nu prea conştientizăm cât suntem de 
slabi, dar nici ce potenţial enorm avem şi unde am putea 
ajunge. Comparativ cu acest potenţial, într-adevăr, noi doar ne 
târâm şi... o facem constrânşi de lumea căzută în care trăim. 
Binele este cu mult, cu mult mai greu de înfăptuit decât răul, şi 
de aceea riscăm să imităm ceea ce fac cei mulţi, neluminaţi de 
Dumnezeu, considerându-i, în acelaşi timp, nebuni sau anormali 
pe cei care încearcă să iasă din mediocritate. De fapt, noi nu 
conştientizăm că suntem uneltele diavolulului, că diavolul îşi 
bate joc de noi, şi că, de fapt, nu avem un răspuns cu adevărat 
personal la provocările pe care ni le adresează Dumnezeu. 

Ştiţi că în referatul biblic referitor la Cădere se spune, la 
un moment dat, că oamenilor li s-au dat „haine de piele”;  este 
şi aici, în această expresie, o accentuare a materialităţii omului, 
şi a faptului că spiritualul a devenit ascuns, şi, de aceea, nu ne 
simţim unul pe celălalt, nu ne vedem starea, şi rămânem la 
suprafaţa lucrurilor. Dar, folosind mijloacele, de atâtea ori 
menţionate, e posibil să ajungem la adevăratul nostru eu şi să 
pornim de acolo lupta cu diavolul, care vrea să ne împiedice de 
la întâlnirea cu Creatorul. 

I.M.: Am văzut pe internet două înregistrări video cu 
dumneavoastră pe tema alimentaţiei propuse de către părintele 
Ghelasie. Puteţi să ne daţi câteva amănunte? 

Pr. Hristofor: Părintele a subliniat întotdeauna cât de 
important este ca alimentul să fie viu. Pentru că acest viu, de 
fapt, te hrăneşte, şi nu atât mineralele sau vitaminele sau aminoa-
cizii, care sunt structuri fizico-chimice. Aşa că, am purces acum 
mulţi ani, cred că vreo treizeci, să-mi fac pâine pustnicească, pe 
care o recomanda cu atâta tărie!, şi am văzut că nu e doar 
comestibilă, ci şi că te ajută să te purifici. Procesul de purificare, 
de curăţire e ajutat de ceea ce mănânci, fiindcă poţi să bagi în 
tine viaţă sau poţi să bagi în tine moarte, zi de zi, prin ceea ce 
mănânci! Deci, am încercat să aplic recomandările părintelui, 
dar am încercat şi pe alţii să-i conving că merită ca, măcar aşa, 
din când în când, să experimenteze ce înseamnă o zi, două, 
trei..., cu alimente vii. Şi, dacă, la început, pot apărea efecte 
neplăcute, fiindcă se produce o curăţire a organismului de 
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toxine, după aceea vedem că ne simţim mai uşuraţi, mai limpezi 
la minte, că avem şi energie şi că, în general, corpul nu mai este 
un obstacol în procesul nostru de căutare a lui Dumnezeu. 

I.M.: Ce puteţi să ne spuneţi despre incompatibilităţile 
dintre unele alimente dacă sunt folosite la aceeaşi masă? 

Pr. Hristofor: Sunt câteva lucruri foarte simple care trebuie 
cunoscute. Din varietatea alimentelor vii, să se mănânce la o 
masă cât mai puţine feluri de „verdeţuri”, ca să nu forţăm orga-
nismul la a secreta tot felul de sucuri gastrice pentru asimilarea 
acestor alimente. Şi atunci: fructele să se mănânce separat; se-
minţele proteice, separat; pâinea pustnicească, doar cu legume; 
iar legumele acestea, cât mai puţine; o salată, deci, cu puţine 
legume... 

I.M.: Puţine ca număr de sortimente? 
Pr. Hristofor: Da, ca sortimente!… Şi, până la urmă, 

fiecare porneşte de la lucrurile acestea simple. Nu trebuie tabele 
să vadă calorii şi alte lucruri, pentru că îşi dă seama, din 
reacţiile organismului, ce îi este lui benefic, ce i se potriveşte lui, 
ca personalitate unică, din genul acesta de alimente vii. Deci,  
să pornească la drum şi o să vadă! După aceea, pot să mai şi 
citească şi să întrebe pe alţii, care au trecut prin experienţe 
asemănătoare. 

I.M.: Evoc două citate din Medicina isihastă. Cel dintâi: „Ai 
grijă să mănânci suficient, ca să nu te simţi slăbit; mâncarea 
isihastă vie este pentru viaţa normală, nu ca înainte; trebuie să  
te sileşti să mănânci bine ca să refaci hrana vie din organele 
bolnave!” Iar celălalt: „Mare atenţie: când începeţi hrana vie, să 
aveţi tot ce vă trebuie: grâu suficient şi zarzavaturi, seminţe 
uleioase, fructe, că altfel, în loc să vă ajutaţi, vă slăbiţi şi puterea 
pe care o mai aveţi!” Aşadar, această alimentaţie are miracolul 
că poţi să mănânci bine, ca să nu te simţi slăbit, dar, totuşi, să-ţi 
vindeci şi bolile, şi chiar să linişteşti şi patimile? 

Pr. Hristofor: Da, părintele accentua calitatea alimentelor, 
nu cantitatea lor. De aceea spune să mănânci cât ai nevoie, 
cantitativ, dar să mănânci ce trebuie, iar organismul îţi va da 
semne, dacă depăşeşti măsura. Oricum, slăbeşti din punct de 
vedere fizic, ca greutate, dar ai alte avantaje  ̶  deşi, pentru unii, 
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e avantaj şi să slăbească. Să meargă în prealabil, spune acolo, şi 
să-şi facă rost de diverse tipuri de vegetale. Să căutăm alimen-
tele autohtone şi să renunţăm la mâncatul roşiilor sau al 
ardeilor iarna. Sunt alte alimente, mai ales rădăcinoase, care pot 
fi mâncate iarna. Sunt autohtone şi au alt informaţional decât 
cele aduse din alte zone geografice. 

Esenţială rămâne „pâinea pustnicească”, deci necoaptă în 
cuptor, ci lăsată la temperatura camerei. Pentru asta ai nevoie 
de o moară de măcinat. Dar se pot măcina şi la râşniţa de cafea, 
grâul sau alte cereale. Se poate îmbunătăţi şi gustul prin adău-
garea unor seminţe cu aromă mai plăcută, mac sau chimen, sau 
cu sare... E un lucru care merită măcar încercat! 

I.M.: Părintele Ghelasie scria: „De la Avva Pustnicul am 
înţeles că Postul Duhovnicesc nu este atât în „durată”, să 
mănânci seara, sau la două-trei zile, şi apoi să te îmbuibi cu 
mâncăruri tari şi nocive, ci ce anume mănânci.” Această 
afirmaţie mi se pare o adevărată descoperire! 

Pr. Hristofor: Da, de fapt, noi toţi am experimentat ce 
înseamnă să mănânci „de toate” la sărbătoarea Crăciunului sau 
a Paştilor, după ce ai postit un număr de zile; observi cum te 
dereglezi, dacă nu ai o măsură şi te îndopi cu foarte multe 
tipuri de alimente, pe care nu le-ai folosit timp de câteva 
săptămâni, înainte de respectiva sărbătoare. Aşadar, mai bine 
mănânci cu măsură şi o să vezi că-ţi prinde bine! 

I.M.: Iată un proverb pe care l-a citat părintele Ghelasie: 
„Spune-mi ce mănânci, cum mănânci, şi-ţi pot spune ce caracter 
eşti, ce gândeşti, ce simţi şi chiar ce ştii.” Acest proverb probabil 
că poate fi experimentat doar de cei ce încearcă... 

Pr. Hristofor: Da, mai întâi trebuie să se apuce şi o să 
vadă ce transformări se produc în psihicul lor, nu doar în partea 
fizică. Dar are efect şi asupra relaţiilor, asupra pornirilor pe care 
omul le are. Apropo de proverbul acesta, am găsit şi eu o 
ghicitoare foarte simpatică: „Cu ciomege m-au lovit, între pietre 
m-au strivit, chiar în jar am fost băgată, cu cuţitul spintecată, 
dar, deşi mă chinuieşte, toată lumea mă iubeşte, toată lumea mă 
doreşte.”  

I.M.: Pâinea! 
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Pr. Hristofor: Pâinea, da!... Este un mod surprinzător de a 
privi procesul de preparare al pâinii. Dar nu este doar o poezie-
ghicitoare umoristică, ci ascunde un adevăr pe care majoritatea 
nu-l percepe: când planta sau animalul e ucis, se secretă o 
toxină. Părintele îi zicea „toxină a morţii”, fiindcă e generatoare 
de moarte, iar această toxină nu este benefică omului, bineîn-
ţeles. Şi atunci, se explică de ce trebuie evitată omorârea plantei. 
La vegetale, să se culeagă doar nişte frunze din respectiva plantă, 
nişte seminţe, nişte fructe... Iar rădăcinoasele, la care se consumă 
tocmai partea aceasta, trebuie lăsate un timp pentru liniştire, şi 
nu mâncate imediat. De fapt, ele nici nu sunt omorâte, ştiut 
fiind faptul că, în anumite condiţii, şi cartofii, şi morcovii, şi 
ceapa încolţesc dacă au fost scoase din pământ. În ele există, 
deci, viaţă, iar noi trebuie să le consumăm, fiindcă acestea ne-au 
fost menite nouă pentru hrană: vegetalele. Să avem, prin 
urmare, respect şi faţă de ce băgăm în gură! 

I.M.: Părintele Ghelasie spunea că postul este de trei 
tipuri: post mental, post vital şi postul obişnuit, de mâncare. 

Pr. Histofor: Aşa e, şi între acestea există o interdepen-
denţă, se influenţează reciproc: se pot ajuta sau se pot încurca. 
Trebuie mers pe toate direcţiile, dacă vrem să ajungem la rezul-
tat, şi nu să încercăm doar mental să evităm gândurile urâte, 
dar în acelaşi timp să ne îndopăm de tot de ceea ce ne este 
poftă..., şi toate celelalte corelaţii care se pot face... 

I.M.: Orice aliment nefiert are garanţia că este bun sau 
există şi alimente, chiar crude, care stârnesc patimile? 

Pr. Hristofor: Sunt şi alimente care sunt foarte concentrate 
şi trebuie evitate, unele stârnesc poftele sexuale, altele supraso-
licită ficatul sau pancreasul, fiindcă sunt foarte dulci (cum e 
mierea), şi atunci trebuie mâncate cu măsură, până în punctul în 
care rămân folositoare. Lucrurile acestea se găsesc scrise în cărţi, 
dar tot, aşa, experimentând, vedem practic şi ce rezultate au. 

I.M.: La Colocviul din 2010 spuneaţi: „Dumnezeu dorea 
restabilirea creaţiei, dar pentru aceasta avea nevoie de conlucra-
rea omului, iar cea care L-a atras pe Hristos pe pământ a fost 
Fecioara Maria. Ea a adunat toată iubirea creaţiei ca să poată 
atrage iubirea dumnezeiască. Părintele Ghelasie spune chiar că, 
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fără acest „maxim de iubire”, Fiul lui Dumnezeu nu s-ar fi 
coborât pe pământ. Prin Preacurata, Fiul lui Dumnezeu şi-a 
găsit un adevărat partener de dialog, căci Dânsa a putut oferi 
un răspuns adecvat iubirii Lui, dăruindu-se total.” Foarte inte-
resant acest mod de surprindere! 

Pr. Hristofor: Părintele Ghelasie se face ecoul tuturor 
sfinţilor care au preamărit-o pe Maica Domnului. Dumnezeu 
nostru este Unul al dialogului. El comunică, şi intratrinitar 
(Tatăl cu Fiul şi cu Duhul Sfânt), dar şi cu creaţia, şi mai ales cu 
omul. Aceasta o face din preaplinul iubirii Sale. Iar Maica 
Domnului a fost cel mai desăvârşit produs al umanităţii; proto-
tipul sau, cum spune părintele, „arhechipul” ei a fost lumina 
menţionată la actul creaţiei. Ea, într-adevăr, a fost concretizarea 
umană a acestei lumini, şi... aşa s-au întâlnit... lumina divină cu 
lumina creată. 

O altă comparaţie, folosită de Părintele, a fost aceea cu 
arborele cosmic. Maica Domnului a fost un astfel de arbore, 
care a devenit arbore al vieţii, atunci când a acceptat să-L pri-
mească pe Domnul în pântecele ei. A acceptat propunerea 
divină în numele tuturor oamenilor, şi prin ea s-a încheiat 
procesul de aşteptare al umanităţii, dar şi al cosmosului, pentru 
întâlnirea adevărată cu Dumnezeu, în cel mai intim şi deplin 
mod posibil. Maica Domnului a fost atotcurată şi atotlumi-
noasă, a fost cea aleasă. Părintele a alcătuit şi câteva acatiste 
către Maica Domnului, foarte frumoase, care merită să fie citite. 

Fecioara Maria i-a depăşit pe profeţii de demult, care au 
primit doar cuvinte de la Dumnezeu, căci ea L-a primit pe 
Dumnezeu-Cuvântul într-un mod unic şi irepetabil. Ea, cum am 
spus, a încheiat procesul de aşteptare al omului care dorea să se 
întâlnească cu Dumnezeu. Maica Domnului este răspunsul 
desăvârşit al umanităţii, floarea atât de frumoasă încât L-a atras 
pe Dumnezeu în omenire. A fost cea care L-a convins pe 
Dumnezeu că are, în sfârşit, pe cineva în care să locuiască 
deplin. Prin aceasta a devenit, însă, şi mama noastră şi călăuza 
noastră spre Iisus. Astfel, Maica Domnului a fost cea care L-a 
primit, dar şi este şi cea care ne însoţeşte pe drumul nostru,  
pe care fiecare îl parcurgem în încercarea de a ne întâlni cu 
Dumnezeu. 
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I.M.: La Colocviul din 2017 aţi făcut următoarea compa-
raţie: „Diavolul este ca un balon, de multe ori frumos colorat, 
pe care-l ţine omul în mână. Cât timp îl ţine în mână, balonul e 
sus; dacă îi dă drumul, după ce parcurge câţiva metri, se 
sparge. Aşa este diavolul. Cât timp omul păcătos îl îmbrăţi-
şează, îl ţine în mâini, el este vizibil şi doar dacă omul se curăţă 
de păcate, atunci diavolul îşi pierde orice putere asupra omului.” 
Totodată, părintele Ghelasie scria că „prin cădere noi suntem 
nişte pedepsiţi ai propriei fantome şi ai fantomelor diavoleşti ce 
ne parazitează”, iar un (alt) părinte susţinea că „diavolul a 
învăţat să ne agreseze fără ca noi să ne dăm seama...” Putem să 
scăpăm de duhurile necurate care ne parazitează, doar dându-le 
drumul din mână ca unor baloane? Care ar fi unghiurile sub 
care se poate aborda această problemă? 

Pr. Hristofor: Diavolul este lipsit de conţinut, deci gol pe 
dinăuntru, în sensul că s-a golit de Dumnezeu, că L-a pierdut 
de bunăvoie pe Dumnezeu. A vrut să trăiască autonom, să fie 
egalul lui Dumnezeu, dar, în felul acesta, şi-a pierdut şi menirea 
iniţială pentru care a fost creat. A fost înger, menit să-L slăvească 
pe Dumnezeu şi să transmită veşti mântuitoare oamenilor, dar, 
refuzând această misiune măreaţă, a devenit lipsit de Dumnezeu 
şi interesat doar să-i încurce pe oameni, pentru a nu reuşi nici ei 
să se întâlnească cu Creatorul lor. 

Diavolul ne chinuie, cred că nu exagerez, atât cât îi dăm 
noi voie, cât îi dăm noi atenţie. Dacă noi suntem preocupaţi de 
rău, pe care-l vedem peste tot în jurul nostru, atunci el are 
putere asupra noastră. Dar, dacă noi căutăm să vedem urma lui 
Dumnezeu din toată zidirea şi sesizăm frumosul şi binele din 
jur, acolo diavolul nu are ce să caute. Dacă ar face toţi oamenii 
aşa, adică să caute binele şi frumosul, şi-ar pierde şi diavolul 
rostul de a-l mai încurca pe om, şi nu le-ar mai rămâne decât să 
se certe diavolii între ei, să se războiască. Atunci ar fi Împărăţia 
Cerurilor aici, pe pământ. El, demonul, a despărţit Divinitatea 
de creaţie în el însuşi, şi s-a produs, aşa, un gol interior, că n-a 
mai lăsat loc şi pentru Divin în el ... 

Deci ce putem noi face? Să nu repetăm greşeala protopă-
rinţilor noştri, Adam şi Eva, care s-au lăsat ademeniţi de simţuri 
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(baloanele colorate sau fructele frumoase din „pomul binelui şi 
răului”), şi să nu ne închipuim că vom ajunge la o anumită 
cunoaştere misterioasă a lumii, pe care cel rău ne-o oferă. Nu 
prin ocultisme de toate felurile ajungem să înţelegem noi cum 
funcţionează lumea şi care sunt resorturile ei. Satana a înlocuit 
gândirea lui Dumnezeu cu o falsă cunoaştere şi a împărţit, ceea 
ce era unitar la început, în bine şi rău, şi ambele sunt relative. 

Aşadar, revenind la ceea ce ce putem noi face, trebuie să 
ne preocupe mai mult apropierea de Dumnezeu (să ne rugăm 
Lui...), şi nu cum să fugim de cel rău. În legătură cu asta, părin-
tele Ghelasie mai făcea o remarcă foarte frumoasă şi adâncă. 
Spunea că noi, de fapt, am uitat starea noastră de bine de 
atunci, din paradis, şi trebuie să încercăm s-o rememorăm, să 
reajungem la starea aceea, şi, atunci, avem de înfruntat toate 
memoriile de la Adam şi până la noi, bune şi rele. De aceea, 
putem spune, că fiecare om are menirea de a deveni „mântuitorul 
neamului său”. Astfel, reîmbrăcându-se cu veşmântul sacru pe 
care l-a avut atunci în rai, prin eliminarea impurităţilor adunate 
de multe generaţii, omul ajunge la starea în care poate fi suit în 
Împărăţia Cerurilor.  

Din nou este re-spusă, dar în alt fel, ideea de a nu fugi de 
rău, ci de a ne apropia de bine, de Dumnezeu. Adică, trebuie să 
nu ne mai preocupe păcatul, chiar cel adamic, pe care trebuie 
să-l purtăm ca pe o greutate, ci trebuie să ne preocupe starea 
iniţială, la care se poate iarăşi ajunge. Iar cea mai bună soluţie 
este apelul la Sfânta Împărtăşanie, prin care ni se oferă mai mult 
decât am avut noi vreodată, ni se oferă chiar Trupul lui Hristos. 
De aceea, să trăim în aşa fel încât să fim pregătiţi pentru a-L 
primi pe Hristos! 

Arhim. Hristofor Bucur şi I. Misailescu 
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Repere ale unei medicini integrative 
– medicina isihastă şi viziunea ghelasiană – 

 
(II) 

 
 
Vizavi de „reperele trinitare”, expuse în prima parte, 

reţinem că isihastul afirmă explicit că medicina pe care o propune 
este o „medicină de inter-relaţional” al „chipului trinitar al fiinţei 
create”, şi nu o medicină de „mecanisme şi fenomene”, care s-ar 
întemeia doar pe un „presupus informaţional” asimilat unui 
„presupus spiritual”. Fac, astfel, o distincţie a viziunii medicinei 
isihaste, nu numai faţă de perspectiva „medicinei ştiinţifice”, ce 
îşi reduce baza doar la un „informaţional” fizico-chimic, ci şi 
faţă de „medicinile alchimice-magice”, ce vorbesc de un „infor-
maţional ocult-ascuns” şi „etajat” în „planuri ierarhice-evolu-
tive”. Despre aceste din urmă tipuri de medicină evocate, co-
mentează nu doar că acestea văd omul „de la materie la Spirit”, 
ci şi că „descoperă Spiritul prin formele şi fenomenele energo-
materiale, de unde acţiunea cu evidenţă pe Corp şi fiziologia 
lui”1. Altfel zis, aceste medicini „alchimice-magice” prezintă o 
orientare a abordării care, pe de o parte, vine dinspre materia-
litate şi, eventual, tinde şi spre „un” spiritual. Deci, nu exprimă 
o viziune care survine dinspre temeiuri, aşadar, nu se deschide 
înţelegerii dinspre arhetipuri, dinspre Origine. Şi, pe de altă 
parte, chiar dacă acceptă existenţa, nu doar a materialului, ci şi 
a spiritualului, aceste perspective asupra medicinii nu caută o 
descoperire, o evidenţiere directă a spiritualului, ci cel mult 
acceptă şi propun o modalitate de evidenţiere indirectă a 
spiritualului, una intermediată de forme, structuri şi fenomene, 
info-energo-materiale.  

                                                             

1 Ieromonah Ghelasie, Taina Hranei: Reţetele Medicinii isihaste, Platytera, 
Bucureşti, 2011, p. 26.  
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Astfel, remarcăm şi o poziţionare isihastă faţă de 
medicina (zis) ştiinţifică, care se restrânge doar la o descriere de 
„mecanică informaţională de chimism material”, dar observăm 
şi o delimitare faţă medicinile alchimiste-magice şi oculte, cele 
care fac o prezentare de „ansambluri direct informaţionale”2. 
Faţă de „medicina obişnuită”, care restrânge „mecanismul 
corpului” la un ansamblu de „reacţii” fizico-chimice, care ar 
determina funcţiile organice specifice, medicina isihastă, în 
această orientare-ordonare arhetipală, consideră „organele şi 
funcţiile” lor în „planuri de structuri arhetipale”, care apoi se 
„manifestă şi ca efecte fizico-chimice”. În această modalitate de 
recuperare a ordinii originare, arhetipale, isihastul reafirmă şi 
ne încredinţează că baza este „suprastructura Divină”, care se 
prelungeşte în „structura de suflet”, ce, la rândul său, se 
prelungeşte în „structurile energetice”, care se concretizează  în 
„triplă deschidere”, ca organe, ca funcţii şi ca masă fizico-
chimică3. Nu se confundă şi nu se amestecă, prin urmare, 
„suprastructura Divină” cu „structura de suflet” şi cu „struc-
tura energetică”. Mai mult, nici „structura energetică”, care este 
de natură „energetică subtilă”, nu se confundă şi nu se 
substituie de către realitatea organică cu structura sa de natură 
fizico-electro-chimică, şi, ca atare, nu se reduce la aceasta. 

Altfel zis, peptide, hormoni, modulatori, endorfine, 
oxitozine, adrenalină, cortizol, ţin de „structura fizico-chimică”, 
nu de „structura energetică” (subtilă), care este dincolo de 
această „structură fizico-chimică”, dar care poate influenţa 
aceste mecanisme-procese-reacţii-dinamici ce se desfăşoară în 
„structura fizico-chimică”. La rândul ei „structura energetică” 
este influenţată de „structura de suflet”, care este de natură 
fiinţială (a-energetică!), iar „structura de suflet” şi „structura 
energetică” sunt influenţate, şi în parte, şi dimpreună, de 
„suprastructura Divină”. Toate acestea în parte, şi dimpreună, 
pot influenţa „structura fizico-chimică”. Pot fi, deci, cauze care 
se manifestă şi determină „efecte fizico-chimice”. A nu recu-
noaşte aceste extra-cauze, supra-cauze, ce au diverse efecte 

                                                             

2 Ibid., p. 121.  
3 Ibid., p. 14. 
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electro-chimice asupra formelor şi structurilor moleculare în 
organism, ori a opera terapeutic numai asupra structurilor 
fizico-chimice, denotă o abordare limitată, reducţionistă, a 
terapeuticii medicinii ştiinţifice. Ordinea, armonia, echilibrul, 
sănătatea „structurii fizico-chimice” nu se reface numai prin 
acţiuni la nivelul acestei „structuri fizico-chimice”, ci şi prin 
regăsirea unei supra-ordonări şi integrări arhe-chipale, adică, 
recunoscând realitatea în întreaga sa acoperire şi complexitate. 

În raport de abordările unor medicini care asumă o teorie 
a „configurării în corpuri”, de la cel zis spiritual, cauzal, la cel 
mental, astral, eteric şi apoi fizic, isihastul afirmă că medicina 
isihastă vede o „configurare personalistă” de „corespondenţe 
de Euri” ale „entităţii unice personale proprii”. Aşadar, medi-
cina isihastă este o configurare personalistă într-o „logică a 
corespondenţelor” care porneşte de la entitate-persoană ca 
întreg şi de la suflet-psihic, de la însăşi unitatea eului personal. 
Deci, isihast, nu se porneşte de la corp/corpuri, nici „de la parte 
la întreg”, nici „de jos în sus”, nici de la material-corporal la 
energetic şi spiritual. Însă, totodată, isihast, se prezervă aceeaşi 
„logică triadică” în transpunere ca o entitate tri-unitate: 
„unitatea eului personal” (conştiinţa, duhul-memoria, eul activ), 
„unitatea informaţiei-minţii energetice (mental, mobilitate, 
acumulare ca triplu energetic), ce se prelungesc în „unitatea de 
individualitate” (organe, creier, inimă, sânge), şi se fac „mani-
festare de funcţii” în celelalte organe cu reacţiile lor fizico-
chimice, în „unitatea de afinitate”4. Trebuie remarcată apoi şi 
această „prelungire”, expresie folosită chiar de isihast, care 
exprimă, în fond, o ordine-ierarhie de relaţionare, un sens de 
configurare, de ordonare-influenţare, un chip de re-integrare. 

Cu alte cuvinte, prin viziunea sa iconică, integrativă, de 
unitate arhechipală, medicina isihastă se distinge de acele 
abordări (medicale, şi nu numai) care susţin alcătuirea omului 
din mai multe corpuri (fizic, eteric, astral, mental, cauzal, 
spiritual). Afirmă, astfel, explicit că medicina isihastă, în funda-
mentul său iconic personalist, nu le consideră „corpuri”, ci 
„prelungiri-asemănări de reflectări şi răspunsuri” în cadrul unei 

                                                             

4 Ibid., p. 15.  
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„configuraţii de entitate personală”, ce are în sine o „structură 
arhetipală permanentă”, prin care „se fac toate manifestările 
ştiute”5. Se delimitează apologetic şi de înţelegerea unei confi-
gurări a acestor „corpuri” „după necesităţi” sau ca apariţii prin 
„deveniri evolutive”, dar şi de o înţelegere a lor ca instrumente-
vehicule. Susţine, de fapt, că sunt „prelungiri şi asemănări” ce 
se evidenţiază din/prin „fondul naturii fiinţiale de creaţie”, şi 
că sunt unitar cuprinse în însăşi „deschiderea” fiinţialităţii enti-
tăţii personale. Adică, sunt subsumate şi integrate în răspunsul-
participativul persoanei-entităţii. Nu sunt, deci, rupte de între-
gul uman, nu sunt corpuri autonome. Altfel zis, ruptura şi auto-
nomia lor este un semn de dez-integrare, este, în fond, o de-
personalizare. Pe scurt zis, este o incidenţă, o marcă a Căderii. 

Isihastul operează, desigur, şi aici cu aceeaşi „schemă 
triadică”, dar şi cu o distincţie între fiinţialitatea sufletului în 
sine, cu tripla sa deschidere în sine (supraeu-conştiinţă, duh, 
eu-personal), şi prelungirea energetică triadică (mental, mobil, 
acumulativ), ce devin „materialitate-corp în structuri-funcţii 
organice, ce fac şi reacţiile chimice respective”6. De altfel, trebuie 
subliniat că distinţia între realitatea triadică a sufletului, de 
natură fiinţială, şi structura triadică subiacentă, de natură ener-
getică, este una foarte importantă pentru înţelegerea viziunii 
medicinii isihaste, respectiv a perspectivei sale integrative. În 
acest sens triadic, integrativ, atât fiinţial, cât şi energetic, isihastul 
observă tendinţa terapeutică de „orientare energetistă”, 
adoptată astăzi „cam de mulţi”, ca fiind una care restrânge, care 
reduce toate fenomenele la statutul de „energii informaţionale”, 
de unde „magismul multora”, ce încearcă o „acţiune pe energii 
prin informaţionalul mental şi fizico-chimic”. 

De aceea, afirmă că în medicina isihastă trebuie să 
„deosebim net Sufletul, ca Psihic în sine, de corpul material-
organic şi de bioenergiile sale, intermediare”7. Susţine chiar 
explicit că medicina isihastă nu este „medicina bioenergiilor”, ci 
„medicina chipurilor structurale”, între care bioenergiile nu 

                                                             

5 Idem. 
6 Idem. 
7 Ibid., p. 27. 
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sunt decât un „intermediar de reflectare şi legătură”. Evident, 
nu contestă existenţa acestor bionergii. Însă, le descifrează şi 
poziţionează, nu ca pe o însăşi bază substanţială a omului, ci 
doar ca pe o interfaţă între „substanţa sufletului” şi corp, ca 
fiind „purtătoare de reflectare” ale „analogiilor-asemănărilor de 
comunicare”8 dintre acestea. Le „deposedează”, aşadar, de sta-
tutul de fundament al chipului omului, de caracterul substan-
ţial (fiinţial), atribuit de isihast doar sufletului, ce transcende 
„realitatea bioenergetică”. Le recunoaşte, însă, calitatea de „a nu 
fi de sine şi prin sine”, dar le recunoaşte şi rolul iconic de 
intermediere, comunicare şi reflectare, deci, rolul şi calitatea de 
a fi purtătoare de asemănări-analogii. 

Mai mult, ca medicină isihastă, trebuie spus că nu se ignoră 
faptul real al întrepătrunderilor energetice cosmice. Deci, nu se 
desconsideră această „legătură energetică” cu toate „energiile 
cosmice” şi nici aceste „schimburi energetice” prin zisa „hrană 
energetică”9. Se remarcă chiar anumite distincţii ce vizează aceste 
„energii”, precum, de pildă, deosebirea între hrănirea cu „lumina 
cosmică îngerească”, hrănirea cu „energia mentală omenească”, 
hrănirea cu „materia naturii”. Dar, trebuie spus că, peste aceste 
„trei tipuri” de „hrană energetică”, adaugă, suprapune, hrănirea 
din „energia harică necreată”, ca „hrană arhetipală”, care niciodată 
nu trebuie să se confunde cu energiile din creaţie, ce sunt ener-
giile proprii Creaţiei, ale îngerilor, ale omului, ale naturii. Susţine 
chiar că „deranjamentele” produse în acest „complex de hrănire 
energetică universală” generează anormalităţi, afecţiuni, boli. 

Cu alte cuvinte, medicina isihastă crede că doar cunoscând, 
recunoscând acest complex al întrepătrunderilor energetice, 
intra-cosmice şi supra-cosmice, create şi necreate, se poate 
interveni ca perspectivă de „re-ordonare”10. Acest detaliu al  
„re-ordonării” este unul terapeutic, important din perspectiva 
medicinii isihaste, întrucât boala este (şi) dez-ordonare, deci 
este şi o ieşire, o cădere dintr-o anume ordine structurată-
ierarhizată arhechipal, adică dintr-o Ordine Sacră. 
                                                             

8 Idem. 
9 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. VI, p. 93. 
10 Idem. 
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Astfel, în medicina isihastă se consemnează ca orientare 
de model terapeutic, şi ca modalităţi de „reechilibrare a energiilor” 
din bolile noastre, şi câteva detalii specifice. Unul este acela că 
se defineşte corpul ca un întreg „complex energetic”, în care se 
întrepătrund „energii proprii ce ies direct din sufletul nostru, 
energii cosmice şi apoi energii de natură”11. Apoi, altul ar fi cel 
legat de faptul înţelegerii corpului ca totalitatea energiilor 
emanate din mişcările conştiinţei de suflet şi îmbinarea acestora 
cu energiile de mediu. La acestea se adaugă, însă, şi asemăna-
rea-analogia corpului (-energiilor) cu harul (energiile-necreate 
divine), aşa după cum şi sufletul, ca fiinţialitate persoană, se 
aseamănă cu fiinţialitatea divină personală12. 

În aceste considerente, medicina isihastă are evident 
implicate în terapeutica sa şi „energiile necreate harice” dumne-
zeieşti, recunoscute ca arhetip al energiilor din creaţie. Ceea ce 
o face să apară în mod justificat şi legitim ca o sacro-terapie. Cu 
alte cuvinte, nu este doar o medicină de genul psiho-energo-
terapie, ci una ca o sacro-terapie şi prin „energii religioase”, şi 
chiar ca o terapie de „modalitate divină”13. 

De reiterat şi această „legătură” dintre suflet şi energiile 
corporale, pe care o subliniază isihastul, şi care nu reduce şi nu 
confundă sufletul cu energiile subtile corporale, ci, dimpotrivă, 
îl recunoaşte ca suport transcendent al energiilor-corpului. 
Această perspectivă isihastă reclamă prudenţă faţă de o tratare 
„decupată” a energiilor (numai prin energii), care nu ia prioritar 
în considerare sufletul, ca pe unul care trebuie să rămână 
adevăratul iconar al energiilor şi al corpului, ca pe cel ce, ca 
actant, înscrie-transferă modelul-iconicul arhechipal şi în 
energii, şi prin ele şi în fizico-chimismul organic-corporal. 

De altfel, faţă de metodele bio-energeticienilor contempo-
rani – metode de „diagnosticare” pe „centre energetice”, asociate 
cu terapeutici de „desfundare”, de „curăţare”, de „încărcare” 
energetică – atrage atenţia că, din perspectivă creştină, trebuie 
înţeles că aceste „centre energetice” îşi au rădăcina în sufletul  
                                                             

11 Ibid., p. 63. 
12 Ibid., p. 59. 
13 Ibid., p. 65. 
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a-energetic, care le transcende. Mai mult, subliniază că „centrele 
energetice trebuie văzute ca reflectări ale „supra-centrelor” 
psihice-sufleteşti directe, care, la rândul lor, sunt legate de un 
„arhe-centru”, ce este tocmai pecetea-chipul divin de pe chipul 
nostru personal-individual14. Această subliniere denotă, de fapt, 
centrarea, structura şi pecetea personalistă a medicinii isihaste, 
caracterul său eminamente personalist. De aceea medicina isi-
hastă insistă pe descoperirea chipului în sine de persoană al 
omului, care este dincolo de corporal şi energetic, care este cheia 
deschiderii către descoperirea chipului unei sănătăţi, într-adevăr, 
integrative.  

Pe de altă parte, isihastul reţine şi faptul că, ştiinţific se 
constată, că însăşi organismul nostru este un „sistem triadic” 
format ca un „complex” de „trei centrale de comandă” aflate în 
conexiune: „creierul, plexul abdominal şi, între ele, plexul 
cardiac”, fiecare având anexele sale de transmitere şi recepţio-
nare (creierul informaţional cu sistemul şi ramificaţiile nervoase; 
abdominalul-creierul tranzacţiilor, schimburilor de înmagazi-
nare şi distribuire; cardiacul-creierul convorbirilor şi planurilor 
de relaţii propriu-zise între toate”)15. Alături de aceste „centre 
organice”, consemnează şi abordarea care vorbeşte şi de anumite 
„centre psihoenergetice” din corpul nostru, ca aşa zisele „plexuri 
nervoase”, asupra cărora unii terapeuţi insistă în a le considera 
structura-scheletul psiho-energetic al organismului. Precizează, 
însă, că medicina isihastă se fereşte să se „oprească” pe aceste 
centre de „reţele energetice”, pentru că acestea sunt totuşi „centre 
memoriale” ambivalente, adică de amestec de subconştient şi 
conştient, dar şi de „funcţionalitate organică”16. Această ambi-
valenţă de subconştient şi conştient relevă, de fapt, un amestec 
de memorialuri, subconştientul fiind, în fond, o acumulare de 
memorii aflate sub amprenta Căderii/căderilor noastre.  

Desigur, medicina isihastă este interesată şi de subcon-
ştient, dar înţeles ca „izvorul limbajului bolnav şi distrugător”, 

                                                             

14 Ieromonah Ghelasie, Taina Hranei: Reţetele Medicinii isihaste, Platytera, 
Bucureşti, 2011, p. 20. 
15 Idem. 
16 Ibid., p. 20. 
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ca „subterană care oricând te poate scufunda în moarte”17. 
Terapeutica isihastă insistă, de fapt, pe o re-memorare, pe o re-
facere a chipului omului ca întreg, prin decantarea-eliberarea de 
memoriile subconştiente şi inconştiente, şi, mai ales şi în primul 
rând, pe  accesarea şi asimilarea supra-memoriilor arhechipale, 
originare. În plus, încercarea de „oprire” pe aceste centre şi 
„reţele energetice”, poate limita, obtura şi chiar prezerva şi 
accentua disocierea acestor „centre” faţă de ceea ce transcende, 
de fapt, acest schelet-structură (zis psiho-energetic), atât faţă de 
sufletul propriu-zis, cât şi faţă de pecetea de chip divin, arhe-
chipul sacru. Altfel zis, oprirea-concentrarea pe aceste centre 
„reţele energetice” poate produce o des-centrare faţă de supra-
centrul direct sufletesc, psihicul propriu-zis, dar mai cu seamă 
faţă de arhe-centrul care este pecetea-chipul lui Dumnezeu din 
om, arhechipul însuşi. 

Isihastul subliniază, de altfel, că, în perspectivă creştină, 
trebuie, într-adevăr, identificat acest psihism în sine, direct al 
sufletului sau al sufletului direct, care „nu este prin energii şi 
nici prin funcţii fiziologice”, şi, ca atare, nu trebuie confundat 
cu acest schelet „psiho-energetic” ce subîntinde organismul cor-
poral. Totodată, previne să nu se confunde şi nici să se amestece 
trihotomismul psihic antic şi reperele antice aristotelice, 
preluate şi în psihologie de mulţi, cu chipul triadic al sufletului, 
din viziune creştină, şi, desigur, nici să se inverseze „logica”, 
operând o permutare a psihismului „produs de funcţii” cu cel 
„producător de funcţii”18. 

Însă, în acelaşi timp, crede că, fără a dori să obosească cu 
„teorii metafizice”, este indubitabil nevoie să fie înţeles şi  
re-conştientizat chipul realităţii în sine19, şi, mai cu seamă, 
faptul că în medicina isihastă „reconştientizarea şi rememorarea 
sufletului este baza întregii medicini”20. În această tindere con-
temporană către o medicină integrală, medicina isihastă pre-

                                                             

17 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. VI, p. 106. 
18 Ieromonah Ghelasie, Taina Hranei: Reţetele Medicinii isihaste, Platytera, 
Bucureşti, 2011, p. 63. 
19 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. VI, p. 74. 
20 Ibid., p. 445. 
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zintă o astfel de încercare de integrare, şi a sufletului şi a lui 
Dumnezeu, indicând un chip de refacere de „totalitate adevă-
rată”21. Sacro-terapia medicinii isihaste se înscrie, aşadar, în 
această încercare de realizare a unei „medicini totale”, ce nu 
refuză nici sufletul şi nici pe Dumnezeu22. Însă, sacro-terapia 
isihastă este descrisă ca „dublă vindecare”23, prin suflet şi prin 
corp. Numai că medicina isihastă este definită şi ca o medicină a 
„viului”, atât de suflet, cât şi de corp-energii, iar „viul” sufletului 
este unul legat de Dumnezeu, ca „Viul absolut şi permanent”24. 
Astfel, medicina isihastă caută să re-memoreze acest „Viu” 
autentic, deplin, adevărat integrativ, care nu poate fi finalmente 
decât unul al atingerii profunzimii realităţii originare. În acest 
sens, isihastul şi mărturiseşte că relatează efectiv o viziune 
creştină asupra (şi) acestei sacro-terapii25, anume cea isihastă. 

De aceea, precizează că în relatarea acestei medicini por-
neşte, sau este nevoie acută să se înceapă, de la o re-identificare a 
existenţei noastre, pentru că, în primul rând, trebuie să ştim 
ce/cine suntem. Astfel, numai pornind de la identificarea 
realităţilor sufletului şi a corpului, crede că se poate vorbi apoi 
atât de o medicină a bolilor de suflet, cât şi de o medicină a 
bolilor de corp-energii26. Re-identificarea existenţei noastre ne 
poate face să înţelegem că numai dacă uităm de suflet ajungem 
să considerăm că medicina este doar a corpului, şi, prin urmare, 
ajungem să ne dorim doar „remedii simple, medicamente, 
metode mecanice”. Însă, dacă asumăm realitatea în complexi-
tatea ei, ca suflet şi ca corp, şi, totodată, căutăm să identificăm 
propria noastră existenţă, înţelegem că medicina adevărată şi 
autentic integrativă este şi sufletească şi trupească. Şi, ca atare, 
pricepem că o abordare unilaterală, numai legată de corp, de 
pildă, sau numai de energii, este insuficientă şi incompletă27. 

                                                             

21 Ibid., p. 51. 
22 Idem. 
23 Ibid., p. 17. 
24 Ibid., p. 47. 
25 Ibid., p. 17. 
26 Ibid., p.16 
27 Ibid., p 18. 
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În acest sens, medicina isihastă, ce vizează o medicină 
integrală, nu pierde din vedere concomitenţa celor două reali-
tăţi, realitatea de suflet şi realitatea de energii-corp, şi, mai ales, 
întrepătrunderea neamestecată şi reciproca lor legătură şi influ-
enţă. Observă de altfel şi că unii, într-o practică unilaterală, vor 
ca doar prin suflet să vindece şi corpul, iar alţii vor ca numai 
prin corp să vindece şi sufletul. Astfel, ieşirea din această pozi-
ţionare unilaterală este realizată prin regăsirea unei medicini 
chemată să încerce o abordare integrativă, şi, ca atare, este 
provocată să nu se reducă, de pildă, la o ştiinţă medicală doar 
de energii-corp28.  

E nevoie, conform isihastului, de o medicină integrală, 
care să le confirme pe fiecare şi pe amândouă „în conlucrare şi 
potenţare reciprocă”29. Adică, este nevoie de o medicină inte-
grală, de suflet şi de corp, într-o împletire armonioasă, în supra-
evidenţiere reciprocă. Sens în care, „ştiinţa se sacralizează prin 
taina religiei”, iar „religia se descoperă prin cunoaşterea ştiinţei”30. 
Despre medicina isihastă spune, de altfel, explicit că nu contra-
zice „medicina obişnuită”, care are ştiinţa şi dreptatea sa incon-
testabilă. Ceea ce nu înseamnă că ştiinţa nu trebuie deschisă, 
lărgită, prin viziunea aceasta a unei sacroterapii, de „dublă 
medicină”, de suflet şi de corp în unitate şi integralitate 
permanentă31. 

Însă, vizavi de această legătură între suflet şi corp, este 
importantă şi relevantă în context, definirea corpului ca 
„informaţii” de „mişcare de suflet”. Această definire conduce la 
înţelegerea faptului că pentru a „regla energiile corpului” 
trebuie „să ştim informaţiile care vin din sufletul nostru”. 
Trebuie deci să le „re-conştientizăm, să le re-memorăm”32, 
fiindcă doar aşa putem avea o terapie eficientă, durabilă şi 
asupra bolilor considerate (doar) corporale. Altfel zis, suntem 
îndemnaţi să nu pierdem din vedere această continuă influen-
ţare reciprocă între suflet şi corp. Trebuie să redescoperim 
                                                             

28 Ibid., p. 35 
29 Ibid., p. 38. 
30 Ibid., p. 96. 
31 Ibid., p. 136. 
32 Ibid., p. 87.  
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sensul unei unităţi şi integrări a lor, necontradictorii, ci în 
permanentă corespondenţă, legătură, întrepătrundere33.  

Apropo de această „mişcare de suflet”, este de consemnat 
că medicina isihastă pune mare accent (şi) pe „mişcare”. Abor-
dează însă realitatea sufletului şi a corpului, respectiv relaţia 
între suflet şi corp, ca o „iconare”, ca o „oprire” în corp. Nu ca o 
prefacere a sufletului în cele corporale, deci ca o „materializare”, 
ci ca o „odihnire” a sufletului în corp, ca o asumare a corpului ca 
„templu sacru” al spiritualului. Paradoxul asupra căruia atrage 
atenţia isihastul, vizavi de mişcare, este că „sufletul se odihneşte 
doar dacă trupul se mişcă”34. Se delimitează, astfel, de abordările 
„zise spirituale”, care în mod obişnuit susţin că mişcarea 
corpului agită sufletul, şi, în consecinţă, practicile şi terapeuticile 
de acest gen recomandă o „liniştire a corpului pentru a linişti şi 
sufletul”. Însă, fără a contesta faptul că, într-adevăr, din cauza 
mişcărilor corpului se poate „uita de suflet”, iar corpul poate 
ajunge chiar la a se contraria faţă de suflet, isihastul relevă o altă 
cale, anume cea de recuperare a „mişcării” ca un „gest sacru” în 
care corpul încearcă să „rememoreze” tocmai sufletul. Este o 
orientare care caută „sacralizarea corpului cu cele ale sufletului”, 
şi nu o „dematerializare a corpului în principiile sufletului”. 

Ca medicină isihastă prezintă acest specific de „a te ruga 
direct” cu „mişcarea”, nu cu mintea. Mai mult, chiar relaxarea 
este indicată de isihast tot ca gest-mişcare, nu ca meditaţie 
mentală. Astfel, relevă ca pe un ideal această modalitate de a 
face din orice mişcare o rugăciune, adică gest sacru35. În orizon-
tul înţelegerii medicinei ca pe ceva „practic şi concret”, indică 
aceste „gesturi ritualice”, ca recomandare de accesare a unui 
„Sacru direct”; o practică ce ia în considerare faptul că şi mintea 
bolnavilor este de multe ori afectată şi incapabilă de efort. 
Aceste „gesturi sacre” au sensul de trezire a „memoriilor sacre” 
în sufletul şi corpul celor bolnavi, şi să reitereze, totodată, faptul 
că fără „memoriile sacre” viaţa nu „revine la viaţă”36.    
                                                             

33 Ibid., p. 136. 
34 Ibid., p. 412. 
35 Ieromonah Ghelasie, Taina Hranei: Reţetele Medicinii isihaste, Platytera, 
Bucureşti, 2011, p. 230. 
36 Ibid., p. 62. 
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Pe de altă parte, ca medicină de orientare creştină, face o 
distincţie între „pericolul magic” al „mobilităţii energetice” şi 
„mobilitatea normală” a energiilor, care nu este de exclus, fiind o 
„mişcare obişnuită” a noastră. De aceea, atrage atenţia că folosi-
rea „exerciţiilor de recuperare” a mobilităţii nu trebuie prefăcută 
„magic”, intrând într-o magie a acestora, aşa cum fac anumite 
practici-tehnici terapeutice. În acest sens, reclamă o separare a 
acestora de ritualul religios sacroterapeutic, pentru a păstra o 
distincţie între „mâncare şi mişcare”, care sunt „treaba noastră 
proprie”, şi „sacrul religios” ce este „peste acestea”37. Recunoaşte 
faptul că „mobilitatea energiilor corpului” este o reală „posibili-
tate terapeutică”. Consideră, astfel, că şi medicina ca ştiinţă poate 
face ceva propriu în acţiunea sa directă pe energii, dar nu trebuie 
confundată sau amestecată cu partea sacră, pe care o face 
religiosul. Observă, de altfel, că în boli, din cauza păcatului, este 
şi o „sistare de religios”, ce aduce şi o deficienţă de mişcare 
energetică. Remarcă însă că, în fapt, creştinismul este, prin 
excelenţă, „ritual direct religios de Duh”. Adică, este şi o „supra-
mişcare de Duh” în care energiile corpului intră de la sine38. 

Ca atare, vizând sensul unui acoperământ integrativ, 
medicina isihastă vede, propriu-zis, „salvarea” (şi) prin „regăsi-
rea identităţii de suflet”, care se adevereşte doar după o „re-unire 
cu Divinul”, prin „ritualul rugăciunii şi închinării”. Însă, despre 
această refacere a sănătăţii sufletului, prin întoarcerea la 
Origini, la arhechipul sacru, spune, în mod interesant, că este 
un demers ce poate întâmpina, tocmai din legătura-relaţia cu 
corpul, o „rezistenţă” a organelor care „refuză” sacralitatea 
sufletului. În vederea depăşirii acestei „rezistenţe”, afirmă 
nevoia şi a unei „medicini a biologicului”, care implică o terapie 
prin „postul alimentaţiei”39.  

De altfel, într-un orizont al unei terapeutici integrative, 
reţine că „postul şi rugăciunea” sunt terapia religioasă, 
recunoscută astăzi tot mai mult şi de medicină şi ştiinţă40. 
                                                             

37 Ibid., p. 20.  
38 Idem. 
39 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. V, p. 35. 
40 Ieromonah Ghelasie, Taina Hranei: Reţetele Medicinii isihaste, Platytera, 
Bucureşti, 2011, p. 160.  
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Postul are, desigur, şi un orizont de înţelegere mai larg, ca, de 
pildă, post de „sentimente rele şi egoism”, ori ca „post-
înfrânare” de „gânduri rele şi desfrâu”41. Vorbeşte de o „oprire 
a gândurilor în cuvântul sfânt” ca „post al gândurilor şi al 
minţii”, dar şi de o „oprire a sentimentelor în pocăinţa inimii” şi 
de „reîntoarcerea iubirii către Dumnezeu”, pe care le relevă ca 
remedii în lărgirea, deschiderea, spre integralitatea suflet-
corp42. Mai mult, remarcând faptul că şi în medicină şi terapii 
începe să se descopere „puterea paranormală a unor cuvinte 
magice”, indică, de exemplu, ca în tulburările nervoase şi 
psihice să se pronunţe „cuvinte sfinte”; dar, recomandă ca pro-
nunţarea să se facă, nu în cap, ci în zona gâtului, mai aproape 
de inimă, întrucât pronunţarea acestor „cuvinte sfinte” poate 
calma agitaţia psihică43.    

Medicina isihastă se prezintă, desigur, ca integrativă 
pentru că are în atenţie o integralitate a omului, definită, însă, 
ca „sacru, suflet şi corp”. De remarcat că, isihast, se include în 
definirea integralităţii noastre, nu doar sufletul şi corpul, ci şi 
sacrul; un sacru care are desigur asimilată în înţelegerea sa 
revelaţia hristică. De altfel, se afirmă clar că păcatul este cel care 
produce „ruptura” acestei integralităţi44. Evident, refacerea 
acestei integralităţi, ca ţintire a sănătăţii depline, are nevoie de o 
operaţie de sutură, care să refacă legătura vitală, întrepătrun-
derea necontrară, unitatea şi integralitatea între corp, suflet şi 
sacru. Sensul integrativ al medicinii isihaste este regăsit, aşadar, 
ca urmare a identificării integralităţii realităţii noastre, ca suflet 
şi ca corp, dar şi ca sacru, fondul arhechipal însuşi, cel ce 
conferă caracterul sacru şi iconic al acestei integralităţi. Nu este 
doar o integralitate de suflet şi corp, ci una care acoperă, 
cuprinde, include şi arhechipul sacru, deci o integralitate arhe-
chipală şi arhechipată. Cu alte cuvinte, isihast se vorbeşte de o 
perspectivă integrativă a medicinii, nu ca simplu deziderat 
declarativ, nu ca simplu holism energetist (panteist/panenteist), 

                                                             

41 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. VI. p.  205. 
42 Ibid., p. 210. 
43 Idem. 
44 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. V, p. 123.  
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ci de una care porneşte de la o identificare a viziunii asupra 
realităţii, anume cea care oferă, într-adevăr, chipul acestei inte-
gralităţi.  

În acest sens, caracterul integrativ al medicinii isihaste 
evidenţiază o ordine arhechipală, o ordonare ierarhică (sacru-
suflet-corp), şi, totodată, exprimă o legătură de asemănare-
înrudire între sacru, suflet şi corp, o relaţionare şi o transpunere 
iconică a lor, neamestecată şi nedespărţită. Viziunea iconică, 
arhechipală, asupra abordărilor integrative ale medicinii isihaste 
este una prin care aceasta se distinge de medicinile alternative, 
integrativ-holiste. De bună seamă, pentru înţelegerea acestei 
perspective integrative iconice, în specificul ei, este nevoie de o 
detaliere a antropologiei iconice, care implică şi o componentă 
antropogonică, cea care priveşte venirea-întruparea în existenţă, 
crearea-naşterea omului, dar şi o componentă teleologică, mai 
bine zis soteriologică şi eshatologică, cea care are în atenţie 
moartea şi nemurirea, înveşnicirea vieţii, îndumnezeirea omului. 
Aprofundarea antropologiei iconice este una necesară şi în ceea 
ce priveşte, spre exemplu, o distingere a memoriilor originare 
de memoriile căderii, a memoriilor proprii (individuale) de me-
moriile de moştenire (neam), a memoriilor fiinţiale (personale) 
de memoriile energetice (individuale) etc; distincţii în care se 
relevă şi o deosebire a naşterii-întrupării, specific creştine, de 
încarnarea-reîncarnarea, specifice misticilor necreştine, care au 
influenţat în bună măsură medicinile alternative de astăzi şi 
terapeuticile holiste şi transpersonale asociate lor. Antropologia 
iconică oferă medicinii isihaste orizontul clarificator, viziunea 
ce permite străbaterea prin acest hăţiş al întrepătrunderilor 
confuzive dintre memoriile vieţii şi memoriile morţii, între care 
este cuprins omul/bolnavul.  

De altfel, medicina ştiinţifică de astăzi este presată para-
digmatic de medicinile alternative să îşi asume nu doar boala şi 
terapeutica, ci şi originea vieţii, conceperea, naşterea ei, 
respectiv moartea, ca extincţie definitivă sau ca trecere. Aceasta, 
întrucât, se consideră că boala şi sănătatea, bolnavul şi însănă-
toşirea, nu pot fi înţelese complet fără o integrare, fără o luare a 
considerare a originii şi a finalităţii vieţii şi, deci, şi a sensului 
morţii; mai mult, se consideră chiar că „boala bolilor” este „frica 
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de moarte”, de acea moarte văzută mai cu seamă ca anihilare 
definitivă a individului, şi care este derivată dintr-o concepţie 
materialistă asupra individului. Şi, în acest sens, medicina 
ştiinţifică, alopată, este provocată să îşi definească/redefinească 
modelul-cadrul interpretativ, este chemată să îşi recunoască 
limitele şi să îşi asume şi prezinte bazele filosofice, ce o 
circumscriu paradigmatic. Antropologia iconică, în sens mai 
larg, şi medicina isihastă în mod mai aplicat, pot oferi, celor 
care sunt angajaţi în diverse forme într-o lucrare medicală, şi 
care îşi asumă condiţia de mărturisire creştină, o orientare şi cu 
privire la originea şi sensul vieţii şi al morţii, ca problematizări 
ce (re)intră astăzi în dezbaterea privind descoperirea rădăci-
nilor profunde ale bolilor respectiv ale căilor terapeutice şi ale 
vindecării (şi sănătăţii) reale a omului. Această dezbatere aduce 
în atenţie relaţia între modelele terapeutice şi bazele mistico-
filosofice ce le subîntind, şi face să se vadă cum, de pildă, 
taoismul influenţează modelul terapeutic al medicinii chineze, 
sau hinduismul ayurveda, budismul medicina tibetană, ori 
filosofia greacă medicina antică greacă etc. Medicina isihastă, cu 
viziunea sa mistică isihastă, poate trasa o tuşă specifică creştină 
în acest spaţiu al întâlnirilor ce caută o descoperire a sănătăţii, a 
prevenirii, menţinerii, refacerii ei.        

De exemplu, medicina isihastă, începând de la recunoaş-
terea esenţei realităţii ca limbaj, atât ca suflet, cât şi ca energii-
corp, propune o dublă terapie, sau o o terapie în dublă deschi-
dere pe aceste forme de limbaj, distincte, dar aflate în relaţie 
iconică. Precizează, astfel, că există două limbaje reale, „unul 
pur de suflet în sine, de unde bolile de limbaj de suflet, şi un 
limbaj de exteriorizare de suflet ca limbaj energetic de corp, de 
unde bolile de corp ca boli de limbaj energetic”45. Vedem, astfel, 
boli de limbaj energetic ca boli legate de corp, sau boli ale 
corpului (şi) ca boli de limbaj energetic. Însă, remarcăm un 
„limbaj energetic” ce apare ca o extensie exterioară a „limba-
jului de suflet”, deci în legătură, dar, trebuie subliniat, distinct 
de acesta.   

                                                             

45 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. VI, p. 153. 
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Isihastul constată, pe de altă parte, că noi suntem nevoiţi 
să vieţuim într-un mediu în care sunt şi mulţi „consumatori” şi 
chiar „hoţi” care „fură” din jur energii. Sunt însă şi din cei care 
explodează cu negativul lor energiile celorlalţi, aşa cum sunt cei 
turbulenţi, agitaţi, care vatămă, distrug, strică totul în jurul lor. 
Certurile, iritările, neînţelegerile sunt negativităţi de explozii şi 
război energetic. Trăind într-un astfel de mediu, suntem nevoiţi 
să asumăm, să suportăm, să corectăm aceste „consumuri” ener-
getice, care vin uneori chiar de la cei mai apropiaţi. Bolile sunt 
cauzate şi de aceste explozii energetice, cu distructivitatea, toxi-
citatea şi consumurile lor, asupra cărora terapeutica medicinii 
isihaste încearcă să se aplece.46 De fapt, noi emitem în jurul 
nostru energii vitale potrivit cu sănătatea noastră, sau, după 
caz, în raport cu boala noastră, întrucât, dacă suntem bolnavi 
avem emanaţii de energii vitale bolnave. În aceste considerente, 
medicina isihastă susţine că trebuie să găsim modalităţi de 
apărare, rezistenţă şi dezintoxicare, dintre care cel mai teribil 
mijloc semnalat de către isihast este postul47. 

Medicina isihastă reţine şi că o terapie adevărată remarcă 
alterarea şi întrepătrunderile patologice reflectate pe schema 
alcătuirii-relaţionării triadice a structurii energetic-corporale. 
Afirmă în acest sens, de pildă, că sunt atât organe îmbâcsite de 
toxine şi depuneri anormale, cât şi un mental-informatic deja 
dereglat, respectiv un vital semi-paralizat48. Propriu-zis, organele 
noastre se prezintă ca un „complex comunitar energetic”, 
întrucât în acestea se regăseşte şi reflexul mental-nervos şi 
energeticul-vital. Astfel, consideră că atunci când energia 
informatică-nervoasă, dar şi energia vitală, din organe, sunt 
dereglate, apar dezechilibre de energie acumulativă, care produc 
leziuni anatomice în organe. De aceea, în bolile energiilor 
acumulative gastrice, indică descifrarea acestor mecanisme, din 
perspectivă isihastă, pentru a se putea interveni acolo unde este 
nevoie49. Însă, bolile energiilor fizice-acumulative sunt identifi-
                                                             

46 Ieromonah Ghelasie, Taina Hranei: Reţetele Medicinii isihaste, Platytera, 
Bucureşti, 2011, p. 22. 
47 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. VI, p. 204. 
48 Ibid., p. 206. 
49 Ibid., p. 191. 
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cate în contextul integral al corpului50. Adică, partea este abor-
dată în contextul întregului, în raport integrativ cu acesta. De 
pildă, ca tratament general se urmăreşte şi dacă energia din 
inimă merge spre organe, vizându-se concomitent ca terapie şi 
o necesară desfundare a circuitului energetic ce produce alimen-
tarea organelor. Se reafirmă şi aici că în „schema terapeutică” a 
medicinii isihaste se introduce „tratamentul alimentaţiei, atât în 
plan sufletesc, cât şi nervos, până la grosiera mâncare”51.  

Însă, şi ca structură individual-personală se observă dife-
renţieri, specificităţi, în sensul că la unii creierul este mai activ, 
la alţii vitalul, iar la alţii plăcerile organice, cu predominare 
chiar a plăcerii-sex. Ceea ce face ca unele organe să fie activate 
în detrimentul altora, fapt ce conduce la dezechilibre, atât 
globale, cât şi locale. De aceea, diagnosticarea trebuie să ia în 
considerare şi predominanţa „simţirii energetice” şi negativi-
zările respective, pentru a încerca, apoi, să se restabilească 
„legăturile normale”, „circuitele energetice normale”, fără de 
care bolile nu se pot înlătura52.   

Însă, aplicat la bolile energetice de corp, se vizează în 
primul rând „restabilirea circuitelor energetice”. Se acordă 
desigur, cum s-a precizat, un rol important şi alimentaţiei53, 
recunoscându-se efectul miraculos al postului în „echilibrarea 
energetică”. Desigur că, şi din perspectiva integrativă a sacro-
terapiei bolilor energetice, se apreciază că se pot folosi şi diverse 
remedii medicale recomandate de medicina ştiută, acupunctură, 
homeopatie, ceaiuri54 etc. Însă, pe lângă tratamentele clasice, de 
medicaţie naturală sau sintetică-artificială, aplicate bolilor diag-
nosticate de către specialişti, medicina isihastă indică şi pe 
modul său specific, întemeiat pe o practică medicală psiho-
fizică, exerciţii proprii de mobilizare a „energiilor acumulative” 
şi de repunere a lor în circuitul normal55. Restabilirea circuitelor 

                                                             

50 Ibid., p. 367. 
51 Ibid., p. 192. 
52 Ibid., p. 238. 
53 Ibid., p. 273.  
54 Ibid., p. 230. 
55 Ibid., p. 193. 
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energetice normale, refacerea limbajului energiilor corpului, de 
fapt, este descifrată desigur din perspectivă isihastă. Refacerea, 
restabilirea acestor circuite energetice se înţelege, deci, din 
viziunea unei mistici isihaste ce se afirmă ca dublă mistică, de 
suflet şi de corp, şi care, ca atare, ţinteşte şi o restabilire a cor-
pului, nu doar a sufletului. Ceea ce implică o cunoaştere, o 
citire, nu doar a sufletului, ci şi a corpului, respectiv o autentică 
înţelegere atât a mişcărilor sale normale, cât şi a celor anormale56.  

Medicina isihastă susţine, de altfel, că energiile trebuie să 
citească zilnic cartea sufletului, pentru că altfel îşi uită mişcările 
lor normale, iconice; deci, acele mişcări ce sunt în asemănare cu 
firea-limbajul sufletului. Însă, în afara acestei „mişcări de 
asemănare”, energiile îşi uită normalitatea propriului limbaj şi 
devin dez-ordonate, dez-integrate. Ajung să fie distructive, pro-
vocatoare, generatoare de boli. Astfel, „mişcările energiilor”, şi, 
prin urmare, şi „mişcările corpului”, nu trebuie să se rupă de 
„mişcările sufletului”, care, propriu-zis, sunt însuşi viul de chip 
triadic al sufletului, memoria, conştiinţa, limbajul său. Altfel 
spus, normalul sau anormalul acestor mişcări energetice-corpo-
rale se evaluează şi prin raportare la realitatea lor suport  
(-ordonatoare) superioară, care, ca realitatea creată, este însăşi 
sufletul, iar ca realitate necreată, divină, este în primul rând 
harul (-energiile necreate). Cu alte cuvinte, limbajul energiilor-
corpului trebuie să traducă, să comunice, să arate, nu să 
ascundă, limbajul sufletului. Deci, limbajul energiilor nu trebuie 
să fie un limbaj solitar care se rupe, iese din forma-tiparul sufletu-
lui, dez-integrând astfel chipul omului, fracturând întregimea sa. 

Medicina isihastă atrage, însă, atenţia, şi asupra faptului, 
că bolile corpului nostru sunt atât boli de „energie proprie”, cât 
şi boli de „energii de mediu”, care se întrepătrund-relaţionează 
cu „energiile proprii”. Ceea ce presupune, implică, o relaţionare 
şi o interacţiune de natură energetică cu mediul. Se consem-
nează, de pildă, că (şi) în medicina alopată boala gastrică este 
categorisită ca „boală a relaţiei”. De exemplu, bolile în masă de 
stomac şi intestine ale tinerilor de azi nu sunt cauzate, conform 

                                                             

56 Ibid., p. 128. 
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isihastului, numai de o alimentaţie anormală, ci şi de un deze-
chilibru determinat de „interacţiuni energetice cu mediul”, de 
un dezechilibru al „respiraţiei relaţionale ombilicale”57. 

Ca „energii de mediu” sunt considerate energiile specifice 
întregii creaţii. Adică, sunt „energii de mediu” specific îngereşti, 
umane, cosmice, ce reflectă de fapt treimea creată (îngeri, natură, 
om). Energiile de mediu de întrepătrundere sunt cele cosmice 
despre care se spune că intră în corp prin vârful capului pe 
coloana vertebrală. Apoi, sunt energiile mentale-intelectual 
informatice umane, ce pătrund prin frunte, iar prin centrul 
buricului energia naturii. Însă, trebuie spus, de asemenea, că tot 
ca „energii de mediu” sunt consemnate şi „energiile genetice” 
de moştenire de la Părinţi (informaţionalul genetic celular), dar 
şi „energiile harice divine” (raţiunile divine din corpul nostru). 
Altfel zis, „energiile de mediu” trebuie identificate şi deosebite, 
pe de o parte, ca „energii create” (înger, om, natură), şi, pe de 
altă parte, ca „energii necreate”, care sunt însuşi harul divin. 

Sănătatea este, astfel, de recuperat pe calea unei re-
integrări în această realitate care subzistă în mediu-ambient 
energetic complex. Este o realitate energetică pe care am uitat-o, 
dar în care putem să ne regăsim pe noi înşine, având conştienţa 
acestor multiple forme de relaţionare şi interferenţă energetică, 
dar nu numai energetică, desigur. În acest sens, regăsim îndemnul 
isihastului de a face această „încărcare” cu „energii harice”, dar 
şi cu „energii de propriu suflet”, asociate cu rugăciunea, iubirea 
şi recunoştinţa faţă de Dumnezeu Creatorul, prin care se poate 
optimiza starea de sănătate, se pot curăţa, se pot vindeca „bolile 
energetice ale corpului”58. Însă, aşa cum s-a precizat, relaţiona-
rea nu este doar energetică. De aceea, într-un sens mai profund, 
medicina isihastă cheamă, de pildă, la o reconştientizare a 
„prezenţei Sfântului Duh” în suflet, Cel care poate să vină şi să 
învăpăieze „duhul sufletului” cu o putere sufletească enormă, 
care transformă slăbănogirea sufletului în viaţă şi sănătate59. 

                                                             

57 Ibid., p. 192. 
58 Ibid., p. 176. 
59 Ibid., p. 177. 
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Isihast, corpul nostru este definit deci, atât ca un „complex 
energetic” într-o individualitate proprie, cât şi ca un complex de 
„energii de suflet propriu” şi „energii de mediu”. Această 
definire a unei componente a acestui „complex energetic” ca 
„energii de suflet”-propriu arată, însă, o paradoxală definire a 
„complexului energetic” al corpului nu prin sine, ci prin însuşi 
chipul de suflet, adică prin energiile văzute ca fiind înrădăci-
nate în suflet. Energiile de suflet propriu din alcătuirea comple-
xului energetic al corpului se prezintă, astfel, într-o structură 
energetică triadică: energie informatică mentală, energie vital-
senzitivă, energie acumulativă-fizică. 

Aceste trei moduri energetice nu trebuie înţelese ca fiind 
rupte, şi, deci, ca subzistând autonomizate sub forma a trei 
corpuri energetice subtile separate, aşa cum consideră anumite 
practici oculte. Trebuie să fie văzute ca fiind nedespărţite, 
neamestecate, ca fiind un limbaj energetic unic care se deschide 
în trei limbaje distincte, coexistente: limbajul informaţional-
mental energetic (conştiinţa energetică), limbajul vital-energetic 
senzitiv (memoria în mişcare a conştiinţei energetice), limbajul 
acumulativ-energetic fizic. Limbajul mental-informaţional, în 
această logică triadică, este supraforma, atât a formei (limbajul 
energiei vitale), cât şi a conţinutului (limbajul energiei acumu-
lative, fizice). Este foarte important să se distingă încă o dată, şi 
în acest context, după cum ne spune isihastul, între conştiinţa 
energetică (mentală) şi conştiinţa directă de suflet, care este de 
altă natură, anume fiinţială. Sufletul în natura sa este duh-
fiinţialitate, conştiinţă, şi nu energie, conştienţă. Este de men-
ţionat însă că, după Căderea din Rai, se amestecă, se confundă, 
chiar se substituie realitatea de suflet în sine cu realitatea de 
energii-corp, realitatea energetică subtilă ajungând, în unele 
practici mistice, să fie considerată ca un suflet individual 
(energetic), ca fiind însuşi sufletul. În mod evident, după Cădere, 
apar sciziuni, contrarieri, dezarticulări şi între aceste trei limbaje 
energetice, şi nu doar între limbajul fiinţial al sufletului (al 
conştiinţei) şi limbajul energetic subtil (al conştienţei). 

Aşadar, întâi de toate, „energia proprie” corpului nostru, 
în perspectivă isihastă, este o energie a sufletului, care nu se 
confundă cu însuşi sufletul, care nu este energie în natura sa. 
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Această „energie proprie” se emană prin inimă, dar de „dincolo 
de inimă”  ̶  din duhul mişcător al sufletului, care este memoria 
în sine de suflet  ̶ , se triplează, apoi, ca energie informaţională, 
energie vitală, energie acumulativă, şi se mişcă-deschide în trei 
circuite energetice specifice. Energia informaţională porneşte din 
inimă, urcă prin piept-stern-gât-frunte-creier, se prelungeşte pe 
coloana vertebrală prin nervi în toate organele corpului până la 
piele, de unde se întoarce pe acelaşi traseu, acesta fiind circuitul 
energiei informaţionale. Energia vitală se opreşte în inimă şi 
trece în sânge şi din sânge în tot corpul, şi revine la inimă pe 
acelaşi circuit. Energia acumulativă porneşte din dreptul inimii 
de unde coboară spre pântece în centrul gastro-intestinal şi de 
aici în organele interne, de unde revine înapoi în inimă60. 

De consemnat că, pentru isihast, „păcatul din Rai” este şi 
o „cădere energetică”. Deci, păcatul  implică, are drept efect şi o 
„răsturnare-negativizare” a „circuitului energetic” din corpul 
nostru. Astfel, prin Cădere şi păcat, sensul circuitului energetic 
nu mai îşi urmează cursul firesc de reîntoarcere şi oprire în 
inimă, ci apar stagnări şi blocaje, chiar şi supraactivări şi ampli-
ficări, cum ar fi cele ale „centrului sex”, care generează detur-
nări de circuit şi pierderi de energie. Totodată, atrage atenţia şi 
precizarea isihastului că „memoria şarpelui-diavolului” din 
„pomul Căderii din Rai” se face „şarpele energetic din centrul 
ultimei vertebre a coloanei vertebrale”, care, în misticile extrem-
orientale, este aşa numită „energie kundalini”61. 

Misticile oculte încearcă o tehnică, o practică-experienţă a 
şarpelui-energiei kundalini, prin care caută să-l trezească pentru 
a-l face să urce ca un „balaur înaripat” din „întunericul de jos”, 
până în „lumina de sus”, până în soare (-minte)62. Acest demers 
mistic ocult se înscrie, din perspectivă mistică isihastă, într-o 
deturnare de circuit energetic firesc, şi, totodată, se desfăşoară 
pe o cale de ocolire a procesului de curăţare a „urmelor căderii 
din Rai”, ce au rămas ascunse-depozitate şi în acest beci al 

                                                             

60 Ieromonah Ghelasie, Taina vindecării: medicina isihastă, Bucureşti, Platytera, 
2017, pp. 127-128. 
61 Ibid. p. 128. 
62 Ibid., p. 176.  
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memoriilor; mai mult, acest demers mistic ocult tinde chiar la o 
„înălţare” a „memoriilor căderii” de la pământ, de jos, din 
bazal-ancestral, până la cer, sus (-minte). Despre acele roţi-
chakre despre care vorbesc misticile oculte, isihast se afirmă că 
acestea nu sunt scara de evoluţie-urcare energetică, ci o configu-
raţie normală energetică63. Mai precis, se afirmă că nu existenţa 
lor ca atare este de contestat, întrucât sunt depistate experimen-
tal. Dar trebuie precizat că, în viziune creştină, „configuraţia lor 
este în altă ordine”64. Altfel spus, mistica isihastă şi medicina 
isihastă asociată se disting de practicile-tehnicile mistice şi me-
dicale ce operează energetic prin intermediul acestor chakre-
roţi energetice. 

Isihasmul, ca practică mistică a „rugăciunii minţii în inimă”, 
caută o reîntorcere la memoriile uitate. Isihasmul încearcă astfel 
o rememorare a memoriilor adevărate, cele dinainte şi dincolo 
de „memoriile căderii”, propunând, în fond, o revenire la memo-
riile arhechipale, cele descoperite de chipul hristic, şi deschise, 
activate, sub pecetea botezului, a încreştinării. Este un demers 
mistic experienţial care conduce, însă, şi la o identificare deta-
liată a circuitelor energetice ale corpului. Şi, ca atare, presupune 
o restaurare şi o re-integrare energetică prin re-întoarcerea la 
„centrul inimii”, ce este urmată apoi de re-legarea cu duhul de 
suflet, cel care, ca realitate de natură aenergetică, transcende 
inima. 

În acest sens, în medicina isihastă se vorbeşte (şi) de 
circuitul normal al energiilor, ce este de restabilit, fiind afectat 
de Cădere şi de păcat. Acest circuit firesc al energiilor se desfă-
şoară de la inimă ca „centru” cu cele „trei deschideri” de circuite 
energetice, şi se reîntoarce apoi tot în zona inimii, loc în care 
este şi o punte-trecere „dincolo de inimă” în duhul-inima sufle-
tului. Deci prin inimă energiile conştienţei corporale se întorc în 
sufletul care este o realitate a conştiinţei în sine, cea dincolo de 
energii. Sufletul este, aşadar, o realitate aenergetică, în care 
energiile corpului se reîntorc (şi în timpul somnului) pentru a-şi 
rememora mişcările-memoriile de suflet, pentru a-şi prezerva 
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64 Ibid., p. 139. 
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informaţiile de mişcare, fără de care energiile corpului sunt 
afectate; o afectare energetică ce tinde să se concentreze în 
localizări cvasi-autonome, producând fragmentări, tensiuni, 
dez-integrări65. 

Isihastul atrage atenţia, de pildă, că „energiile informaţio-
nale nervoase”, dacă nu se mai curăţă şi refac, dacă nu se mai 
reînnoiesc prin revenirea în centrul inimii, adică, şi dacă nu îşi 
mai rememorează informaticul din duhul sufletului, de fapt, 
atunci se generează şi se structurează autonom ca un sistem 
nervos (şi un mental) „rupt” de integralitatea corpului. Se confi-
gurează, prin urmare, un sistem nervos ce uită de aceste supra-
memorii ale sufletului, şi care se „rupe” de această unitate 
corporal-energetică şi de integralitatea suflet şi energii-corp. 
Metoda „rugăciunii minţii în inimă”, din practica mistică 
isihastă, face o reîntorcere a mentalului informaţional-energetic 
în inimă, de unde reintră în „duhul sufletului” spre o rememo-
rare a informaticul uitat, care, astfel reînnoit, reface sistemul 
nervos. Prin acesta, fiind refăcut, ulterior, se „restabileşte şi 
funcţionalitatea organică deficitară”66. 

Isihastul menţionează, de altfel, o configurare-dedublare 
a subconştientului energetic (de corp), care se structurează pe 
fondul uitării acestui supramemorial informaţional al energiilor 
nervoase. Mai mult, precizează că celulele noastre, deşi au 
memorii de cod genetic, ca informatic nativ, au nevoie, în fond, 
de o in-formare continuă prin informaţiile nervoase, ce sunt în 
legătură cu centrul informatic al inimii, care este „adevăratul 
centru informatic”, întrucât este „centrala memoriilor energetice, 
care se emană din mişcările duhului de suflet”. De fapt, „duhul 
de suflet” este „memoria” de „suflet în sine”. Mai detaliat, în 
chipul triadic al sufletului, „duhul sufletului”, ca „inima sufle-
tului”, este însăşi memoria-mişcarea sufletului, alături de con-
ştiinţă şi limbaj (al sufletului). Nu trebuie confundată, însă, 
„inima fiinţială” a sufletului, care este însăşi „duhul-memoria” 
sufletului, cu „inima-memoria” energetică. Avem, în acest sens, 
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un memorial de limbaj fiinţial al sufletului care face legătura cu 
memoriile limbajului energetic al corpului67. 

De fapt, în medicina isihastă se vorbeşte de „Căderea din 
Rai” ca de o „triplă decădere” ce conduce la o transformare-
degradare a Creaţiei, care generează un „sens invers” de confi-
gurare-devenire a sa. Căderea atinge astfel în primul rând 
chipul de suflet triadic (conştiinţă, memorie, limbaj). Produce o 
negativizare-inversare a acestei triade de suflet, ce adaugă trei 
direcţii de structurare ale subconştientului de suflet. Din această 
perspectivă, medicina isihastă vorbeşte de trei sisteme de boli 
ale sufletului: boli de conştiinţă de suflet, ca boli de eu-perso-
nalitate; boli de memorie de suflet, ca boli de participare de duh 
de suflet; boli de limbaj de suflet, ca boli de comunicare68. Apoi, 
aceste trei direcţii de boli ale sufletului se prelungesc în boli de 
energii-corp. În acest sens, medicina isihastă prezintă şi trei sis-
teme de boli-energetice-corp în corespondenţă cu bolile triadei 
de suflet: boala informatică mentală, care este în corespondenţă 
cu boala de eu-conştiinţă de suflet, ca boală de personalitate; 
boala energetică, ca boală în corespondenţă cu bolile de mişcare 
memorie-duh de suflet; bolile organelor în corespondenţă cu 
bolile de limbaj de suflet. Medicina isihastă face însă o clasifi-
care şi mai detaliată, astfel.  

Bolile de personalitate şi nervoase sunt: boli de eu-
conştiinţă ca suflet; boli de sistem nervos-mental corp, boli de 
sex, distrugere de energie nervoasă; boli ale conştiinţei şi boli 
ale desfrâului; boli moştenite genetic sau dobândite; boli ale 
castităţii de suflet şi de corp.  

Bolile duhului-memoriei-mişcării de suflet sunt: boli de 
activitate de suflet şi corp, boli ale circuitului energetic al corpu-
lui; moştenite sau dobândite; boli de sex care fură şi consumă 
energia vitală; boli ale lipsei de rugăciune şi religie şi ale mate-
rialismului predominant.  

Bolile limbajului de suflet, în corespondenţă cu bolile de 
funcţionalitate-limbaj direct al organelor, în care intră toate 
bolile interne ale organelor fizice, de la simple disfuncţii până la 
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leziuni anatomice, sunt: boli de limbaj de suflet şi limbaj func-
ţional organic; boli de comunicabilitate între funcţiile organice, 
de legătură şi rupere; boli care dau hiperfuncţii unor organe în 
detrimentul altora; boli de energie alimentară care amplifică 
unele activităţi organice până la modificări funcţionale; boli ale 
dăruirii-postului de suflet şi boli de alimentaţie ale postului de 
corp69. 

Ca viziune integrală, medicina isihastă caută desigur să 
evalueze, să diagnosticheze starea de boală, de suflet şi de corp, 
şi încearcă să intervină deodată ca o „dublă terapie”. În fond, 
însă, sănătatea este definită ca limbaj sacru-perfect, iar boala 
apare ca un limbaj desacralizat-imperfect, ca anti-limbaj. Astfel, 
Căderea din Rai este şi „căderea” din „limbajul sacru şi din 
sănătate” cu ajungerea în boală şi moarte. Însă, cum s-a văzut, 
„căderea” se desfăşoară, se rostogoleşte, în efectele şi consecin-
ţele ei, pe cele „trei direcţii” ce sunt asociate cu structura tria-
dică a realităţii intrinsece a chipului omului. De aceea, fiecare 
sistem de boli implică apoi şi o prezentare distinctă în asociere 
cu terapeutica şi tratamentul specific. De pildă, ca medicină 
isihastă se încearcă oferirea unei scheme orientative de trata-
ment integral al bolilor mental-nervoase, care se adaugă trata-
mentului specific medical, stabilit de medicii specialişti70, în 
temeiul diagnosticării. În sistemul de boli informatice-nervoase, 
medicina isihastă constată că este nevoie, pentru a nu cădea în 
confuzii şi erori, de o descifrare şi o clarificare în multitudinea 
de teorii şi păreri71. Nu se respinge clasificarea bolilor mentale 
şi de nervi consemnate de medicina academică, dar este indicată 
de isihast o abordare a acestora în „globalitatea vieţii”72. De bună 
seamă, sacroterapia unei medicini integrale, ce susţine că în 
bolile mental-nervoase tratamentul religios este de mare impor-
tanţă, porneşte de la suflet, a cărui sănătate este descoperită, re-
memorată arhechipal, în legătură cu Dumnezeu Creatorul73.  
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Ca medicină isihastă suntem chemaţi să înţelegem reali-
tatea ca fiind comunicare-dialog-vorbire vie, de la suflet până la 
organele corpului. Ca atare, atât conştiinţa-iubire (ca suflet), cât 
şi mintea-creier-nervi (ca trup-corp) sunt recunoscute ca fiind 
vorbire vie74. Astfel, bolile nervoase trebuie identificate în acest 
context diferenţiat al viului acestor „vorbiri-comunicări în 
sine”, dar şi dincolo de sine. Se menţionează un fapt funda-
mental, anume că, indiferent de boală, are loc ori o „înfundare 
sau o rupere energetică”, ori o „scurgere de energie sau un 
consum anormal”. Astfel, se constată, de pildă, că energia 
nervoasă se consumă „degeaba” prin gânduri haotice, agitaţii, 
conflicte cu cei din jur şi prin funcţiuni organice supraactivate 
fără rost75. Se observă şi faptul că sexul „fură şi consumă” o 
enormă cantitate de energie nervoasă, şi se consemnează posi-
bila apariţie a unui „cerc vicios” ce deturnează energia specifică 
de hrănire nervoasă a organelor, pe o altă cale cu „oprire în 
sex”; de aceea, se constată şi o stimulare exagerată a sexului în 
bolile nervoase. În acest sens, trebuie văzută terapeutica în 
raport de acest complex global76, evitând a se restrânge opţiu-
nea la un tratament „pur şi local” nervos, aşa cum se întâmplă 
uneori în medicina obişnuită.  

Evocând faptul că se vorbeşte de un „chimism al iubirii”, 
de o „medicină a dragostei”, de o „magie a sexului”, isihastul 
susţine că negreşit sunt de făcut precizări în acest „complex de 
realităţi”, pentru a putea să înţelegem ce este sexul, care este 
rolul său, întrucât apreciază că această problematică este de 
mare importanţă terapeutică pentru medicină77. În acest sens, 
medicina isihastă indică o terapeutică a bolilor şi prin diagnos-
ticul „anomaliilor de sex”. Prezentarea isihastului, ce încearcă o 
descifrare a „problemei sexului”, din perspectivă medicală, face 
trimite şi la psihanaliza lui Freud, căreia pe fond i se recunoaşte 
„dreptatea ei”, dar căreia nu i se primesc şi interpretările în 
sine, considerate de isihast amestecate şi confuze78. În medicina 
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isihastă se are în vedere la fiecare boală şi „problema sexului”, 
în sensul limitării acţiunii acestuia de a mai „fura” energii. Se 
recomandă o prezervare a sexualităţii, pe de o parte, în rolul 
său (pre-) stabilit ca procreare, şi, pe de altă parte, o readucere a 
sa la „erosul integral de inimă”, deci o înălţare-transfigurare la 
o „simţire sacră de inimă, nu de plăcere egoistă, desfrânată”. Se 
atrage în mod deosebit atenţia, mai ales adolescenţilor, tinerilor, 
asupra pericolului intrării în „magia sexului” care fură lumina-
energia intelectuală din creier, dar care consumă şi energiile din 
inimă şi din organele întregului corp79. De aici avertizarea, în 
special cu privire la tineri, să nu se grăbească cu experienţa 
păcatului, cu desfrâul precoce, pentru că se poate ajunge la o 
adevărată dramă ca alterare individuală, organică, vitală, 
psihic-nervoasă, ce poate duce până la incapacitatea de a mai 
avea, odată ajunşi la maturitate, o viaţă de familie80 sănătoasă 
şi, totodată, o asumare de viaţă comunitară echilibrată, respon-
sabilă. Se reclamă, astfel, nevoia de educaţie în raport de înţele-
gerea complexă a vieţii şi o reorientare şi o reaşezare a sexului 
în rostul său, urmând un sens autentic al vieţii, constructiv, nu 
distructiv81. 

Medicină isihastă afirmă, pe de altă parte, că trebuie des-
cifrate aceste subtilităţi de dez-integrare, de ruptură şi dezmem-
brare psihică-mentală, anume faptul că organele pot deveni un 
fel de „mentaluri separate” ca un „psihism organic autonom”, 
ceea ce conduce la tulburări greu de reglat, întrucât, spune 
isihastul, nu se poate uşor interveni direct pe organe. Ca viziune 
isihastă, se indică nevoia de intervenţie pentru „restabilirea 
circuitului normal al energiilor mentale”82. Se consideră, în fapt, 
că nici „bolile minţii” nu sunt doar ale creierului şi nervilor, ci şi 
ale „minţii de interior”, adică ale fiecărui organ în parte, care 
ajunge să se constituie, într-un mod cvasiautonom, ca un „creier 
deosebit”. Aceste autonomizări sunt de fapt „rupturi”-afecţiuni 
de natură sistemică din care rezultă şi complexitatea şi dificul-
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tatea unei terapeutici în vindecarea bolilor nervoase83. Nu se 
desconsideră, desigur, isihast remediile medicale locale speci-
fice, atât pentru creier, cât şi pentru coloană şi nervii organelor. 
Dar aceste remedii se consideră că pot rămâne doar „locale şi de 
suprafaţă”, dacă nu se ţine cont că boala are, în fond, cauze 
sistemice, de circuit general84. Trebuie, însă, reiterat că, în viziu-
nea isihastă, nu „centrul creier” este „centrul de bază”. De aceea, 
în tratamentul bolilor psiho-mentale se indică refacerea legă-
turii cu „centrul inimii”85, care, aşa cum s-a mai precizat, nu 
este de înţeles ca o chakră-centru energetic, ci ca locul-puntea 
de întâlnire a energiilor individuale cu fiinţialitatea sufletului 
personal, dar şi cu Dumnezeu, cu harul energiilor necreate. 

Însă, medicina isihastă aduce în atenţie şi o evaluare a 
cauzei dereglărilor şi a bolilor din perspectiva „ruperii” şi a 
„contrarierii” între energiile informative, energiile vitale, energiile 
acumulative. Este vorba de rupturi şi contrarieri energetice ce 
apar în însăşi structura triadică energetică, şi nu ca transfor-
mare a unei energii anume prin şi din alta86. Aşadar, isihast se 
descoperă dereglări de circuit energetic specific, ca, de pildă, 
„rupturi” ce se petrec, de exemplu, în cazul unui circuit ener-
getic informaţional-mental, căruia i se afectează integritatea. 
Dar, totodată, se relevă şi dereglări ca „rupturi” ce afectează 
unitatea şi integritatea triadei energetice, şi, mai precis, a 
relaţionării unitare a circuitelor energetice specifice aferente. 
Însă, prin mistica isihastă, ni se relatează o viziune în care, cum 
s-a spus, se restabileşte, se re-centrează „circuitele energetice” 
pe „inimă”. Ni se redescoperă şi evidenţiază „inima”, atât ca 
centrul adevărat unde se întâlnesc toate energiile, de la cele 
harice-necreate divine la cele omeneşti, cât şi ca „locul de 
legătură” şi întrepătrundere între suflet şi corp.  

Astfel, problematica medicală şi terapeutică isihastă nu 
este, se înţelege, numai una energetică-corporală şi/sau una de 
centre, câmpuri şi circuite energetice. De aceea, nu trebuie să se 
                                                             

83 Ibid., p. 146. 
84 Ibid., p. 161. 
85 Ibid., p. 150. 
86 Ibid., p. 240. 
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piardă din vedere că noi avem un corp născut-moştenit din 
părinţi, dar şi că, totodată, acesta este configurat după chipul 
sufletului nostru, ceea ce descoperă un caracter iconic al 
corpului şi o unitate-integralitate de trup iconic între suflet şi 
corp. Însă, acest tip specific de legătură, de configurare şi cores-
pondenţă, face, aşa cum s-a spus, şi ca o boală de suflet să 
genereze o boală în corp, şi, mai mult, face să fie posibilă o 
„potenţare şi o influenţare reciprocă”87, chiar în ceea ce 
înseamnă patologia. Isihastul atrage de altfel atenţia, nu întâm-
plător, că „materia corpului” este şi trebuie văzută, de fapt, ca o 
semi-substanţă ce se emană din adevărata substanţă fiinţială 
permanentă, care este însuşi sufletul, persoana în sine, care este 
creată direct şi unic de Dumnezeu pentru fiecare om ce apare în 
existenţă. Astfel, corpul-materia nu mai apare, în viziunea 
isihastă, ca o substanţă în sine, total autonomă, ci ca o semi-
substanţă, una cvasi-autonomă, ce este o prelungire energetică a 
supra-mişcării unei adevărate substanţe, cea a fiinţialităţii sufle-
tului88, însuşi chipul conştiinţei persoanei.  

Ca atare, în viziune isihastă, corpul uman nu mai apare în 
existenţă ca structurat de calităţile esenţiale (gunas) şi princi-
piile elementare (tattvas), ca subîntins, configurat din corpuri 
energetice subtile, cu sistemul de chakre ca interfaţă, precum în 
perspectiva misticilor orientale, ci corpul uman individual 
apare în existenţă ca fiind, de la început, un corp personalizat, 
ca fiind o semi-substanţă energetică şi materială legată de 
substanţa în sine fiinţială a sufletului, care transcende energiile 
şi materialitatea corpului. Deci, corpul individual apare în exis-
tenţă, în sens isihast, ca fiind corpul unui suflet persoană, un 
suflet-persoană care, trebuie subliniat, este creat direct de 
Dumnezeu. Realitatea acestui suflet-persoană fiinţială, ca sub-
stanţa în sine fundamentală a omului, de care depinde, de care e 
legată semi-substanţa energetic materială a corpului individual, 
este, după cum s-a precizat, o realitate creată de Dumnezeu.  

Astfel, înţelegerea acestui mod de venire în existenţă a 
omului ca întreg, evidenţiat de viziunea isihastă, atât ca suflet, 
                                                             

87 Ibid., p. 199. 
88 Ibid., p. 94. 
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cât şi ca corp, sunt repere antropogonice ce trebuie bine iden-
tificate, pentru că ele despart fără echivoc medicina isihastă de 
abordările medicale şi terapeutice alternative, majoritare de 
altfel, ce sunt tributare astfel astăzi, mai vechilor teorii metem-
psihotice, ale ciclurilor încărnării/reîncarnării. Este chiar regre-
tabil că şi în spaţiul nostru creştin sunt astfel de terapeuţi care, 
deşi se declară creştini, propovăduiesc totuşi astfel de ameste-
curi şi confuzii, ce arată că nu îşi însuşesc şi nu înţeleg până la 
capăt, şi nu locuiesc experienţial în viziunea creştină. Confuzia 
se datorează în mare parte identificării greşite a naturii sufletu-
lui, ca natură energetică subtilă şi nu ca natură fiinţială, respectiv 
ne-recunoaşterii caracterului creat al acestei naturi fiinţiale a 
sufletului, care, fiind creat direct şi în mod unic de Dumnezeu, 
nu se mai poate învârti de la sine în cicluri ale încarnării/ 
reîncarnării. Confuzia este cauzată şi de amestecul între fiinţă şi 
energii, între suflet şi puteriile-energiile lui, ce este dat de consi-
derarea sufletului ca realitate energetică-corporal subtilă, ce se 
lasă, astfel, identificată ca suflet individual, şi, pe cale de conse-
cinţă, sufletul nu mai este identificat cu sufletul personal de 
natură fiinţială, care transcende sufletul individual energetic, ce 
este constituit în realitate din puterile-energiile sufletului fiinţial, 
şi nu se confundă cu sufletul însăşi. Apare, astfel, un amestec şi 
o substituire de memorii fiinţiale sufleteşti-personale cu me-
morii energetice individuale, ce la rândul lor sunt asociate, 
intercalate, aglutinate cu memorii colective, comune.  

De aceea, medicina isihastă insistă pe nevoia primordială, 
fundamentală de identificare a chipului de persoană al sufle-
tului fiinţial, ca modalitate de ieşire din pânza, înfăşurarea-reţea 
a memoriilor energetice subtile individuale şi colective, impreg-
nate de Cădere. Identificarea chipului de persoană fiinţială este 
şi o trezire-rememorare a chipului de persoană al sufletului ca 
fiinţialitate, care nu se poate petrece în afara actului baptismal 
de re-naştere şi al actualizării acestui act ca permanentă şi 
continuă re-memorare iconică, arhechipală a Originii. Descope-
rirea acestui chip apofatic al persoanei, ireductibil la corp, 
minte, energii, deschide calea accesării memoriilor iconice arhe-
chipale, ce astfel, ca memorial asimilat personal, operează ca o 
sabie ce taie „nodul gordian” al memoriilor energetiste negative, 
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traumatizante, ale strânsorii păcatului/Căderii, aşa precum 
lumina luminează puternic în întuneric şi îl risipeşte. Multe din 
(psiho-) terapiile alternative contemporane nu înţeleg, din 
păcate, că taina dezlegării acestor memorii energetiste indivi-
duale, traumatizante, somatizate chiar, de multe ori, vine, nu 
doar prin modificări de metodă şi prin variaţii de arsenal 
terapeutic, ci şi printr-o recuperare de viziune integrativă, care 
deschide şi orizontul refacerii unor memorii ale conştiinţei 
persoanei cu adevărat transcendente, odată cu restaurarea, 
realizarea, arhechiparea omului ca chip-icoană.        

Pe de altă parte, este de consemnat că în contextul în care 
şi în medicină şi terapeutică paranormalul începe astăzi să 
capete importanţă, relatarea viziunii isihaste – cea a unei reali-
tăţi antropologice în dublă deschidere, ca suflet-fiinţă şi energii-
corp, ce trebuie identificate, delimitate, fără a le despărţi – ne 
încredinţează că, propriu-zis, paranormalul este însuşi sufletul, 
ca acea realitate ce este dincolo de energii-corp89. Această iden-
tificare sau situare a paranormalului în sufletul însuşi, cel 
dincolo de energiile cu care „operează” de obicei cei ce se pre-
zintă „vindecători” psiho-energetici cu „calităţi-puteri” paranor-
male, parapsihice, este una de oportună delimitare apologetică, 
chiar pe tărâm terapeutic. Este o viziune care îi poziţionează pe 
acei „vânători” de vindecări paranormale, chiar din punct de 
vedere antropologic, „în afara” realităţii fiinţiale fundamentale 
şi a limbajului în sine al sufletului. 

În medicina isihastă se caută, de fapt, descifrarea, reme-
morarea limbajului originar, arhechipal, prin care, conform 
isihastului, se poate întemeia, într-adevăr, şi o reală sacro-
terapie. Totodată, se încearcă să se înlăture limbajul negativ, cel 
adăugat, acel „anti-limbaj distructiv”, ce afectează atât sufletul, 
cât şi corpul90. Această delimitare de limbajul negativ se face 
având în prim-plan acea raportare iconică la modelul viu al lim-
bajului arhechipal. Limbajul acesta negativ de adaos afectează, 
parazitează şi sufletul, limbajul său, exprimarea sa. De aici şi o 
asociată patologie de limbaj a sufletului, chiar dacă este (şi el), 
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în primul rând, chip după Chipul lui Dumnezeu, chiar dacă se 
identifică pe sine ca un „transcendent creat” indestructibil91,  
ca fiind asemănare de „chip de limbaj” după însăşi Chipul 
Cuvântului, arhe-chipul iconic al său. Sufletul, pentru a-şi depăşi 
patologiile proprii de limbaj, trebuie să re-înveţe limbajul său 
specific fiinţial-dialogal, ce se produce prin re-conştientizarea, 
re-memorarea iconică a limbajului arhechipal. Altfel zis, sufletul 
ca asemănare în act de limbaj are conştiinţa supra-conştiinţei 
arhechipale, are conştiinţa şi memoria iconică, de asemănare 
după chip şi de chip în asemănare, are conştiinţa întâlnirii Originii. 

Isihast se încearcă să se arate în ce constă limbajul de 
suflet, ca o ştiinţă a sufletului, pentru a restabili sănătatea sufle-
tului, afectat de păcat-boală, dar, totodată, se prezintă şi împle-
tirea dintre suflet şi corp, încercând o relatare integrală a 
existenţei noastre92. Ştiinţa sufletului ca mistică şi religie este, 
deci, în legătură şi cu corpul. Pe această bază se face, de fapt, o 
împletire de „ştiinţă de suflet ca medicină a sufletului” în cores-
pondenţă cu o „ştiinţă medicală de corp-energii”93. În fond, 
medicina isihastă ca sacro-terapie se defineşte într-o iconizare-
întrupare ca „taină de Dumnezeu şi de suflet în coborâre, în 
descoperire de energii-corp”94. Mai mult, sacro-terapia bolilor 
este descoperită în sine ca „taina limbajului vieţii”. Astfel, 
sacro-terapia ţine de re-memorarea „limbajului vieţii” care este 
sănătatea în sine95. Ceea ce înseamnă că trebuie să redescoperim 
sănătatea ca limbaj şi „taina vieţii”. Altfel zis, nu trebuie să mai 
reducem viaţa la biologic, înţeles restrâns, univoc, unilateral, 
doar ca un simplu mecanism fizico-chimic, în care putem inter-
veni „după pofte şi situaţii”, ci trebuie să recunoaştem că viaţa 
este o „taină sacră de limbaj tainic dincolo de laicul mecanism”96. 

Nu trebuie, aşadar, ca „limbajul tainic al vieţii” să fie 
redus numai sau considerat a fi însuşi limbajul biologiei mole-
culare, cu emiţătorii, mesagerii şi receptorii săi fizico-chimici.  
                                                             

91 Ibid., p. 29. 
92 Ibid., p. 19. 
93 Ibid., p. 18. 
94 Ibid., p. 19.  
95 Ibid., p. 13.  
96 Ibid., p. 10. 
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A reduce limbajul vieţii numai la un limbaj inter-infra molecular, 
înseamnă a goli limbajul vieţii, de fapt, de taina sa. Înseamnă o 
desconsiderare, în fond, a limbajului tainei vieţii în sine, chiar o 
uzurpare a lui, ceea ce implică o abordare paradigmatică marcată 
de scientism care presupune, crede, acreditează că nivelul chimic 
(peptidic, polipetidic, etc) este substratul ultim al realităţii. Este 
vorba de o abordare, mai degrabă scientistă decât ştiinţifică, 
întrucât exprimă o atitudine care conţine în sine o vedere 
îngustă asupra realităţii, chiar una de contrariere, una care se 
constituie, inevitabil, într-un proces cu efect germinativ patolo-
gic, întrucât contestă, implicit sau explicit, taina realităţii, „viul” 
dincolo de şi peste viul fizico-chimic; este o realitate pe care o 
atare abordare ştiinţific-scientistă o vede în fundamentul său 
numai ca nivel bio-chimic într-o dinamică procesuală de „viu 
molecular”.  

Propriu-zis, nu trebuie făcută o confuzie între abordarea 
şi cercetarea, decelarea, fizico-chimică a realităţii, performantă, 
legitimă, validă, şi viziunea reductivă asupra realităţii ce o limi-
tează paradigmatic ca fond doar la un substrat fizico-chimic, 
postulat ca fiind primul şi ultimul nivel al realităţii. Proble-
matica nu este, desigur, cea legată de cercetarea ştiinţifică, 
imersată ca atare în substratul fizico-chimic, ci de limita mode-
lului interpretativ-integrativ şi a viziunii asumate de unii 
oameni de ştiinţă, ce refuză, contestă, neagă chiar, o posibilitate 
de integrare mai complexă a realităţii, integrare care poate să 
asume şi taina ei, a realităţii, dar şi alte căi de cunoaştere, cerce-
tare şi experienţă. Altfel spus, în dezbaterea cu privire la 
perspectivele asupra unei medicini integrative intră şi această 
chestiune legată de viziunea integrativă însăşi, ce duce uneori la 
o tranşantă „separare de ape”, care evidenţiază falii între modele, 
nivele de cunoaştere şi straturi de cercetare, ce pot releva 
delimitări de dimensiuni paradigmatice, uneori ireconciliabile. 

Problematica interesantă, provocatoare astăzi, nu mai 
este, prin urmare, cea a cercetării ştiinţifice ca atare, ce are şi îşi 
proclamă parcursul metodologic propriu, ci, mai degrabă, este 
cea de lecturare şi integrare a descoperirilor ştiinţifice, de către 
omul de ştiinţă, într-un context epistemic mai complex, ce nu se 
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limitează la un cadru inter-/multi-/trans disciplinar, ci se 
deschide spre întâlniri şi dialoguri într-un spaţiu paradigmatic. 
Intrarea în acest spaţiu epistemic mai larg implică o evaluare a 
modelului interpretativ, ce subîntinde cercetarea şi cunoaşterea 
ştiinţifică, şi, deopotrivă, o asumare, o recunoaştere a orizon-
tului său propriu paradigmatic, fapt ce reclamă, în definitiv, 
înscrierea şi prezentarea într-un dialog mai extins al unor 
viziuni integrative. Altfel zis, descoperirile ştiinţei nu trebuie să 
cadă pradă unei dogmatizări şi totemizări de tip sectar şi să 
devină mijloc de impunere inchizitorială, totalitară, la „pachet” 
cu informaţiile ştiinţifice, a propriului model interpretativ şi a 
propriei paradigme epistemice, excluzând posibilitatea de inte-
grare a datelor ştiinţifice şi într-o altă viziune, ce reflectă o dife-
renţă şi paradigmatică şi de model asociat, specific. Demersul 
de cunoaştere, de descoperire şi interpretare a structurii materiei 
vii, de pildă, nu trebuie să fie livrat deopotrivă şi unilateral 
numai printr-o concepţie-viziune, model şi paradigmă, mate-
rialistă. Nu trebuie demonstrat, e de natura bunului simţ, că 
poţi cerceta structurile materiei vii, având o viziune care nu se 
reduce, de exemplu, nici la structuralism, ca metodologie, şi nici 
la materialism, ca perspectivă. 

De altfel, a nu fi sau a nu te lăsa arondat unei viziuni 
exclusiv monist-materialiste asupra vieţii, naturii şi omului, nu 
trebuie, nicicând şi niciunde, să constituie ori să fie declarat un 
sacrilegiu faţă de „altarul ştiinţei”, o pângărire a „cunoaşterii 
ştiinţifice”, şi, în consecinţă, nu trebuie să reclame etichetarea ca 
„eretic” şi excludere din „comunitatea ştiinţifică”. Acest tip de 
abordare, vizibil astăzi, spre exemplu, în dezbaterea între 
membri ai corpului medical, practicieni strict ai medicinii 
alopate şi cei ce asumă (şi) practici ale medicinilor alternative, 
nu mai este în fond unul ştiinţific, ci este unul sectarizat, ce 
denotă, de multe ori, o formă de confiscare şi de captivitate 
paradigmatică a ştiinţei, ce vrea să se impună în mod exclu-
sivist tuturor, fără rest, ca fiind însăşi „ştiinţa în sine”, ca fiind 
vocea ei unică, singura declarată canonică. Nu trebuie confun-
dată, însă, această impunere de viziune, paradigmatică şi de 
model, asupra şi prin intermediul ştiinţei, cu însăşi ştiinţa, pe 
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care, de fapt, această facţiune sectarizată, precum cea circums-
cris materialistă, tinde chiar să o instrumentalizeze şi să o ideo-
logizeze până la a o duce şi înţepeni în chingile reci, sticloase, 
ale unui totalitarism ştiinţific. O astfel de abordare, mai cu 
seamă în ceea ce priveşte ştiinţa medicală, poate avea efecte, 
consecinţe, dintre cele mai riscante şi periculoase asupra înţele-
gerii depline a vieţii omului şi a sănătăţii sale integrale. 

Desigur, depăşirea bolii, terapeutica, vindecarea, se face, 
în acest sens propus de viziunea isihastă, prin redescoperirea 
chipului sănătăţii în sine, ce înseamnă o re-memorare a limba-
jului vieţii în sine. De bună seamă, limbajul vieţii în sine, chipul 
re-memorării lui, ţine în medicina isihastă de limbajul său 
specific, datorat viziunii sale specifice, isihaste97. În atare per-
spectivă, medicina isihastă asumă propria desfăşurare, sub 
acoperământul Scripturii şi al descoperirii sfinţilor, în vederea 
trezirii conştiinţei persoanei, fără de care, ne încredinţează 
isihastul, nu există o adevărată alinare şi vindecare a bolilor 
noastre98. În orizontul acestor repere, de viziune creştină, se 
afirmă că orientarea terapeutică isihastă are unele specificităţi 
care pot deschide un orizont paradigmatic nou şi, totodată, 
întregitor ştiinţei99. Este nevoie, conform isihastului, de o 
convorbire şi de o relaţie, fără ostilitate, între religie-spiri-
tualitate şi ştiinţă, una, însă, care trebuie să redea şi ştiinţei taina 
pierdută. Altfel zis, trebuie să existe o convorbire, chiar o întâl-
nire între religie-spiritualitate şi ştiinţă, una care să nu conducă 
la amestecuri şi sincretisme, însă una care, în acelaşi timp, nu 
trebuie să rămână într-un dialog al surzilor situaţi în două lumi-
limbaje paralele, ce nu au nici un transfer şi asumare reciprocă, 
ce nu prezintă nici o comunicare idiomatică care să ţintească 
măcar o înţelegere a diferenţei de vederi şi să manifeste o 
încercare de recuperare a realităţii în totalitatea ei.       

Medicina isihastă, după cum spune isihastul, îşi asumă 
această relaţie de întâlnire, regăsire, sfătuire şi redescoperire 

                                                             

97 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. VI, p. 55. 
98 Ibid., p. 58. 
99 Ibid., p. 56. 
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reciprocă între ştiinţă şi religie100. Acest demers nu trebuie, însă, 
înţeles ca o amestecare, ca o desacralizare a tainei creştine, până 
la o profanare, ci ca o încercare de integralizare a realităţii, ca o 
modalitate de accedere la o „taină în descoperire” continuă101. 
În această căutare de taină a realităţii în descoperire continuă, 
„medicina oficială”, considerată „obiectiv-ştiinţifică”, cea care 
se referă direct doar la „bolile corpului”, în legătură cu care 
vorbeşte (cel mult doar) de un „presupus psihic” şi de „un zis 
Divin”, este chemată la o întâlnire reală şi la o refacere de 
viziune, dar chiar şi la o lărgire a orizontului experienţei. Altfel 
zis, poate să treacă de la acceptarea existenţei unui „presupus 
psihic”, de pildă, şi la regăsirea şi asumarea căilor de identi-
ficare a naturii reale a acestui „presupus psihic”, acceptat ca 
distinct şi nu ca produs ori funcţie a creierului. Adică, poate să 
treacă, de la nivelul de prezumare şi acceptare a existenţei 
acestui „presupus psihic”, şi la o identificare şi o experiere 
concretă, personală, a sa, subsecvente în prealabil unei intero-
gări, simple de altfel, dar fundamentale, privind natura însăşi a 
conştiinţei. 

În acest sens, este poate chiar nevoie de o acută resetare 
de paradigmă care să-i lărgească „medicinii oficiale” statutul de 
„medicină mecanicistă”, fizico-chimică, conform căreia totul 
este conceput, de fapt, ca un „mecanism energo-material”, care, 
de este „cunoscut”, se poate apoi şi „manevra”102. Fără această 
deschidere spre o re-facere şi re-aşezare epistemică paradigmatică, 
„medicina oficială”, astăzi, mai mult ca oricând, poate cădea 
uşor, prin anumiţi reprezentanţi ai ei, exponenţiali sau mai puţin, 
în „manevre” asupra unor „mecanisme fizico-chimice” ale viului, 
ce, asezonate tehnologic, şi alimentate de mitul-religia „progre-
sului nesfârşit”, pot fi instrumentate ideologic pentru a crea 
iluzia că „medicina” poate deveni un gestionar al soluţiilor 
definitive, cvasi-magice, cu privire, nu doar la sănătate, ci şi la 
viaţă, la prelungirea ei, ba chiar şi la moarte şi imortalitate. 

                                                             

100 Ibid., p. 118. 
101 Ibid., p. 96. 
102 Ieromonah Ghelasie, Taina Hranei: Reţetele Medicinii isihaste, Platytera, 
Bucureşti, 2011, p. 26. 
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Chestiunea, cum s-a mai spus, nu e cea legată de cunoaşterea 
acestor „mecanisme fizico-chimice”, energo-materiale în esenţă, 
ce este bine-venită, ci este cea legată de reducerea cunoaşterii 
viului doar la structura şi procesul biomolecular, şi, în con-
secinţă, de restrângerea la identificarea soluţiilor terapeutice, 
numai în baza intervenirii în acest proces, numai la şi din şi 
prin acest nivel de realitate, de natură moleculară; fapt ce pre-
supune implicit, însă, şi negarea posibilităţii intervenirii asupra 
acestui nivel molecular, asupra neuropeptidelor şi hormonilor, 
de pildă, de către şi printr-o realitate ce transcende acest „viu 
molecular”, şi care angajează inevitabil şi un factor participativ 
subiectiv conştient, paradoxal, nu mai puţin obiectiv. 

Prin urmare, medicina academică şi terapeutica sa nu 
trebuie să uite de suflet-conştiinţă ca realitate în sine, crezând, 
acreditând că se poate opera nesfârşit şi definitiv numai ca 
medicină a corpului, prin metode mecanice-robotice, prin facile 
şi unilaterale remedii produse de laborator şi prin tratamente ce 
au în prim-plan medicamente de sinteză. Trebuie vizată o 
medicină integrală, şi sufletească şi trupească, înţelegând că 
omul este un complex integrat de „realitate suflet şi corp”, şi, 
prin urmare, acţiunea (terapeutică) doar asupra unei componente 
este cel puţin insuficientă şi incompletă. De aceea, ca medicină 
isihastă se reclamă insistent, încă de la început, nevoia de re-
identificare a propriei existenţe103. Astfel, medicina isihastă, ca 
medicină sacră, ne îndeamnă să ne regăsim identitatea noastră 
reală, profundă, nu pentru o simplă terapie auto-sugestivă, de 
gândire şi aşteptare pozitivă şi de efect placebo, ci pentru a o 
identifica şi rememora ca realitate obiectivă, pentru a ne trezi şi 
recupera conştiinţa însăşi de fiinţe nemuritoare. Deci, chemarea 
este de a cunoaşte mai întâi cine suntem, pentru ca apoi să ştim 
ce şi cum trebuie să şi facem104, având în atenţie acest chip al 
omului ca integralitate. Firesc ar fi însă, ca înainte de a fi, ori a 
te declara om de ştiinţă, să ai în cercetare şi re-prezentare şi cine 
anume eşti ca om, astfel încât, pe cât posibil, să nu ajungi să te 

                                                             

103 Ieromonah Ghelasie, Memoriile..., vol. VI, pp. 17-18.  
104 Ibid., p. 20. 
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defineşti ca om, numai din perspectiva circumscrisă a ştiinţei, 
fără a cunoaşte ori a lua la cunoştinţă măcar şi de alte viziuni 
asupra omului, filosofice, religioase, de pildă. Medicina isihastă 
este, în acest sens, şi o deschidere de cale autentică spre desco-
perirea chipului omului integral, a omului situat în contextul 
relaţional integral şi în totalitatea interferenţelor realităţii, ce, 
după cum s-a văzut, nu se restrânge numai la corporalitate şi 
materialitate. Medicina isihastă oferă, în primul rând, un răspuns 
mistic isihast la această căutare a chipului omului, unul al 
mărturisirii unei viziuni isihaste de regăsire a sensului şi a 
menirii omului. Această întâmpinare isihastă este, indubitabil, 
una oportună, una de prezentat şi de evidenţiat, dacă se are în 
atenţie faptul că în ultimele decenii s-au adus mult mai acut în 
dezbatere sensul şi semnificaţia medicinii, a bolii şi a sănătăţii, a 
vieţii şi a morţii, şi s-a vorbit chiar de „reinventarea medicinii”. 

De altfel, isihastul consemnează în mod interesant, la un 
moment dat, că medicina isihastă nici nu aduce de fapt un 
„tratament aparte şi în cine ştie ce mod”. Afirmă, astfel, că nou-
tatea medicinii isihaste nu constă în „descoperirea de remedii 
miraculoase”, ci în „descoperirea tainei miracolului în ştiinţa 
medicală”. Previne asupra „tainei-minunii vindecării”, dar şi 
asupra faptului că sunt „multe false minuni şi chiar diabolice”, 
care chiar dacă aparent ne fac „bine”, apoi „ne duc şi mai mult 
în groapă”105. Evaluează, desigur, pozitiv ştiinţa medicală, ca pe 
una care, pe fond, a intuit „majoritatea remediilor”. Consem-
nează, totodată, şi că este derută în folosirea acestor „remedii”, 
dar şi că se fac chiar „amestecuri nocive”. În acest sens, constată 
că, paradoxal, noi, deşi avem toată ştiinţa, o „folosim greşit şi în 
autodistrugere”106. Reţine, totodată, că „achiziţiile medicinei de 
veacuri” trebuie respectate. La fel, susţine că remediiile medi-
cale deja găsite, nu trebuie aruncate. Însă, ne încredinţează că 
pot fi descifrate şi întregite şi dintr-o altă viziune, anume cea 
isihastă107. Chestiunea devine, astfel, una de natură integrativă, 
una de viziune şi de sinteză care valorizează, nu exclude, 
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acumulările de cunoaştere ale ştiinţei medicinii din ultimele 
secole, care au avut rezultate terapeutice de netăgăduit. Ceea ce 
nu înseamnă că aceste rezultate, această tradiţie recentă a 
ştiinţei medicale nu trebuie să se (re) deschidă unui dialog şi cu 
tradiţii medicale, chiar mai vechi, a căror eficacitate, la fel, nu se 
poate contesta. Ştiinţa medicală nu trebuie evident să se închidă 
faţă de acest dialog şi să îl excludă cu suficienţă şi aroganţă, 
întrucât riscă să cadă într-un dogmatism scientist, cvasi-religios. 

De consemnat că isihastul atrage atenţia că trebuie pază şi 
vigilenţă mărită pentru că medicina şi religia sunt „bombe” ale 
vieţii şi morţii omului, şi, ca atare, nu trebuie practicată nici o 
medicină clandestină, şi nici promovată o religie-teologie clan-
destină. Atât medicina, cât şi religia-teologia trebuie, conform 
isihastului, să rămână sub acoperământul consacrat (spital şi 
biserică). Constată, însă, că „mulţi se simt îngrădiţi şi slugarnici 
acestor stăpâniri” (cu iz chiar de „politică ascunsă”)108, şi chiar 
remarcă faptul că, atât în medicină, cât şi în teologie, a intrat 
„politica” de a „pândi şi a inventa pericolele celorlalţi”, de a-i 
„spiona” şi a fi mereu cu „frica intenţiilor ascunse”, de unde 
deruta şi teroarea reciprocă. 

De aici, din acest ambient insalubru de tensiuni şi suspi-
ciuni, crede că apar, se recrutează, unii „religioşi” sau „ştiinţifici” 
extremişti care ajung, de pildă, să excludă total zisele „diete”, 
pe care le consideră, fie „erezii naturiste”, fie „magie şi 
ocultism”109. Astfel, viaţa şi sănătatea omului, vrea nu vrea, 
ajunge să fie atrasă pe un „drum al complicaţiilor”. Un drum 
presărat cu inevitabile întâlniri ale unor diverse moduri-chipuri 
de a fi. Astfel, observă că unii fac pe „eroii”, alţii pe „vănzătorii” 
şi „stăpânitorii”, alţii pe „ecumeniştii”, alţii pe „ultratradiţiona-
liştii” şi „fundamentaliştii”110. Sunt apoi alţii care fac „gălăgia” 
pericolelor „medicale oculte”, dar care, observă isihastul, sunt 
clienţi nelipsiţi ai spitalelor şi tratamentelor medicale ce, la 
rândul lor, paradigmatic, nu sunt aseptice ideologic, nu sunt 
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neutre filosofic, paradigmatic, ci poartă în ele reminiscenţe ale 
unui model filosofic-ştiinţific antic, ori sunt sub incidenţa unei 
ştiinţe neo-păgâne111. 

Isihastul ne previne (şi) asupra „medicinei populare”, 
care este în mod eronat „re-folosită”, ceea ce conduce la defi-
cienţe şi pericole cu efect distructiv asupra sănătăţii112. Remarcă 
totodată riscul ca medicina şi religia să fie extrase din sfera spe-
cializării, competenţei, acreditării, consacrării, ajungând astfel 
să fie expuse, de către toţi „ageamii”, la „tarabă”, unde fiecare 
ajunge să se etaleze cu „medicina şi teologia lui”113. Reafirmă în 
pandant nevoia de consacrare şi specializare a preotului şi a 
medicului, ce tinde până la o instituire de „lege-strictă” de a nu 
se face medicină şi „propovăduire-predică religioasă” decât 
numai de către medici şi preoţi114. Reaminteşte, însă, celor ce au 
uitat, că originea medicinii este în templele religioase şi că 
primii medici au fost preoţi, şi, ca atare, nu trebuie să se ignore 
că a existat şi o medicină, alta decât „ştiinţa medicinii”, una cu o 
altă abordare, de factură mistică115. Mistica este cea implicată, în 
fond, în această regăsire a căii de re-împăcare a corpului şi a  
sufletului, dar şi de identificare a modalităţilor de re-armonizare 
a energiilor-materiei cu spiritul. Acestea sunt, ne spune isihastul, 
aspecte importante, de neignorat, de care şi medicina/ştiinţa 
medicală trebuie să ţină cont, pentru a nu face greşeli tera-
peutice116.  

Din această perspectivă, medicina isihastă, cu viziunea sa 
mistică, doreşte o „repersonalizare religioasă a ştiinţei”, întrucât 
ştiinţa poate face greşeala construirii chiar a unei teorii a 
„legilor eterne” ale energiilor ca o „substituire a harului”. Ceea 
ce înseamnă o desacralizare a harului, o depersonalizare religi-
oasă, printr-o înţelegere a harului doar ca legi – „principii 
divine”, şi nu în şi prin supra-viul realităţii sale intrinsec harice, 
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ca supra-lege, abordare ce conduce la o „ştiinţă încarcerată” de 
alcătuire eminamente profană117. Această încarcerare şi, într-un 
fel, profanare a ştiinţei, închide accesul la realitatea harului, a 
energiilor necreate, care în viul lor pot acţiona formativ/ 
reformativ asupra proceselor fizico-chimice, asupra morfolo-
giilor şi dinamicii moleculare. 

Medicina isihastă, în fondul său mistic, încearcă, de 
exemplu, o descifrare a legăturii obiective dintre suflet şi ener-
giile sale (-corpul), arătând că energiile-corpul nostru sunt 
asemeni unui har-energetic al sufletului, aşa cum, în corespon-
denţă, analog, Dumnezeu Însuşi ca Persoană are harul Său 
necreat118. În acest sens, este de înţeles de ce harul nu trebuie 
de-personalizat, asimilat şi redus doar la nişte „legi-principii”, 
întrucât aceasta echivalează, în fapt, cu a nu mai identifica  
harul în „viul” său. Adică, înseamnă a nu mai vedea harul ca 
având origine şi suport în „supra-viul” Persoanei. Astfel, medi-
cina isihastă deschide şi către o necesară cunoaştere metafizică, 
pentru a putea vedea complexitatea bolilor, înrădăcinarea lor, şi 
pentru a şti apoi cum se poate interveni concertat, diferenţiat, 
asumând toate componentele realităţii. De pildă, „bolile ener-
getice”, sunt asociate de isihast, atât cu bolile „duhului de 
suflet”, cât şi cu cele ale „simţirii de corp”119. De aceea, trebuie 
înţeleasă această transcendere a sufletului faţă de energii-corp, 
dar şi poziţionarea şi specificul  „duhului de suflet” în raport de 
chipul triadic al sufletului. Altfel spus, trebuie înţeles, atât 
raportul dintre fiinţă şi energii, cât şi relaţionalul intra-fiinţial 
din chipul triadic al sufletului. 

Ca medicină isihastă se încearcă o împrietenire „dincolo 
de toate”, fără „contrazicere”, dar şi fără a „primi orice”. Se 
caută, însă, în sens isihast, găsirea „chipului dincolo de toate”, 
anume acel chip în care îşi au originea toate şi prin care toate se 
pot uni120. În acest orizont, isihastul afirmă că medicina isihastă 
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nu este „fixistă şi dogmatică”, ci „largă şi integrală”121, şi, mai 
mult, aceasta ne descoperă şi ne împărtăşeşte o tradiţie şi o 
experienţă duhovnicească mistică, experimentată de veacuri. 
Susţine însă, pe de o parte, că această medicină isihastă nu 
trebuie primită şi adoptată fără „probare”, iar, pe de altă parte, 
recomandă ca această medicină să fie practicată în „contextul 
unei medicini generale şi integrale”122. Reclamă o viziune inte-
grativă ce implică în concretizarea ei o acoperire şi o cuprindere 
epistemică generală, o abordare terapeutică incluzivă, totală, o 
capacitate de înglobare, relaţionare şi interferare reală, fără 
sincretisme şi denaturări, ce dizolvă limite şi hotare. 

Despre modelul terapeutic al medicinii isihaste afirmă (şi) 
că „se înrudeşte cu multe altele şi chiar le înglobează pe multe”. 
Sacroterapia medicinii isihaste este prezentată ca „medicină 
integrală”, ca „dublă medicină de suflet şi de corp”, dar şi ca 
„medicină totală”, cea a „unirii tuturor remediilor terapeutice”. 
Această perspectivă integrativă nu trebuie în orice caz evaluată 
ca o „interpretare creştină” a terapiei medicale sau ca un 
„sincretism”123. Este încredinţat că „medicina viitorului” este 
„medicina deosebirilor terapeutice”, ce implică o sacralizare a 
terapeuticii, ceea ce înseamnă o descoperire a sacrului terapiei 
ca autentic răspuns la căutarea unei terapii noi, reînviate124. 
Medicina isihastă este afirmată, desigur, ca o sacroterapie 
creştină, ca una care doar în „suprareligia creştină” îşi are 
suportul terapeutic pentru toţi, indiferent de religie125. 

Se constată însă, totodată, că medicina în fapt a devenit 
„autonomă”, întrucât, indiferent de religie, fiecare pacient merge 
la doctor, fără nici un impediment, chiar dacă acesta este de altă 
religie, „jurământul medicului” fiind dincolo de „considerentele 
personale”126. Isihastul atenţionează, concomitent, fără a inten-
ţiona să ofere „lecţii de religie”, că fără religie o „medicină 
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integrală” nu poate exista cu adevărat ca o medicină cu acest 
atribut de integralitate, asumat la modul real, experiat în proce-
sul integrativ propriu-zis, nu doar declarativ, proclamativ. 
Îndeamnă, astfel, la o revalorificare chiar a termenului de 
religie, care înseamnă legătură cu Dumnezeu, care este Viaţa, 
sau la înţelegerea că Viaţa este Dumnezeu127. Recomandă, de 
asemenea, nevoia de deschidere şi dialog, nevoia de a ne împăr-
tăşi unii altora cele bune, mai ales remediile care alină suferinţa, 
dar ţinând cont, tot timpul, de faptul că, deşi au baze generale, 
atât medicina, cât şi religia, se desfăşoară la „măsuri personale”, 
şi, ca atare, trebuie să ia în considerare caracterul de unicat şi 
croiala specifică fiecăruia128. De aici, este evidentă nevoia de o 
terapie nu generică, algoritmică, schematică, diagramatică, de 
procedură şi protocol strict, ce identifică mai degrabă boala decât 
bolnavul, ci de o terapie prelucrată după „măsură diferită”, 
altfel zis, adecvată, specifică, personalizată. Desigur, această 
terapeutica personalizată nu poate face abstracţie de ceea este 
persoana ca realitate în sine, ca însăşi esenţa omului. De aici, 
nevoia, stringenţa, de a descoperi persoana, de a identifica 
chipul său originar, pentru a-i putea oferi şi suport de însănă-
toşire-integrare personală şi interpersonală. 

Ca deschidere şi împărtăşire reciprocă, medicina isihastă 
asumă constatările practice-experienţale, atât tradiţionale, cât şi 
de „informaţie ştiinţifică”, într-un mod integrativ, marcat de 
propria viziune, ceea ce, în acelaşi timp o face să nu fie desem-
nată, confundată, ca fiind naturistă, vegetariană, energetistă129. 
Medicina isihastă încearcă, aşadar, să descifreze, în contextul 
general al realităţii, care este „esenţa” omului, pe care unii 
„spiritualişti” o consideră-situează în minte şi raţiuni, iar alţii, 
cei „materialişti”, o încorsetează de-a dreptul în materialitatea 
corpului. În acest demers, medicina isihastă urmează direcţiile 
de dialog ale religiei, atât cu mistica şi filosofia-metafizică, ce 
vorbesc despre suflet, cât şi cu ştiinţa în general şi cu medicina 
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în special, care vorbesc despre corp130. Astfel, isihastul susţine 
că trebuie să ne conturăm, să ne însuşim, o imagine clară a 
„unităţii suflet şi corp”, ca două deschideri ale unei singure 
unităţi, a sufletului (ca substanţă conştiinţă în sine) şi a corpului 
(ca substanţă energetică în sine)131. 

Medicina isihastă vizează, de fapt, o lucrare de însănă-
toşire integrală. Aşadar, ţinteşte o sănătate, nu doar a corpului, 
biologică, ci a întregii noastre realităţi, deci a omului întreg, 
chiar a omului deplin, care implică taina îndumnezeirii. Această 
sănătate integrală se petrece, de fapt, printr-o regăsire şi o 
reintrare într-o supraordine a sănătăţii, care este una a sacra-
lităţii, ca perspectivă totalizatoare. În acest sens, în medicina 
isihastă, se „pune mare bază pe viul-total universal, doar în 
acesta fiind o adevărată şi tainică sănătate”132. Astfel, numai 
prin identificarea neamestecată a acestui „viu-total”, ca ambient 
deplin al vieţii sănătoase, ni se oferă dimensiunile şi coordo-
natele unei terapeutici, într-adevăr, de viziune integrativă. 

De fapt, medicină isihastă oferă şi o ordine a integrării 
terapeutice, propune şi o structură a direcţiilor de restaurare, 
arată şi o cale de reconştientizare a suportului participativ şi a 
ţintelor de relaţionare. Ne relevă, astfel, modelul său terapeutic, 
în sensul său integrativ, sub desemnarea generică de sacrote-
rapie, care presupune, în mod evident, şi o asumare personală a 
dinamicii acestui chip integrativ. Altfel zis, sensul integrativ al 
medicinii isihaste este, fără îndoială, unul deschis, de realizat,  
de asumat şi dezvoltat, în chip personal. Acest paradigmatic 
model integrativ nu este, prin urmare, unul generic, strict 
teoretic, doar de învăţat, ci este unul permeabil la a fi amprentat 
în mod unic şi la a fi asimilat şi actualizat de fiecare din cei care 
îşi asumă reperele paradigmatice ale acestei viziuni iconice 
isihaste. Realizarea acestei integrări iconice în viaţa personală 
este, totodată, şi o provocare şi o chemare adresată tuturor celor 
doritori să îşi asume această viziune integrativă isihastă, în viul 
ei, adică în dinamica actualizărilor sale permanente, epistemice 
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şi experienţiale etc., evident inter-active, relaţionale, partici-
pative, marcate de regăsite întâlniri plinitoare, intra-personale, 
inter-personale, supra-personale. Prin urmare, medicina isihastă 
ca sacro-terapie îşi descoperă orizontul realităţilor integrante şi 
de integrat în care modelul sănătăţii omului deplin (sănătos) 
trebuie identificat, recunoscut, paradigmatic, şi în care şi prin 
care chipul iconic al omului trebuie conştientizat, rememorat şi 
comunicat-relaţionat. Ca medicina isihastă, isihastul insistă pe 
re-considerarea legăturilor care afectează adânc această integrare, 
în fond, sacră, şi oferă şi punctual, din această perspectivă, 
reperele-tipurile sale medicale specifice de recuperat, oferind 
succint cadrul-calea legăturilor de re-făcut, în vederea re-
înscrierii celor doritori pe aceste coordonate integrative, iconice: 

– reintrarea în legătură cu Dumnezeu şi harul-energiile 
sale divine atotputernice (medicina religioasă în sine); 

– reintrarea în legătură cu propriul suflet, ca origine 
permanentă a energiilor proprii, ca să ne putem dirija propriile 
energii (medicina sufletului); 

– reintrarea în legătură cu energiile cosmice bune, de 
îngeri şi sfinţi, ca să dominăm energiile malefice şi rele133; 

– reintrarea în legătură cu energiile naturii tot bune, prin 
hrana vie, nu omorâtă. 

Astfel, terapeutica medicinii isihaste, deşi de asumat 
efectiv în deschiderile sale concrete, personaliste, participative, 
integrative, deja evocate, se prezintă de către isihast, în alt 
context, şi într-o formă schematică, ce orientează în chip 
totalizator pe câteva realităţi-dimensiuni şi vectorizări-direcţii, 
precizate astfel: 

– tratament religios, supraconştientizare;  
– tratament sufletesc propriu, rememorare; 
– tratament de cosmizare-optimizare; 
–  tratament prin alimentaţie, medicamente şi remedii 

diverse134.  
În această structură terapeutică de identificare, de supra-

conştientizare, de conştientizare şi rememorare, de cosmizare şi 
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relaţionare-hrănire, de medicamentaţie şi remedii diverse, 
medicina isihastă este o terapie într-adevăr integrală, una, pe 
fond, şi global-relaţională, participativă, şi nu una parţială-
unilaterală, ce se declară holistă şi se reclamă integrativă, dar e, 
mai degrabă, doar univocă şi exclusivă. Astfel, medicina 
isihastă se afirmă ca o terapie care exprimă o viziune specifică, 
dar care, totodată, este o terapie a dialogărilor şi întâlnirilor 
terapeutice, care asumă o deschidere globală către remedii 
diverse, care sunt subsumate, însă, demersului său integrativ, 
specific viziunii sale, cel al regăsirii unei ordini arhechipale, 
sacre, eshatologice. Medicina isihastă mizează evident, nu în 
ultimul rând, şi pe această „putere a credinţei iubirii dumne-
zeieşti, care ne vrea însănătoşirea şi alinarea suferinţelor”, şi, de 
bună seamă, şi pe trezirea noastră, concomitentă, la „iubirea de 
sănătate şi virtute”, cea care va face credinţa ca o „putere supra-
naturală, ce va lucra minuni peste fire”135. 
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