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Stareţul TADEI

mănăstirea Vitovniţa

Venind dinspre Belgrad, pe auto‑
stradă, înainte de Pojarevaţ faci la dreapta, apoi de la Petrovaţ pe 
Mlava la stânga, pe coastă, o iei către Homolie, spre Kucevo – aşa 
se ajunge la Melniţa. Satul e la poalele unui deal destul de mare, cu 
casele împrăştiate precum nişte oi cu scufii roşii, căutând iarbă mai 
bună pe câmpia blândă peste care privirea răzbate până la celălalt 
deal; păsări şi nori plutesc, iar tunetele, pe vreme rea, se sfădesc.
În faţa podului Melniţei, o bucată de fâşie de asfalt coteşte şerpuitoare 
la dreapta, urcă şi coboară printre case, trece dincolo de mijlocul 
satului şi capătul drumului local, şi sfârşeşte dintr’odată la poalele 
dealului cenuşiu de piatră, chiar înspre pârâul liniştit, domol şi timid, 
ascuns printre copacii dimprejur. Într’adevăr, ca un flăcău îndărătnic 
de la sat, el merge mai departe printre crestele pietroase, dar fără 
mantaua de asfalt. Peste râu, la stânga, se află Mănăstirea Vitovniţa 
– ca şi cum Însuşi Preaînaltul, cu puterea mâinii Lui şi în bună 
aşezare, tocmai aici, în fundul sufletului văii Homolie, a pogorât una 
din mănăstirile Sfântului Munte. Oare, altminteri, ar fi întins în faţa 
mănăstirii drumul de pământ roşu, sărbătoresc, pe lângă câmp, şi pe 
lângă livada de-abia sădită, tocmai până în faţa porţilor?

CTITORIA
CRAIULUI MILUTIN

Mergem la Părintele Arhiman‑
drit Tadei. Nu-i nici prima, nici ultima dată, slavă Domnului! Cel mai
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mare duhovnic al Ortodoxiei, spun unii, cel mai mare theolog, „mo‑
nah duhovnicesc, văzător cu duhul”... În orice caz, o personalitate 
pe care n’o întâlneşti la tot pasul. Personalitate nu după nume, ci 
prin vieţuire!
Ne temem, oare va voi să ne primească? Nu dacă vrea, ci dacă poate. 
Nu sântem nişte trecători curioşi, întâmplători. Se apropie praznicele: 
Sfântul Nicolae, Naşterea Domnului, Anul Nou, Boboteaza, Sfântul 
Ioan Botezătorul, Sfântul Sava... Prilej după prilej, ca măcar într’o 
dimineaţă să nu fim prost dispuşi, ca măcar într’o zi să nu fim nervoşi, 
ca măcar o dată să fim împreună, în dragoste şi cu toţi laolaltă. De 
aceea am plecat la Vitovniţa, de aceea şi mergem la Părintele Tadei.

„IATĂ OGRĂzILE,
IATĂ PORţILE PALATULUI, 

MĂ VA PRIMI îN 
CURTEA bISERICII, 
NECUNOSCUTĂ…”

...scria vestitul poet şi pictor Sârb 
Giura Iakşici la jumătatea veacului trecut, în poezia „Drumul spre 
Gorniak,” păşind nu departe de aici; stăm şi noi nehotărâţi înaintea 
porţilor mănăstirii. Ascultăm cu luare-aminte liniştea, cercetăm 
cu privirea – totul e nemişcat. Nici o umbră, nici o adiere de vânt. 
Trecem pe lângă primele clădiri ale mănăstirii, urcăm pe coastă, uşor, 
şovăielnic. Prin intrarea îngustă, după câţiva paşi, ajungem parcă la 
inimă, în faţa bisericii Adormirii Maicii Domnului. În stânga – una, în 
dreapta – încă două clădiri. Peste întreaga privelişte, precum coroana 
unui rege, domneşte crucea de pe zidul apropiat, înaintea căreia omul 
simte nevoia să cadă în genunchi (căci este singur şi mândru!).
Aici, spune tradiţia, a fost odinioară o mină, în apropierea unei 
aşezări. O dată cu apa, s’a dus totul. Apoi au venit monahii să se 
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nevoiască în peşterile pe care apa le-a lăsat în urmă, ca nişte răni. 
Biserica, după aceeaşi tradiţie, a fost ridicată de Sfântul Crai Milutin. 
Întâia dată este pomenită în anul 1552. A fost pictată în 1856, chiar 
în vremea în care Giura Iakşici scria versurile amintite mai sus. Pe 
peretele de la miazănoapte, înlăuntrul bisericii, cu prilejul unei 
restaurări din veacul trecut, a fost descoperit un înscris în Slavonă şi 
în Armeană din anul 1218, adus cine ştie de unde, cine ştie prin a cui 
trudă şi din care biserică...
„Părinte, vă fac metanie... Voi aştepta... Am timp...” Un tânăr simplu 
şi cu o pătură pestriţă pe umeri face ocolul mesei de lemn de sub via 
pe care toamna a desfrunzit-o demult. De cealaltă parte – o figură 
firavă, cu barbă căruntă, lungă, înveşmântată călugăreşte. Părintele 
Tadei! Tânărul îi sărută mâna. Ne apropiem şi noi de el. E rece ca o 
zi noroasă de Decembrie, delicată precum glasul care răzbate din 
barbă. De pe bancă, băgăm de seamă că am fost văzuţi. Se vede un 
drum, un deal pietros, dincolo de el – pârâul Vitovniţa, o potecă 
roşie şi nedumerirea noastră înaintea porţilor. Toate, ca în palmă...
Părintele Tadei vorbeşte în ritmul respiraţiei sale – cu întreruperi, 
când mai repede, când mai domol. În şoaptă. Scurtează unele 
cuvinte. Este vădit că face eforturi pentru a vorbi.

„VEI TRĂI NUMAI 
CINCI ANI!”

S’a născut la Petrovaţ, pe 19 Oc-
tombrie 1914, şi de timpuriu a avut „chemare.” Haina călugărească, 
judecând după cum arată, parcă i-a fost menită. Carne nu a voit să 
mănânce. Nici la vârsta asta nu doreşte ouă sau vreun pahar cu lapte. 
Mâncărurile gătite cu untdelemn nu îi plac. A încercat să le mănânce 
cu sila. În zadar. Nu vrea trupul. Iată că se poate trăi şi fără carne 
şi untdelemn! Chiar şi doctorii din ziua de astăzi spun că postul
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prelungeşte viaţa. În 1932, aceştia i-au spus că nu va supravieţui 
dincolo de anul 1937.
S’a îmbolnăvit grav de plămâni. Cei de-un leat cu dânsul se bucurau 
de tinereţe, iar el se lupta pentru viaţă – tuberculoză. Un consiliu de 
doctori s’a consultat cum să-l ajute. A refuzat tratamentul. „Deci, 
cu ce putere să o îndure, dacă nu mănâncă carne?” Doctorii s’au 
supărat: „N’o să ne înveţi tu pe noi!” Unul dintre ei, o femeie, i-a 
zis: „Dacă te supui, poate te vei însănătoşi. Aşa, mai ai cel mult cinci 
ani de trăit, nu mai mult!” Bine. Cinci, cinci! Mănăstirea îl aştepta. 
Cel puţin, ştia cât timp va petrece în ea. Şi unde în altă parte ar fi 
putut să stea atâţia ani? La Mănăstirea Milkovo de lângă Svilainiţa, 
pe Morava, îl aşteptau 30 de Ruşi. Nu mâncau carne! La intrare, 
întâlneşte un frate: „Stareţul este aici?” „Da!” „Poţi să mă duci la el?” 
„Haide!” Acesta, după şopron, împreună cu ceilalţi fraţi, amesteca 
cu picioarele tina cu pleava. „Trebuie să zideşti cât e pace. Vrei să 
fii monah?” „Vreau!” „Ei bine, condu-l pe fratele să ia gustarea 
de dimineaţă,” a spus stareţul, „arată-i şi odaia să se odihnească. 
Este sâmbătă, la noapte avem priveghere.” Nu era obişnuit... Aşa a 
început. A treia zi a rămas pentru totdeauna. 
Prima ascultare a fost de paznic al viei. Şi apoi încă multe ascultări 
şi multe săptămâni, toată viaţa slăvind pe Dumnezeu şi aşteptându-
şi sfârşitul. Din această pricină îl şi interesa viaţa cel mai mult. Ce 
este, unde duce, unde începe şi unde se sfârşeşte? Fraţii din obşte 
îl ajutau. A învăţat limba Rusă, în care, alături de Greacă şi Siriacă, 
sânt traduse toate lucrările Sfinţilor Părinţi. S’a ostenit să pătrundă 
simţirile, cugetările acestora, să le înveţe cuvintele de învăţătură. Şi 
a izbutit. Iar când Arhimandritul Iosif s’a mutat în veşnicie, Ruşii de 
la Mănăstirea Milkovo au plecat la mănăstirile Tuman şi Kalenici. 
Tânărul frate a luat calea spre Mănăstirea Gorniak, ctitoria Cneazului 
Lazăr, unde, în 1935, s’a închinoviat.



13
Stareţul TADEI

mănăstirea Vitovniţa

„CLOPOTNIţA 
SE CUTREMURĂ, 

CLOPOTUL SE LEAGĂNĂ, 
ŞI DIN bISERICĂ SE AUDE 

bLÂND RUGĂCIUNEA...”
Şcoala a urmat-o la Mănăstirea 

Rakoviţa, pentru ca apoi, la dorinţa Patriarhului Varnava, să petreacă 
douăzeci de ani în Eparhia Belgradului. Al Doilea Război Mondial, 
de altfel, l-a găsit la Patriarhia din Peci.
Întâia oară a fost arestat când încerca să treacă în Eparhia Banatului,1 
la episcopul locului de atunci, mai târziu Mitropolit al Zagrebului 
– Damaschin. Acolo era şi pâine din belşug. La Belgrad – aproape 
nimic. Însă, doar pentru că a trecut Dunărea noaptea, a fost arestat 
în gară şi predat Poliţiei Speciale. A început interogatoriul: „Aşadar, 
îl cunoşti pe acesta, îl cunoşti pe acela...”

„ORGANIzEAzĂ O CELULĂ 
COMUNISTĂ!”

„Slavă lui Dumnezeu, nu cunoş-
team pe nimeni! În actul care mi s-a adus, scria: «A fugit în Banat 
ca să organizeze o celulă comunistă!» Eu, să organizez? Călăuză, 
sau partizan, sau comunist! Să nu-ţi vină să crezi. M’a liniştit (ca un 
«coleg») şi s’a ocupat sincer să mă elibereze. Şi m’au eliberat...”
Un zâmbet se revarsă pe chipul Stareţului şi Soarele răsare din 
spatele lui, ca şi cum încerca să răzbată printre nori.
A doua oară a fost surghiunit în Petrovaţul natal. A ajuns la Petrovaţ 
şi a încercat să obţină un permis de liberă trecere. A fost închis fără 
explicaţii şi condamnat la moarte! Peste drum de Primărie, într’o

1 Episcopia Banatului Sârbesc, cu scaunul la Vârşeţ, cuprinzând provincia autonomă 
Voivodina. (n.red.)
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prăvălie, s’a întâlnit cu un pandur de-ai lui Nedici, care l-a întrebat pe 
ocolite, dacă este cineva în pădure şi ce se întâmplă acolo. Părintele 
a intrat după el până în biroul primarului, apoi a ieşit şi au apărut 
în uşă doi Nemţi!
L-au închis într’o încăpere mică cu o sobă. Doi oameni puneau 
lemne pe foc şi se încălzeau. Lângă ei, câte un sac. Erau ţărani săraci, 
veniţi în zona Nişului, ce cultivau tutun şi făceau contrabandă cu 
el, vânzându-l în Petrovaţ – cât să-şi cumpere o ţuică. I-au arestat şi 
aşteptau... Lângă zid se afla o laviţă îngustă.
„Stăteam întins şi mă gândeam că nu mai este scăpare! Eram 
deznădăjduit. Dintr’o dată, s-a ivit înaintea mea un tânăr. Uniforma 
lui era ca în frescă. Înalt, de frumuseţe desăvârşită. Pe pământ nu 
este unul ca acesta. Avea o panglică de aur pe umeri. Pe cap nu 
avea coif, dar ceva îi acoperea fruntea. Deasupra, o pană frumoasă. 
În mâini ţinea un sul şi mă privea. Limpede ca ziua: un Înger, 
mângâiere de la Domnul! Îşi desfăcu sulul pe care-l ţinea în mâini 
şi-mi zise: «Priveşte,» (pe sul era harta Serbiei) «nu te teme, nici nu 
te înfricoşa, căci va trebui pe mulţi să mângâi şi să îmbărbătezi. Ai 
înţeles?» M’am uitat să văd dacă şi ceilalţi au auzit ce-mi spunea 
Îngerul. Atunci nu ştiam că în lumea duhovnicească se vorbeşte prin 
gânduri. Gândul lui îmi glăsuia în minte. Apoi a dispărut. Ştiam că e 
o mângâiere din Ceruri, dar tot credeam că nu mai am mult de trăit. 
M’am înşelat. Asta se întâmpla în 1943, prima şi singura dată când 
am văzut în chip viu pe trimisul lui Dumnezeu. Mai târziu l-am 
văzut numai în vis...”
Tot ceea ce este de la oameni trece, spune poporul. Numai Dumnezeu 
este veşnic – să vadă şi să tămăduiască rănile, să mângâie, dar să 
şi mustre. Părintele Tadei s’a ferit dinadins, în toate chipurile cu 
putinţă, de stăreţia la mănăstire. Nu este lucru lesne să-i călăuzeşti 
pe oameni...
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„A îNCEPUT îN ’75...”
„Trebuia să fiu pus a şasea oară 

stareţ la Pocainiţa, şi ştiam că acolo voi avea mare necaz. «Nu sânt 
potrivit să fiu stareţ,» le explicam, «sânt închis în mine.» Într’o noapte, 
visez că mă aflu înaintea Domnului. Purta epitrahil, peste el un omofor, 
larg, peste umeri, iar apoi încă un epitrahil. «De ce te războieşti, dacă 
nu ai ascultare?» m’a întrebat şi m’a învăţat: «Fiecare ascultare trebuie 
împlinită cu dragoste deplină, râvnă, credincioşie şi fără să dai atenţie 
pizmei şi răutăţii ce te înconjoară şi te loveşte.» Apoi m’a închinat de 
trei ori, de la cap până la picioare. De trei ori. A luat epitrahilul şi l-a 
pus peste mine... Asta-i o sarcină, o cruce care trebuie purtată. L-am 
rugat deja de trei ori pe Vlădică să mă slobozească de sarcină. Nu mai 
am putere, omule! Vreau să am numai puţină pace!” 
În curând, s’a auzit despre unele dintre visele Părintelui Tadei. Mai 
întâi printre monahi. Printre ei se număra şi episcopul de astăzi al 
Herţegovinei, Athanasie (Ieftici), totodată profesor la Facultatea de 
Theologie din Belgrad. Mai întâi, acesta a cercetat de departe despre 
visele Părintelui Tadei, despre vederea înainte duhovnicească a 
părintelui. I-a plăcut ce a auzit. Apoi, l-a chemat să vorbească cu el, 
să i se plângă, să caute sfat, să schimbe gânduri.
După aceea, şi lumea obişnuită a început să vină la el. Cu necazul de 
braţ, haidem la Părintele Tadei!
„Până în 1975, am fost întru totul retras. Nu mergeam nicăieri, 
societatea nu mă interesa. Fie din pricina sănătăţii, fie din pricina 
firii. La Kârnievo, un sat dincolo de Morava, se afla cea mai puternică 
mişcare a bogomiliţilor. Se deosebea, mai cu seamă fratele Dragi. 
Nu era arhitect, dar a condus cu succes lucrări de construire a unor 
biserici. În acea vreme, mă aflam la parohia Vlaşki Dol, aproape de 
Alexandrovaţ. Au venit o dată să mă ducă la o adunare de-a lor. Cum 
să merg? Nu am ieşit nicăieri, nici nu ştiu să mă port cu oamenii. Au 
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venit la mănăstire, dar nu am vrut să merg cu ei. Au mai venit odată 
şi apoi încă o dată. Întrebaţi-l pe Vlădica, eu am încercat să scap – 
«Doar dacă el blagosloveşte... Ce să fac eu, călugăr, printre mireni?» 
M’am înşelat, Vlădica a blagoslovit şi astfel a început totul...”
Din toate părţile! Cuvânt peste cuvânt, chin peste chin, toate s’au 
aşezat în sufletul Părintelui Tadei. Oamenii au început să vină şi 
organizat, cu autocare! Necazul nu-l întreabă pe Părintele Tadei de 
sănătate, ci-i egoist. Iar inima a început să-i slăbească. În urmă cu 
şase ani a avut un atac de cord, apoi un altul. Dacă pe suflet stă o 
rană, chiar de e străină, trupul pătimeşte.
„Anul trecut, probabil din pricina tensiunii, arterele mele erau 
împovărate. Atacul de cord era gata. Nu m’am speriat. Omul trebuie 
să muncească, să lucreze, ca inima să aibă suficient sânge.” 
De ce vin oamenii, de fapt?
„Nici eu nu ştiu! Să-şi spună necazul, poate să schimbăm gânduri. 
Multora le e mai bine, după aceea. Iar eu trebuie să vorbesc în fiecare 
zi. Dacă mi-ar fi plămânii din oţel, şi tot ar avea de suferit. Toate 
aceste necazuri au înrâurire asupra omului. Mă întreabă de toate, iar 
eu nu ştiu, nu mă pricep să mă descurc cu oamenii...
Până anul trecut nici nu am simţit bătrâneţea. Nici la urcatul, nici la 
coborâtul scărilor. Acum mi-am pierdut puterea, nu pot să vorbesc 
mult. Iar ceea ce vine, se pare că aşa trebuie să fie... În ultimele două 
luni, însă, am mari suferinţe sufleteşti. Nici în război nu am pătimit 
aşa. Trebuie, aşadar, să trec şi prin asta...”

„DUMNEzEU RĂSPUNDE, 
NU EU”

Vin două femei. Îi sărută mâna. 
Se opresc să vorbească. Apoi pleacă. Un tânăr începe să vorbească, 
stând ghemuit, rezemat de zidul bisericii. Nu ar vrea să plece. 



17
Stareţul TADEI

mănăstirea Vitovniţa

„Suferinţa? E a gândului, pricinuită de gânduri. Duhurile răutăţii 
fac tulburare între fraţi. Asta mă doare cel mai mult. Am avut feluriţi 
fraţi în aproape cincizeci de ani de stăreţie, dar aşa nelinişte lăuntrică 
între fraţi n’am avut până acum. Se vede că sânt vremurile din urmă! 
Priveşte ce fac duhurile cele de mai dedesubt ale pământului cu 
oamenii! În lumea toată, nu numai la noi! Nu ai pace nici în casă...”
Tace. Respiră greu. Şi gândurile, numai, parcă îl dor.
Cândva, acum aproape opt ani, a venit un om cu ochii în lacrimi. 
„Ce s’a întâmplat, care-ţi e necazul?” Din doi fii, unul, cândva 
student strălucit la medicină, nu s’a mai dus de doi ani la cursuri. 
Nu mai are nici o fărâmă de voinţă în el. Nu ştie încotro va merge, 
ce va face. Pe copil îl doare cel mai mult. „Nu te îngrijora!,” îi spune 
Părintele Tadei. „Cere-i să alerge în fiecare zi până la Avala – mai 
cu seamă în zilele de lucru, când nu este nimeni prin parcuri. Este 
vlăguit şi peste măsură de obosit din pricina învăţăturii.” „Să-l 
aduc să vorbiţi cu el?” „Nu e nevoie! Vom vorbi când voi veni la 
Belgrad.” S’au întâlnit lângă biserica Sfântului Gheorghe, pe dealul 
Banovo. „Ce mai face fiul tău?” „E foarte bine! I-a trecut totul parcă 
luat cu mâna!” „Nu avea oxigen suficient. Creierul nu putea să 
lucreze. Era vlăguit. Atunci omul îşi pierde şi voinţa de a trăi.” Mai 
apoi, acest S. a dorit să scrie o carte. „Poţi să o faci, i-am zis. Nu pot 
să opresc pe nimeni să facă asta, dar am dreptul să-ţi cer ca numele 
meu şi al mănăstirii să nu fie pomenit în această carte. A găsit, însă, 
o fotografie de a mea la un profesor şi a pus-o pe coperta cărţii sale. 
Când s’a aflat despre asta, oamenii au venit să le spun soarta, ca la 
ghicitoare!”
De ce se spune despre dumneavoastră că sânteţi un om înainte-
văzător cu duhul? „Ei, uite aşa, stau la fereastră şi văd totul...”2

2 Joc de cuvinte: în limba Sârbă, „văzător cu duhul” se spune prozorliv, ce cuprinde 
cuvântul prozor – fereastră. (n.tr.).
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Râde din inimă, neprefăcut, ca un copil. Soarele se strecoară timid în 
spatele zidului, în spatele Părintelui Tadei.
„Oamenii vin la mine cu întrebări nemaiauzite, dar Dumnezeu ştie 
de ce au trebuinţă. Eu nu. Ei cred că eu le răspund gândurilor lor, 
dar Dumnezeu le răspunde, nu eu...”
Când se vorbeşte aşa despre viaţă, ne descoperim pe noi înşine...
Iată, au venit fratele S. şi soţia lui, din B. Trebuie să vorbesc şi cu ei. 
„Doar un cuvânt!,” strigăm în acelaşi timp.
„Vin oamenii...,” continuă Părintele ca pentru sine. „Iar eu am mai 
multă trebuinţă de mângâiere decât ei! Ha, ha!... Odată, două rude 
au adus o femeie care îşi târa picioarele pe pământ. Nu putea să 
păşească. «A fost,» spun ei, «la doctor şi nu i-au găsit nimic.» «Îi sânt 
slăbiţi nervii?» «Aşa spun...» «De când?» «De şase ani.» «Păi, eu sânt 
mai bolnav decât tine! De 50 de ani sânt bolnav! Tu nu eşti bolnavă.» 
M’am dus să-i «citesc» şi să meargă singură acasă. Mă întorc, nimic! 
Are bărbat şi doi copii. Bărbatul a părăsit-o. Cum altfel! Cine va 
pregăti copiii pentru şcoală? Cine îi va găti? «Tu nu eşti bolnavă 
trupeşte, ci în cuget.» Ea priveşte. «Eşti împovărată peste măsură. 
Fii, dar, veselă! Cântă! Cântă, şi ţi se va întoarce şi bărbatul acasă.» 
Ea mă priveşte din nou, şi dintr’odată se odihneşte, şi fuge ca din 
puşcă către automobil. «Ce s’a întâmplat cu ea?,» strigau ceilalţi doi. 
«S’a vindecat,» le-am zis, «nu mai este bolnavă».”

„PREASFÂNTA MAICĂ 
MI-A SPUS…”

Iarăşi i s’a luminat chipul şi din  
                                                              barbă s’a ivit un zâmbet.
„Noi adunăm roadele gândurilor şi dorinţelor noastre. Unii spun 
că gândurile nu înseamnă nimic. Cum să nu însemne, omule?! Sânt 
o putere şi o forţă uriaşă. Dacă gândurile şi dorinţele nu sânt bune,
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nici rodul lor nu este bun. Nicăieri nu este pace, nici linişte – nici în 
mănăstire, nici în lume, nici în familia evlavioasă, nicăieri.” Cum ne 
sânt gândurile cu care ne îndeletnicim, aşa ne este şi viaţa.
Părintele Tadei s’a gândit odată să meargă pentru totdeauna 
în Sfântul Munte, la Hilandar, însă nu avea binecuvântarea 
episcopului şi nici a tatălui său, care la vremea aceea, în 1959, trăia 
încă. Neîndoielnic, nu îi era menit să meargă, căci nici clima de 
acolo nu îi era prielnică.
„Înainte de asta, eram la Patriarhia din Peci. Mi-a trimis igumenul 
mănăstirii Jicea un frate. Era bolnav cu nervii. Nu m’am putut 
înţelege cu el şi l-am trimis acasă... La Hilandar m’am simţit cel mai 
bine. Mă gândeam la inimă. Într’o noapte, am visat că noi, călugării 
aghioriţi, mergeam pentru binecuvântare la Preasfânta Maică, 
igumena Sfântului Munte. Fraţii treceau şi îi sărutau mâna. Când am 
trecut şi eu, am rugat-o să-L roage pe Fiul ei şi Dumnezeul nostru 
să mă ierte de păcatele pe care le-am făcut în viaţă. Aşteptam să-mi 
spună ceva. «Nu-i nimic asta,» răspunde. «Ţie îţi sânt nervii slăbiţi. 
Foarte mult.» Aşa mi-a spus Preasfânta Maică. Apoi, şi la parohia 
din Bistriţa doctorii mi-au confirmat asta. Mi-am amintit de acel om 
sărman… apoi, şi clima acolo este atât de grea. Poate că tocmai de 
aceea Sfântul Părinte Sava a blagoslovit să se bea câte un pahar de 
vin sau rachiu. Mie nu mi-au priit. De îndată începea să-mi palpite 
inima. Nervii nu suportă alcoolul. Şi, din această pricină, a trebuit să 
mă întorc. Presiunea atmosferică este foarte greu de suportat…”
Întreaga viaţă a bunului şi cuviosului Părinte Tadei este înveşmântată 
într’un vis, într’o înţelepciune. Aşa stând lucrurile, ne interesează ce 
crede despre „noii credincioşi,” foştii comunişti, care astăzi, cu mâna 
pe inimă, sânt majoritatea. De ce se vorbeşte despre ei zeflemisitor? 
Pentru că este o ruşine să te pocăieşti? Parcă am uitat pilda fiului 
pierdut şi apoi regăsit.
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„Umblă despre ei vorba că ar fi athei, ştiţi – dar, de fapt, athei nu 
există. Şi vrăjmaşul crede şi tremură, numai să nu facă binele. Nu 
vrea binele! Nu este om care să nu creadă în Dumnezeu, nu există 
nici o făptură raţională pe pământ care să nu tânjească din toată 
inima ei după viaţă. Cu toţii vrem să trăim veşnic, tânjim din toată 
inima după iubirea absolută. Şi dacă este iubire, să nu se schimbe. Să 
dăinuie veşnic. Aşadar, tânjim după binele absolut, iar Dumnezeu 
este viaţă, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este pace, Dumnezeu 
este bucurie – după acestea tânjim din inimă. Iar potrivnici sânt, dar 
nu pot face nimic împotriva Lui. Noi, aşadar, singuri, prin gândurile 
noastre rele, ne complicăm viaţa!”

CHIAR ŞI îN SERbIA 
SÂNT SATANIŞTI?

Vai! Un zâmbet plin de bună-
tate se preschimbă deodată în cuvinte aspre: „Se apropie sfârşitul! 
E vremea ca pământul să-şi încheie misiunea. Cu o iuţeală 
nemaiîntâlnită, căci nu mai putem să nădăjduim la nimic bun din 
lumea aceasta. Tineretul nostru este otrăvit. Cu totul. Mai cu seamă 
copiii intelectualilor. Aceştia au unul sau doi copii. Le fac toate 
poftele, îi răsfaţă, îi învaţă să se iubească pe sine. Iar caracterul 
copiilor se clădeşte până la vârsta de 5 ani, şi tocmai la vârsta 
aceea părinţii le îngăduie totul. Ce se întâmplă, când cresc? Nu 
vor să semene cu părinţii lor… şi devin satanişti! Încă înainte de 
destrămarea Iugoslaviei se ştia că la Zagreb şi la Liubliana se găseşte 
o ramură americană de satanişti. Acum sânt pretutindeni. Mulţi, şi 
în Serbia. Din această pricină nu putem să nădăjduim la vreun bine. 
Peste 20 de ani vor fi în guvernele tuturor ţărilor. Nu vor să asculte 
nici de tată, nici de mamă, o, omule! În zadar le vorbeşti, ei cred că 
te-ai ramolit. A trecut vremea ta, a venit a lui. Sună înfricoşător, dar
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numai omul este vinovat de toate acestea. A venit sfârşitul veacului. 
Cele zidite nu au fost păzite… Din pricina zavistiei duhurilor 
răutăţii a căzut neamul omenesc. Şi numai Cel ce ne-a zidit poate 
să ne mântuiască. A venit, a luat asupra sa omul, ca să preschimbe 
firea noastră şi să o învieze. Numai El. Nimeni altcineva nu poate 
face asta. Dar nu l-au primit! Evreii încă îl aşteaptă pe Hristos, să 
vină, să îi elibereze din robia Romană şi să lărgească domnia lui 
Israil, căruia îi vor sluji toţi. Dar va fi înainte de sfârşit, când va veni 
Antihrist! Antihrist va fi preşedintele Naţiunilor Unite, stăpânul 
lumii. La Geneva, înainte de război, Societatea Naţiunilor nu îşi 
alegea preşedinte, ci numai secretarul general. Preşedintele va fi 
primul şi ultimul! Şi de aceea se grăbesc să unească lumea până la 
anul 2000. Mai cu seamă Americanii. Noi, însă, avem Apocalipsa lui 
Ioan Theologul… Un American a descris, nu demult, cum se vor 
distruge, cum se vor nimici Americanii singuri.

ExISTĂ, ExISTĂ MÂNTUIRE!
Nu numai asta îl munceşte pe 

părintele Tadei. Îl mai doare şi-l arde încă ceva:
- Germanii nu ne rabdă. Nu pot să conceapă Sârbii şi Serbia. Socotesc 
că noi am distrus Imperiul Austro-Ungar. De aceea au şi sprijinit 
Croaţia să sfărâme Iugoslavia, le-au promis turnuri şi oraşe. Şi ce 
s’a întâmplat? S’au războit Sârbi cu Sârbi! Ne războim între noi, om 
bun! Croaţii, după căderea celui de-al Doilea Imperiu Roman de 
Apus, s’au împărţit în mici cnezate şi aproape au dispărut. Mai sânt 
câţiva în Zagorie şi Zagreb. În ţara lor, sânt chiar oameni de-ai noştri! 
Sârbi! Acei Sârbi care au trecut la Biserica Apuseană, sub apăsare, în 
istorie. O parte din ei s’au dus şi în Rusia. Alţii au primit Islamul, 
sub Turci. Sârb cu Sârb se războieşte, pentru binele Germanilor! 
După nimicirea flotei Spaniole, aceştia au intrat pe scena mondială.
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Istoria cunoscută a lumii este de ceva mai mult de 5000 de ani. Despre 
ceea ce a fost mai înainte, se poate numai presupune. Cunoaştem, 
însă, că Babilonienii au fost primii pe scena lumii. Au urmat 
Egiptenii, apoi Grecii, Romanii Greci, de aici au venit Germanii. Şi 
îşi menţin poziţia cu tărie, căci acum sânt la rând Slovenii. De aceea 
a şi pornit Hitler la război pentru o domnie de încă 1000 de ani. 
Uneltesc împotriva noastră. Nu se gândesc oamenii noştri, om bun, 
nu se gândesc!”
- Optimism, daţi-ne optimism, Părinte… să aşteptăm cu nădejde 
praznicul ce se apropie.
- Vestiţi-le cititorilor dumneavoastră şi tuturor celorlalţi să fie buni, 
pentru binele lor! Să se îndeletnicească cu gânduri paşnice, bune şi 
liniştite. Dacă stăpânul casei este împovărat de gânduri, nici copilul 
mic nu va avea pace şi linişte de ele. Domnul se osteneşte. Nu ne 
va lăsa nici flămânzi, nici însetaţi, nici goi, nici bolnavi. Nu-i aşa? 
Pentru asta trebuie să ne ostenim. Gânduri paşnice, liniştite, pline 
de bunătate şi dragoste… Noi sântem un aparat cugetător deosebit 
de precis, o, omule! De aceea, gândurile noastre au înrâurire nu 
numai asupra sistemului nervos al fiinţelor raţionale, ci şi asupra 
lumii plantelor şi animalelor. Fiecare dintre noi aşteaptă iubire şi 
atenţie. Iar acesta este cel mai mărunt lucru, căci noi nu pricepem ce 
putere uriaşă sânt gândurile noastre. Este nevoie numai de puţină 
cumpănire ca să vezi dacă aproapele îţi dă gânduri pline de iubire şi 
bunătate sau altfel de gânduri. Tocmai de aceea trebuie să te rogi.
- Ne apărăm cu dragostea!
- Da, aşa este! Dumnezeu este dragoste. Celui ce foloseşte dragostea, 
îi dă Dumnezeu şi fericire şi folos.
- Este totuşi mântuire pentru noi?
- Fireşte, dar ar trebui să ne schimbăm din nou. În cuget. Să se înnoiască 
sufletul şi totul va fi bine. Veţi vedea şi singuri. Slavă lui Dumnezeu!
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- Mulţumim, Părinte…
Sărutându-i mâna şi primind blagoslovenie de drum, intrăm înainte 
de a pleca în Biserica Adormirii Maicii Domnului. În semiîntunericul 
plin de harul lui Dumnezeu, ne răsună încă în urechi cuvintele 
Părintelui Tadei… Tadei… Tadei…
O dată clopotul din turnul alb s’a auzit,
În tânăra inimă de trei ori a răsunat;
Cântă liniştit sfinţii călugări…
Olga conducea şi tăcea. Eu, doar tăceam. Sfântul Nicolae, Naşterea 
Domnului, Anul Nou, Botezul Domnului… ne erau aproape şi în 
timp şi în inimă.

Zoran Stanişici



CAPITOLUL

II DUMNEzEU
VOIEŞTE SĂ FACĂ
DIN NOI, OAMENII,
DUMNEzEI
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DUMNEzEU ESTE LUMINĂ3

Părintele Tadei/ Dumnezeu atât
de tare doreşte să facă bine din
noi, oamenii, încât numai pentru
aceasta S’a pogorât şi S’a întru-

pat. Ajunge numai bună-voinţa noastră ca El să ne ridice la o înălţime 
aşa de mare! Căci unde este bună învoire, acolo nu mai este nici o 
oprelişte (la aşa ceva).
Dumnezeu este Lumină; Lumină fără de hotar, de necuprins. 
În El este Lumină – una singură în unirea firii dumnezeieşti şi 
nedespărţită în ipostasurile lui Dumnezeu. Tatăl este Lumină, Fiul 
este Lumină, Duhul Sfânt este Lumină – trei ipostasuri (persoane) 
sânt o singură Lumină; simplă, neamestecată, atemporală, 
atotveşnică, asemenea în cinstire şi în slăvire. Tot ceea ce este 
de la Dumnezeu este Lumină, căci ni se dăruieşte din Lumină. 
Viaţa însăşi este Lumină, nesfârşită Lumină. Dragostea, Pacea, 
Adevărul, Împărăţia Cerurilor sânt Lumină. Raiul, bunătatea, 
pământul Raiului celor blânzi, cununile vieţii sânt lumină. Însăşi 
cămaşa sfinţilor este Lumină. Iisus Hristos Mântuitorul şi A-toate-
Împăratul este Lumină. Iată cum vorbeşte despre asta Sfântul 
Simeon Noul Cuvântător-de-Dumnezeu:

Avva părinte, doriţi să ne spuneţi 
ceva despre Sfântul Simeon Noul 

Theolog?

3 Convorbire duhovnicească cu Stareţul Tadei, 17.06.1984, Mănăstirea Vitovniţa. 
Înregistrare audio.
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VEDENIA SFÂNTULUI 
SIMEON NOUL THEOLOG

Într’o zi Tu pre cale m’ai întâlnit; 
iar atunci, pentru întâiaşi dată, strălucit-ai naintea ochilor mei celor slabi 
preacinstita lumină a dumnezeieştii feţei Tale; şi eu, în ceasul acela, am 
pierdut şi puţina lumină pre carea, cum mi se părea, o aveam, neputând 
a Te cunoaşte. Şi cum am putut a vedea pre Tine şi a cunoaşte Cine eşti, 
când nici măcar la lumina feţei Tale nu am putut căuta, nici pricepe? De 
atunci, binevoit-ai cu preamare îngăduinţă adesea a mă cerceta la vremea 
şederii mele la izvor (adică, la vremea lacrămilor). Şi ai cufundat capul meu 
în apă şi mi-ai dat a vedea tot mai cu degrab lumina feţei Tale. Şi îndatăşi 
ai plecat, nevăzut făcându-te şi neînvrednicindu-mă a pricepe Cine eşti, ce 
faci aici, de unde vii şi unde te duci! Iată, nici acum nu-mi dai a pricepe!
Şi aşa viind la mine, şi plecând, oareşce îndelungă vreme, Tu, puţin 
câte puţin, arătatu-mi-Te-ai din ce în ce mai limpede, şi spălatu-m’ai cu 
apele Tale din ce în ce mai vârtos, şi dăruitu-mi-ai a vedea Lumina din 
ce în ce mai lămurit, din ce în ce mai îmbelşugat! Făcând aceasta pentru 
mine îndelungată vreme, Tu m’ai învrednicit în cele din urmă a vedea o 
înfricoşată taină. Odată, când venit-ai spălându-mă, eu am văzut fulgerele 
care mă acopereau şi razele feţei Tale carile se amestecau cu apa, şi privind 
spre mine, scăldat de prealuminoasele şi strălucitoarele ape, făcutu-m’am 
ca văpaia. Cum s’a întâmplat aceasta, de unde, şi cine fost-a dătătorul? Ci 
nu ştiu, numai spălat eu mă bucuram, sporind în credinţă, întărindu-mă 
în nădejde şi înălţându-mă la ceruri. Dupre preamultă vreme petrecută aşa, 
în harul Tău, iarăşi am văzut o înfricoşată taină. Văzut-am că Tu m’ai luat, 
suind la ceruri şi pre mine luându-mă cu Tine – doar că nu ştiu de m’ai 
luat cu trup sau fără de trup? Numai Tu ştii, Cela ce ai săvârşit aceasta. 
Şi apoi am petrecut acolo un răstimp, minunându-mă de mărirea slavei. Şi 
iarăşi m’am aprins de nemăsurata ei înălţime şi tot m’am cutremurat, iar 
Tu iarăşi m’ai lăsat singur pre pământul întru carele şedeam mai nainte. 
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Venind întru sinemi, m’am aflat în locul unde plângeam şi mă minunam 
că orfan sânt. Pentru aceasta, la scurtă vreme apoi, cum şedeam eu jos, 
bine ai voit a-mi arăta sus, în cerurile carile se deschideau, faţa Ta cea 
precum Soarele, neplăsmuită şi neînchipată. Dar nici atunci nu mi-ai dat 
a cunoaşte Cine eşti. Şi iarăşi mi Te-ai arătat într’acelaşi fel adeseori, şi 
iarăşi, nimica grăind, Te-ai ascuns. Eu, din nou, cu lacrămi, căutat-am 
a Te vedea, când la urmă, de mare tristeţe şi mâhnire apăsat, întru totul 
am uitat de mine însumi şi de lumea întreagă din jur şi toate ce sânt în 
lume, neţiind în sinemi nimic din tot ce este văzut. Atunci din nou mi 
Te-ai arătat – Cel nevăzut, Cel neatins, Cel necuprins. Atunci am simţit 
cum cureţi mintea mea, cum deschizi mai mult ochii sufletului meu şi-mi 
dai a vedea mai cu desăvârşire slava Ta; şi însuţi Te faci tot mai mare, şi 
în strălucirea Ta te lărgeşti tot mai mult; şi mi s’a părut că, gonindu-se 
întunericul, Te apropii din ce în ce mai mult – aşa cum adesea se întâmplă 
în lumea materialnică. O, Doamne, aşa şi mie arătatu-mi-s’a că Tu, Cel 
nemişcat, Te mişti; Tu, Cel neschimbat, Te schimbi; Tu, cel fără de chip, 
iei chip.

îMPREUNĂ-CUVÂNTARE 
CU DOMNUL

Şi când ai curăţat deplin mintea 
mea, lămurit mi Te-ai arătat în Lumina Duhului; şi câtă vreme mintea 
mea Te-a privit mai limpede şi mai curat, mi-ai părut că ieşi de undeva; şi 
îmi dăruieşti a vedea trăsăturile Feţei Tale celei neplăsmuite. Atunci Tu ai 
făcut de am ieşit din ceastă lumea, iar mie îmi părea că şi din trup (ci nu 
mi-ai dat limpede a pricepe), dar nemăsurat ai strălucit şi, dupre cum mi 
s’a părut, arătatu-mi-Te-ai tot întreg mie – carele bine am văzut. Şi când 
Te-am întrebat: „O, Doamne, cine eşti?,” atuncea ai învrednicit pentru 
întâia oară pre mine, curvariul, a auzi şi preadulcele Tău glas. Şi atât de 
dulce şi blând grăit-ai cu mine, încât eram ca afară din sinemi, şi mă minu-
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nam şi tremuram şi cugetam în mine zicând: „Ce slavă este aceasta şi ce-i 
această mare strălucire şi din ce pricină şi cum m’am făcut vrednic unor 
astfel de bunătăţi?” Iar tu mi-ai grăit: „Eu sânt Dumnezeu, Carele din 
dragoste pentru tine S’a făcut om, şi pentru că M’ai căutat din tot sufletul 
tău, astăzi fi-vei frate al Meu, şi prieten şi moştenitor al Meu!” Auzind 
acestea, cu totul m’am cutremurat şi toată vârtutea mea a pierit, şi puţin 
a lipsit să-mi iasă sufletul. Adunându-mă puţin, am zis: „Cine sânt eu, 
Doamne, şi ce bine am făcut, eu, lipsitul şi mişelul, a mă învrednici de 
aşa bunătăţi şi a mă face împreună-părtaş şi împreună-moştenitor al 
Slavei Tale?” Şi, totodată, am socotit aceasta o slavă şi o bucurie mai 
presus de toată mintea, iar Tu, Stăpâne al meu şi Hristoase, iarăşi ai zis: 
„Eu vorbesc ţie ca un prieten unui prieten întru Duhul Sfânt, Carele 
împreună cu mine grăieşte ţie. Ţi-am dăruit acestea numai pentru buna ta 
voire şi din pricina credinţei tale, şi încă voiŭ mai da ţie – că tu, pre carele 
gol am zidit, ce altceva în afară de bună-voire ai al tău bun, sau când ai 
avut vreodată ceva, ca Eu să primesc dela tine şi în schimbul aceluia să-ţi 
dăruiesc aceasta? De altfel, până ce nu te vei dezlega de trup întru totul, 
nu vei vedea ce este desăvârşit, nici nu vei putea să vieţuieşti aici întreg.” 
Iar când eu, la auzul acestora, am zis: „Doamne, ce poate fi mai strălucit 
şi mai mărit decât acestea? M’aş mulţămi să fiu în slava aceasta şi apoi să 
mor,” mi-ai răspuns: „Preste măsură de mic este sufletul tău, omule, de te 
mulţămeşti numai cu aceste bunătăţi. Că cele ce s’au gătit a fi se osebesc 
de cestea aşa cum se osebeşte cerul pre hârtie zugrăvit de cerul adevărat; 
dar neasemuit mai mult se osebeşte slava viitoare de cestea carile acum 
priveşti.” Grăind acestea, ai tăcut şi încet, încet, ascunsu-Te-ai dela ochii 
mei, dulce şi minunate Doamne al meu! Nu ştiu de m’am depărtat Eu de 
Tine sau Tu plecat-ai dela mine. Altminterea, mi s’a părut ca şi cum am 
venit de undeva şi am intrat în locuinţa de mai nainte, şi cu mintea cu 
totul m’am întors întru sinemi!
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A DOUA îMPREUNĂ-
CUVÂNTARE CU DOMNUL

Dupre aceasta, pomenind minunată 
slava Ta şi cuvintele Tale, Doamne, plâns-am; am plâns şi când mergeam, 
şi când şedeam, şi când mâncam, şi când beam, şi când mă rugam şi aveam 
negrăită bucurie că am cunoscut pre Tine – Ziditorul a toată zidirea. Şi cum 
aş putea să nu mă bucur? Şi iarăşi, apoi, aflatu-m’a din nou mâhniciunea, 
mâhniciunea că de mult nu Te-am mai văzut. Şi, în această puternică dorire 
ca iarăşi să te văd, o dată m’am apropiat de sfânta icoană a Preasfintei Maicii 
Tale să o sărut şi i-am căzut înainte, rugându-mă. Iară Tu, ca mai nainte a 
mă trezi, Te-ai arătat înlăuntrul săracei mele inimi, preschimbându-o toată 
întru Lumină. Atunci priceput-am că cu adevărat Te am înlăuntrul meu, şi 
de atunci am început să Te iubesc nu numai din pricina pomenirii, adică nu 
numai pentru că mi-am amintit de Tine şi de slava Ta, ci pentru că cred cu 
adevărat că înlăuntrul meu am pre Tine, Dragoste Ipostatnică; că dragostea 
adevărată Tu eşti, Dumnezeule! Văzând cum această dragoste creşte de la o 
zi la alta şi grăieşte întotdeauna cu mine sau, mai bine zis, văzând cum Tu, 
prin ea, mă înveţi şi mă luminezi şi mă înţelepţeşti, mă bucur veselindu-
mă ca unul ce a biruit toată nădejdea şi credinţa; precum Sfântul Apostol 
Pavel spune: „Însă nădejdea carea se vede nu este nădejde; căci ceea ce vede 
cineva, pentru ce o şi nădăjduieşte?” /Rom. 8:24/ Şi Tu, Doamne, iarăşi mi-
ai grăit:„Ascultă în Cine să nădăjduieşti: aşa cum tu uneori, de priveşti 
Soarele în apă, nu vezi Soarele singur, aşa să înţelegi şi ceea ce este înlăuntrul 
tău; închide pre tine şi te osteneşte ca totdeauna să Mă vezi curat şi limpede 
înlăuntrul tău, precum Soarele în apa limpede. De faci aşa, te vei învrednici 
mai apoi dupre moarte a Mă vedea precum mai nainte am grăit ţie.”

Părintele Tadei/ Să vedem acum, 
în limba Rusă ce spune mai departe... Sfântul Simeon Noul Cuvân-
tător-de-Dumnezeu, după aceea, s’a mâhnit şi a simţit cum Domnul
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l-a părăsit. Şi când a intrat în biserica Maicii Domnului, dintr’o dată 
a văzut înlăuntrul său o Lumină negrăită, iar inima i s’a lărgit! Dar 
nu a înţeles. Şi Domnul i-a spus: „Învaţă să Mă vezi întotdeauna 
precum priveşti soarele în apa limpede. Şi, de nu te vei osteni a face 
aşa, şi întru nimic vei stărui, de nici un folos nu-ţi va fi. Mai mult, 
şi aceste cuvinte îţi vor fi spre osândă. Căci cel ce este în tovărăşia 
împăratului lumesc, dacă cade din dragostea împăratului, tot 
vieţuieşte pe pământ în vreun fel. Dar cel ce cade de la dragostea 
Mea, acela dintr’o dată scăpătează, şi vrăjmaşii Mei îl prind de 
îndată. Şi, din pricina iubirii lui de mai înainte faţă de Mine, aceştia 
se poartă nemilos cu dânsul, cât nu se poate spune. Pentru aceasta, 
necontenit osteneşte-te a Mă vedea.” Şi, de aceea, el a lucrat neîncetat 
rugăciunea lui Iisus.

SUFLETUL TREbUIE 
SĂ RESPINGĂ CONŞTIENT 

RĂUL
Părintele Tadei/ Odată m’am 

gândit şi eu că Sfinţii Părinţi, când au primit în dar harul, l-au păstrat 
întreaga viaţă. Însă aici se spune să nu nădăjduim la aceasta. Domnul 
dă fiecărui credincios râvnitor harul în dar, însă cere sufletului să 
lepede conştient, în mod absolut, răul şi să se întoarcă cu totul spre 
bine – înspre Domnul. Să lepede răul în chip conştient! Răul trebuie 
biruit cu pace şi linişte, cu gânduri liniştite şi paşnice. De aceea ni 
se şi întâmplă multe necazuri şi suferinţe de-a lungul vieţii. Sfinţii 
Părinţi spun că, dacă nu ne smerim singuri, Domnul nu va conteni 
să ne smerească. Adeseori va da peste noi un necaz care ne aduce 
multe dureri – până ce nu vom învăţa să-l biruim prin pace şi linişte 
şi să nu îi dăm însemnătate. De aceea, cei ce-L iubesc pe Domnul 
trec prin multe greutăţi. Mai mult, şi cei mai apropiaţi ai noştri se 
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întâmplă câteodată să ne dispreţuiască, să ne respingă. Trebuie să îi 
înţelegem cu pace şi deplină înţelegere, să nu-i osândim niciodată! 
Pentru că noi toţi sântem aici în luptă, toţi aceşti semeni ai noştri, de 
un sânge cu noi, apropiaţi şi îndepărtaţi, toţi sântem în aceeaşi luptă! 
Să înţelegem că, atunci când şi noi am fost în situaţia lor, poate că 
am fost mai răi în purtarea noastră (decât sânt ei faţă de semeni), de 
aceea trebuie să ne smerim.

DACĂ AI NECAzURI, 
îNSEAMNĂ CĂ DUMNEzEU 

TE IUbEŞTE
Părintele Tadei/ După aceasta 

vom şti cât de mult ne iubeşte Domnul: dacă El ne dă încercări grele 
şi avem multe necazuri în viaţă! Sfinţii Părinţi spun: „Dacă vezi că ai 
pace netulburată, ai grijă că nu eşti pe calea cea bună!” Îi faci, aşadar, 
cumva vrăjmaşului pe voie; el nu se atinge de tine pentru că te are în 
puterea sa. De petreci bine şi n’ai multe ispite, înseamnă că el te ţine, 
iar tu nici nu înţelegi că eşti în puterea lui. Iată, aşa şi aceşti spiritişti 
ai noştri sânt în puterea duhurilor căzute, dar n’o înţeleg. Nu vor 
deloc să-şi vină în fire. Ei nu vor niciodată să asculte, să se lepede de 
acest rău, căci sânt sub stăpânirea duhurilor vicleniei.

VRĂjMAŞUL CELOR 
CUCERNICI ADESEORI 

ATACĂ DE-A DREAPTA ŞI îI 
SUPUNE

Părintele Tadei/ Vrăjmaşul îi is-
piteşte pe cei evlavioşi de-a dreapta. Nu va lovi dintr’o dată de-a 
stânga, căci ştie că va fi respins, ci aşa (adică, de-a dreapta). Şi atunci 
stă într’o parte şi caută să vadă dacă aceia vor primi cele ce li se vor 
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arăta. El se arată în chip de înger, în chipul Domnului şi-al sfinţilor 
şi „descoperă” felurite taine şi întâmplări. Toate acestea sânt amăgiri 
ale lui. Vedeţi că şi oamenii fac trucuri, cu atât mai mult duhurile 
rele fac trucuri duhovniceşti!

Părintele Tadei/ Oamenii nu pot 
pricepe de la început. Pot, dar 
trebuie să pătimească multe. Un 

har aparte al lui Dumnezeu trebuie să lucreze asupra lor, şi e nevoie de 
multă rugăciune pentru ei –, dar aceasta e un lucru foarte greu. Dacă 
ne rugăm pentru cineva care este cu totul stăpânit de duhurile rele, 
atunci trebuie să purtăm această povară – duhurile de sub văzduhuri 
se vor îndrepta atunci spre noi, căci dorim şi cerem Domnului să-l 
smulgă pe cel robit din stăpânirea lor.

Părintele Tadei/ Fiecare om are
voie liberă să se hotărască. Ne-a 
fost dată judecata, ca să vedem 
ce este bine şi ce este rău. Şi, 

deoarece nu sântem desăvârşiţi, Domnul lucrează prin Sfânta Sa 
Biserică. Preotul poate să aibă o purtare rea, o viaţă rea, dar nu-i este 
îngăduit să propovăduiască nimic în afară de ceea ce propovăduieşte 
Sfânta Biserică. Sfânta Biserică, călăuzită de Sfântul Duh! Dar 
spiritiştii noştri nu vor să asculte de ce le spune Biserica, ei ascultă 
de ce li se spune la şedinţele lor. Ei fac acestea, şi este lucru de foc. 
Duhurile pun stăpânire pe ei prin faptul că aceştia fac multe fapte 
bune, privind din afară. 
Noi sântem chemaţi să facem fapte bune, dar nu ne mântuim prin 
fapte. Căci, dacă ne-am mântui prin fapte, nu ar mai fi fost nevoie 
să vină Domnul Dumnezeu ca să ne mântuiască. Noi ne mântuim 

Şi cum pot înţelege oamenii că 
aceasta nu este un lucru bun?

Oare un astfel de om a meritat aşa 
ceva din pricina vieţii lui de mai 

înainte?
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numai prin mila lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu ne mântuieşte. 
Domnul ne mântuieşte. Pentru lucrarea virtuţilor primim răsplată, 
dar mântuirea este a Domnului!

Părintele Tadei/ Când omul este
în puterea diavolilor, atunci în el
este o pace îndelungată şi minci-
noasă; el n’are ispite şi diavolul 
nu se atinge de el. Noi, însă, 

avem pace şi linişte vremelnică, apoi o vreme iar război. Domnul 
îngăduie aceasta ca să fim luptători puternici şi să ştim cum să 
biruim acest rău. Căci trebuie să treacă o vreme, până ce dobândim 
iscusinţa duhovnicească de a respinge, de a birui însuşirea cea rea, 
care din copilărie s’a înrădăcinat în noi şi se arată foarte des. Avem 
trebuinţă de oameni iscusiţi, care au trecut ei înşişi prin aceste trepte 
de curăţire, ca să ne lămurească cum şi în ce fel să biruim, cum să 
redobândim şi să păstram pacea lăuntrică. 
Sfântul Isaac Sirul ne spune: „Păzeşte pacea lăuntrică cu orice chip. Să 
nu dai pacea ta lăuntrică pentru nimic din lumea aceasta. Împacă-te 
cu tine însuţi, şi se va împăca cu tine şi cerul, şi pământul.”

Părintele Tadei/ Pacea lăuntrică 
se găseşte acolo unde nu mai e 
nici o grijă a lumii acesteia, nici 

un interes, nici măcar în ceea ce priveşte propria persoană (ne-am 
slobozit, adică, de noi înşine şi de lumea aceasta).

Părintele Tadei/ Atunci este li-
nişte. Nu are gânduri... Cum ne 

sânt gândurile, aşa ne este şi viaţa. Dacă gândurile ne sânt liniştite, 

Părinte igumen, aceasta înseamnă 
că atunci când în om domneşte o 

oarecare pace, starea asta a lui nu 
este bună?

Dar este greu să ne împăcăm cu 
noi înşine!

Mai are atunci omul gânduri?
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paşnice, bune, blânde – şi viaţa ne este bună. Dacă gândurile noastre 
sânt nimicitoare, atunci nu avem nici pace, nici linişte. Dacă cineva 
ne zice ceva care nu-i după voia noastră, de îndată răbufnim! Aşa se 
vede întocmai unde ne găsim duhovniceşte. Şi trebuie să învăţăm să 
fim cu pace. Ce ne priveşte pe noi că cineva, acolo, se ceartă? Acolo 
unul vatămă pe altul, iar aici noi ne revoltăm, deşi nu participăm 
acolo, nu sântem părtaşi acolo. Este treaba lor! Vedeţi cât sântem de 
slabi, cât de greu ne păstrăm pacea lăuntrică?

Părintele Tadei/ Trebuie să avem 
luare-aminte în toate. Luare-
aminte, şi să fie judecată în toate. 
Căci Domnul I-a spus lui Iisus 

Navi: „Orice vei lucra, cugetă mai întâi adânc la toate.” 
Dacă cugetăm mai înainte la ceea ce spunem, de va fi de folos cuiva; 
dacă judecăm că ceea ce vom spune nu cumva va face decât rău şi 
nu va aduce nici un folos, atunci este mai bine să tăcem. Totul – cu 
judecată. Când se judecă, atunci este luare-aminte. Luarea-aminte 
este de trebuinţă şi pentru rugăciune. Luarea-aminte trebuie să 
meargă înainte, în faţa rugăciunii. Să ştim ce cerem, pentru ce ne 
rugăm! Vedeţi, când ne adresăm cu vreo rugăminte unei persoane, 
spunem: „Ştii, sânt încredinţat că mă vei ajuta, dacă te ocupi de 
cutare lucru.” Ne concentrăm la cuvintele pe care i le spunem 
aceluia. 
Şi dacă unui om ne adresăm astfel, cu deplină luare-aminte, cum ar 
trebui atunci să ne adresăm Domnului vieţii noastre? Dacă ne-am 
învăţat să ne abatem cu mintea de la rugăciune, o citim din amintire 
sau din cărţi, dar nu luăm parte nici cu inima, nici cu simţirea – 
numai citim, şi nici nu ştim ce am citit.

De ce este nevoie pentru 
dobândirea şi păstrarea păcii 

lăuntrice?
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Părintele Tadei/ Sfinţii Părinţi 
spun că pentru rugăciune este 
nevoie de o viaţă cu totul fără de 
griji.4 Noi ne rugăm împrăştiat. 
Nu ne-am predat voii Domnului, 
ci încă mai credem că trebuie să 
ne îngrijim de toate şi că Domnul 
are multe alte griji cu lumea 

întreagă, cu tot cosmosul. Întrebarea: „Oare El se va gândi la noi 
sau nu?” înseamnă că avem puţină credinţă, că nu avem încredere. 
Dar Domnul se gândeşte la toate. Vedeţi, noi trebuie să privim în El. 
Iată, spune El: „Aceasta este viaţa cea vécĭnică, să te cunoască pre 
cel unul adevărat Dumnezeu, şi pre carele ai trimis, Iisus Hristos.” 
/Io. 17:3/ Aceasta înseamnă că fiecare întâmplare, cea mai măruntă 
întâmplare ce are loc în jurul nostru şi cu noi arată întotdeauna 
purtarea de grijă a Domnului şi îngăduinţa Sa. Nimic în cosmos nu 
se întâmplă fără purtarea de grijă şi îngăduinţa Sa. Tot ce-i nobil şi 
înalt este pronia lui Dumnezeu. Tot ce vedem că-i haotic, Dumnezeu 
ştie de ce a îngăduit să fie şi până unde a îngăduit! Trebuie să credem 
că El este pretutindeni de faţă.
Dacă am trăi aşa, adică pretutindeni şi neîncetat înaintea Domnului, 
fiecare lucrare a noastră ar fi din inimă! Noi nu lucrăm pentru oa‑
meni, lucrăm pentru Dumnezeu! Fiecare lucrare este dumnezeiască, 
de la Dumnezeu. Atunci nu vom mai fi reţinuţi. Şi, câtă vreme va fi 
în noi această reţinere, nu ne vom învrednici de Împărăţia Cerurilor. 
În toate sântem rezervaţi, în fiecare lucrare, în toate parcă nu ne dăm 
pe noi înşine fără rezerve! Iar Domnul neîncetat se dă pe Sine, fără 
rezerve, şi vrea ca şi noi să fim la fel. Iar noi sântem întotdeauna re-

Părinte, mă interesează această 
atenţie, dobândirea acestei luări-

aminte; oare omul trebuie să 
lucreze tăcerea înaintea rugăciunii, 

tăcerea înaintea Domnului? Cum 
trebuie să „tacă” omul înaintea lui 

Dumnezeu?

4 Lipsită, adică, de îngrijorări lumeşti, de preocupare pentru cele materiale, potrivit 
cuvântului Liturghiei: „Toată grija cea lumească, acum să lepădăm.” (n.red.)
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ţinuţi, şi această reţinere ne desparte de Domnul şi de Împărăţia 
Cerurilor! De aceea, trebuie să deprindem de aici viaţa cerească, 
să fim pe deplin ascultători şi desăvârşit credincioşi faţă de voia 
lui Dumnezeu, orice s’ar întâmpla cu noi. Să le primim pe toate ca 
din mâna Domnului; să nu ne gândim la nimic. Iar cele din jur? El 
ştie ce putem noi răbda şi ce nu putem; ce va îngădui şi ce nu va 
îngădui. El ştie dacă vom putea duce o ispită. El îngăduie ispitei 
să vină asupra noastră ca s’o putem birui în pace şi, mai târziu, 
când va veni o ispită asemănătoare, ea trebuie să treacă nebăgată în 
seamă – căci noi nu mai luăm parte, nu ne mai implicăm „aparatul 
cugetător” în aceste întâmplări. 
Întâmplările curg pe făgaşul lor, iar noi ne încâlcim în ele, nu ne 
păzim pacea lăuntrică, ne amestecăm acolo unde nu trebuie. Când 
Domnul îngăduie, întâmplarea îşi urmează cursul ei. Dacă am 
dobândit deja pacea lăuntrică, ea va trece pe lângă noi şi nu ne va 
atinge. Dacă, însă, participăm la ea, vom suferi.

Părintele Tadei/ Cu adevărat, 
Sfântul Simeon Noul Cuvântă-
tor-de-Dumnezeu înfăţişa vre-
mea sa ca o vreme în care nu se 
mai întâmplau cele din vechime, 
când Domnul se arăta oamenilor 

şi săvârşea minuni! Unii s’au ridicat foarte tare împotriva Sfântului 
Simeon. El a zugrăvit nemincinos întâmplările vieţii sale. Şi aceasta 
tocmai pentru ca să se vadă că Domnul este acelaşi, în toate timpurile. 
Şi Sfântul Simeon, aşadar, a avut multe necazuri şi a trecut în viaţă 
prin multe greutăţi. 
Vedeţi, şi el povesteşte că, deşi a dobândit mângâiere mare, mai apoi 
însă s’a abătut asupra sa urâtul (apatia sufletească), şi nepăsarea faţă 

Cum poate fi cunoscut Dumnezeu? 
Iată, Sfântului Simeon i S’a 

arătat vreme îndelungată chiar ca 
persoană, iar acum nu se mai arată 

astfel!
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de toate, chiar şi faţă de mântuire. Şi a gândit aşa: „Domnul m’a 
uitat cu totul şi m’a părăsit, şi-a ridicat mâna Sale de la mine,” şi 
apoi: „Dar ce am făcut de m’a părăsit Domnul într’atât?” Astfel, el 
se smerea pe sine şi Domnul i-a dat să-L vadă într’aşa măsura, încât 
să Îl caute nemângâiat, să dorească a fi nedespărţit de El. Domnul 
îngăduie să înotăm puţin spre „adâncuri,” iar atunci când vedem 
că nu avem putere să mai înotăm şi strigăm: „Doamne, mântuieşte-
mă!,” dar nimic nu se întâmplă, trebuie să mai dăm singuri puţin 
din mâini în toate părţile. Iar când starea este cea mai critică, atunci 
ne mântuieşte Domnul, precum pe Sfântul Apostol Petru.

Părintele Tadei/ Cu adevărat, 
pentru că se smereşte sufletul. 
L-au întrebat pe Sfântul Simeon 
Noul Cuvântător-de-Dumnezeu 
– pe el, ca şi pe ceilalţi Sfinţi 

Părinţi: „Cum este cu putinţă ca omul să se simtă cel mai păcătos 
dintre toţi cei de pe pământ? Cum se poate aşa ceva?” Iar el a 
răspuns sincer: „Aşa mă simt!” Cu adevărat, harul lui Dumnezeu 
păzeşte sufletul în smerenie. Şi omul simte cu adevărat că este cel 
mai mic din toată Zidirea, chiar şi decât duhurile ce au căzut!

HARUL LUI DUMNEzEU 
ţINE SUFLETUL 

îN SMERENIE
Părintele Tadei/ Un astfel de 

simţământ înseamnă că Harul lui Dumnezeu păzeşte sufletul în 
starea de smerenie. Căci, dacă nu ar fi aşa, noi, cei ce sântem foarte 
slabi, de îndată am crede că avem ceva – şi ce să avem, că n’am 
dobândit nimic? Nu avem nimic! Sfântul Apostol Pavel spune că 

Atunci când omul îşi recunoaşte 
neputinţa, neputinţa de a se lupta, 
când simte că este cel mai lepădat 

dintre toţi?
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dacă un Creştin nu s’a întărit în gândul că, atâta vreme cât trăieşte 
în Hristos, este bine şi tot ce săvârşeşte Hristos este bun; dacă un 
Creştin nu gândeşte că Hristos Mântuitorul le face, că El le lucrează 
pe acestea ale sale – zadarnică este credinţa Creştinului! Vedeţi, noi 
nu avem nimic al nostru. Sântem o armă în mâinile Domnului şi 
trebuie să-I fim întru totul credincioşi. Şi El, prin sfânta Sa voie, ne 
va călăuzi.

TREbUIE SĂ FACEM 
ASCULTARE

Părintele Tadei/ Iată, vedeţi, şi 
mie ascultarea mi-a fost foarte grea. În 1943, când am fost închis a 
doua oară de Nemţi, mi s’a spus să nu mă tem de moarte – am crezut 
că a doua oară nu voi mai ieşi viu din închisoarea Nemţilor. Întâia 
oară, m’au bănuit că am plecat în Banat pentru a întemeia o celulă 
comunistă. Şi aşa am fost eu înregistrat la Nemţi. Apoi, când am fost 
închis a doua oară, am căzut duhovniceşte şi mă gândeam: „Nu mai 
este viaţă pentru mine. Nu voi mai ieşi viu din închisorile Nemţilor! 
Gata, s’a sfârşit!” Şi eram atât de deznădăjduit... Atunci mi s’a arătat 
un tânăr – şi a fost limpede că nu era din lumea aceasta! – care mi-a 
arătat o hartă şi mi-a zis: „Să nu te temi şi să nu te înspăimânţi, căci 
trebuie încă pe mulţi să-i îmbărbătezi şi să-i mângâi!” Dar, iarăşi, 
atunci nu am înţeles. Abia mai târziu am priceput, când Părintele 
Arsénie mi-a scris să nu zăbovesc, ci să vin de îndată în Sfântul 
Munte, spunând: „Vlădica va îngădui.” Şi văd că vlădicăi nu i-a fost 
voia să vin, şi nu mi-a îngăduit! Şi când am fost prima oară în Sfântul 
Munte (1959-1960) a trebuit să mă întorc, căci nici acolo nu i-a fost 
pe plac (episcopului). Atunci m’am gândit de ce nu mi-e îngăduit să 
rămân. După aceea, mi-am amintit cele întâmplate în 1943. Trebuia 
să fac ascultare. Dar, spun asta din inimă, mi-a fost foarte greu! Dacă 
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Domnul nu ar fi ridicat această povară, eu nu aş fi putut singur, 
nu aş fi putut să-mi scot acest gând din capul meu – aşa că, vedeţi, 
trebuie să facem ascultare cât timp ne dă Domnul viaţă şi sănătate. 
Dar slavă lui Dumnezeu că, totuşi, mi-a ridicat povara aceasta!

Părintele Tadei/ Lucrarea hari-
că, care se dobândeşte în dar, du-
rează câtă vreme atenţia lăuntrică 

a omului e unită cu Dumnezeu. Omul se osteneşte, lucrează, toate 
pentru Domnul le face! Toate pentru Domnul! Şi-L caută pe Domnul 
pretutindeni, în toată zidirea. El este pretutindenea. El este viaţa. Şi 
pretutindenea este Cel ce pune în mişcare viaţa. El pretutindeni este 
de faţă. Câtă vreme atenţia omului este îndreptată către Domnul şi 
Împărăţia Cerurilor, el priveşte lumea ca pe Dumnezeu.

îNDATĂ CE LUAREA-
AMINTE SE AbATE DE LA 

DOMNUL, PIERDEM PACEA 
LĂUNTRICĂ

Părintele Tadei/ Vedeţi, în 
fiecare se odihneşte Domnul, tainic, indiferent dacă omul acela îl 
cinsteşte sau nu! El este acolo, în centrul vieţii. El mişcă viaţa. 
El este Dătător de viaţă. Şi câtă vreme această luare-aminte este 
mai cu seamă aici, în inimă, atunci se păstrează pacea lăuntrică 
şi bucuria dumnezeiască care se dă în dar începătorilor. Apoi, de 
îndată ce atenţia noastră se abate puţin de la Domnul şi se lipeşte 
de vreun lucru din lumea aceasta, fie de cele neînsufleţite, fie de o 
făptură vie, pierdem de îndată pacea lăuntrică, căci omul nu poate 
umbla pe două căi. Lucrul căruia i-am dat atenţie intră degrabă 
înlăuntrul nostru şi ocupă Scaunul Domnului, cucereşte inima. Şi 

Cum să se păzească omul de iubirea 
de slavă deşartă?
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acesta poate fi orice: slavă, cinste, bogăţie, frumuseţe. De îndată 
ce ceva (din lumea aceasta) se înalţă pe Scaunul lui Dumnezeu, 
atunci va şi prinde viaţă înlăuntrul nostru. În funcţie de acest lucru 
căruia îi dăm toată atenţia, un simţământ corespunzător va trăi 
înlăuntrul nostru.

Părintele Tadei/ Păi, Domnul 
ştie! Domnul vrea ca toţi să se 

mântuiască. Toţi sântem chemaţi. Dar mulţi sânt cei chemaţi, puţini 
aleşi! Să ne rugăm Domnului să fim în rândul aleşilor Săi. Să nu ne 
părăsească, căci sântem slabi. Sântem firi atât de iubitoare de lumea 
aceasta! Nu sântem ca îngerii. Îngerii nu se îndrăgostesc de lucruri. 
Dar noi, orice vedem că ne ajută şi e după gustul nostru, degrabă am 
vrea să fie al nostru. Şi de îndată ce-l dobândim, degrabă ne plictisim 
de lucrul acela. Şi numai pentru puţin timp, şi de îndată trecem la alt 
lucru. Am dori altceva. Şi niciodată nu sântem mulţumiţi de aceste 
simţăminte ale noastre. Dacă noi sântem astfel, ce să aşteptăm de 
la semenii noştri – când noi sântem atât de nestatornici? Acum 
una, mâine alta, poimâine a treia... Aşadar, trebuie să ne lipim de 
ceea ce este neclintit. Noi căutăm reazem aici pe pământ, şi fiecare 
sprijin piere. Nu avem acel sprijin care să fie neschimbător, statornic. 
Singurul astfel de sprijin este Domnul. El este neschimbător, acelaşi, 
în veci. Şi cine nădăjduieşte în El nu va fi ruşinat!

Părintele Tadei/ Pentru că sân-
tem slabi. Noi sântem copii. Şi, 
fiind copiii Tatălui ceresc, trebuie 
să căutăm sprijin la Părintele 

nostru. Da! Sântem născuţi trupeşte din părinţi pământeşti, şi căutăm 
sprijin de la părinţii trupeşti. Dar ei au griji, nu sânt nici ei neatinşi 

Câţi oameni se vor mântui?

De ce căutăm cu încăpăţânare 
sprijin lumesc, când ştim că acesta 

nu este constant?
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de griji. Vin asupra lor necazuri şi greutăţi, şi aşa ei caută spre noi 
şi noi căutăm spre ei. Spun: „Ai cap, judecă! Acum eşti mare.” 
Dar Tatăl ceresc niciodată nu se fereşte să ne ajute. El se îngrijeşte 
întotdeauna de noi, ne călăuzeşte neîncetat, dacă inima noastră este 
unită cu El. Dar dacă noi căutăm sprijin în lumea aceasta... Copilul 
caută susţinere, dar, aici în lume, cu greu o va găsi! Este foarte greu 
să găseşti în viaţă oameni de-un cuget cu tine. Spun Sfinţii Părinţi: 
„Dacă ai găsit în viaţă un om de un cuget cu tine, ai aflat mântuire.” 
Şi aşa ceva e foarte greu de găsit! 
Eu am găsit în viaţa mea două persoane care întreaga lor viaţă au 
petrecut-o căsătoriţi, în chipul cel mai desăvârşit şi mai bun... În 
urmă cu câţiva ani, am mai găsit încă una. V’am mai povestit despre 
I., acum răposat. Este interesant felul în care Dumnezeu l-a unit cu 
soţia lui. S’au căsătorit în urmă cu treizeci de ani. Şi zicea el: „Eu şi 
soţia mea Mira nici măcar o dată nu ne-am spus un cuvânt aspru 
unul altuia. Ceea ce eu vreau, vrea şi Mira mea. Ce vrea Mira mea, 
vreau şi eu.” Şi era o fire iute, şi avea o ascultare grea, aici, pe pământ 
– era miliţian. Venea în contact cu tot felul de caractere şi persoane 
rele, iar acolo (la serviciu) starea sufletească i se strica, încât ajungea 
acasă prost dispus, dar Mira ştia întotdeauna să-l aştepte astfel încât 
el să se liniştească de îndată. Căsuţa lui era rai!
Să ne amintim cum vorbea Sfântul Simeon despre sine: „Eu nu am 
ţinut îndelungate posturi, nu am petrecut fără de somn nopţi, nu am 
dormit pe pământul gol, nici alte osteneli nu am săvârşit. Ci numai 
am căutat la neputinţa mea şi am umilit pre mine însumi, şi Domnul 
m’a mântuit.”

Părintele Tadei/ Sfântul Simeon
spune: „În acea mare zi (a Jude-

căţii), nu se va întreba sufletul omului dacă s’a rugat, dacă a postit, 

Aşadar, toate acestea nu sânt de 
trebuinţă?
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dacă a săvârşit în viaţă vreo faptă bună. Ci fieştecare suflet se va 
cerceta cu de-amăruntul dacă are ceva asemănător cu Mântuitorul 
Hristos” – adică, dacă omul are trăsăturile de caracter ale lui 
Hristos, Mântuitorul.
Noi sântem chemaţi să fim rugători, ostenitori, să facem binele, dar 
dacă nu ne ostenim să ne clădim trăsăturile de caracter, atunci totul 
este în zadar.
Ziditorul nu are aceeaşi fire cu zidirea. Focul minţii este mult mai 
tăinuit în minte, decât focul simţitor din simţiri. În alt loc se spune: 
„Pentru viaţa trupească trebuie să fie treze simţămintele trupeştilor 
simţuri. Pentru viaţa duhovnicească, de trebuinţă este trezvia inimii. 
Iar viaţa duhovnicească este viaţa lucrătoare fără luarea-parte a 
trupeştilor simţuri.”

Părintele Tadei/ Viaţa duhovni-
cească este o viaţă a minţii, înăl-
ţată mai presus de toate simţurile 

lumii acesteia şi mai presus de toate dorinţele! Monahismul este 
lepădare de lume şi de tot ce este din lume, lepădare de voile şi de 
poftele noastre. Sufletul care s’a întovărăşit cu Dumnezeu este blând 
şi smerit. Când se roagă şi când cugetă, întotdeauna stă înaintea feţei 
lui Dumnezeu, nu-şi îngăduie să rătăcească ici şi colo.

Despre aceasta am dorit să vă întreb: „Nu este păcat mai mare decât 
rugăciunea fără frica lui Dumnezeu.” Dar ce este frica de Dumnezeu? 
Nu pot să înţeleg asta, fiindcă eu socotesc că, dacă sânt în dragostea lui 

Dumnezeu, pentru ce mă voi mai înfricoşa?
Părintele Tadei/ Frica de Dum-

nezeu nu este o frică animalică, din lumea aceasta. Noi ne temem 
mereu cu o frică animalică, dobitocească. Trebuie să biruim această 

Numai lucrarea minţii, fără 
simţuri?



43
Stareţul TADEI

mănăstirea Vitovniţa

frică în noi! Ea este o trăsătură diavolească. Ne temem neîncetat. 
Viaţa noastră este în frică: frica pentru ziua de mâine, pentru viitor, 
pentru ce se va întâmpla, pentru ce va fi?... – aceasta este o frică 
dobitocească. Frica lui Dumnezeu este atunci când Îl iubiţi pe 
Dumnezeu, când Îl iubiţi cu adevărat, din toată inima; atunci veţi 
căuta cu întreaga voastră fiinţă să nu-L mâhniţi nu numai prin 
cuvinte, prin lucrări şi prin viaţă, ci nici prin gânduri. Aşadar, să 
căutaţi întru toate să faceţi voia Sa, să fie mulţumit. Aceasta este 
frica lui Dumnezeu: cu nimic să nu-L mâhnim pe Părintele nostru!
Nici prin viaţa noastră, nici prin gândurile noastre – căci mintea 
noastră vrea să se amestece peste tot, să-şi vâre botul pretutindeni, 
şi unde trebuie şi unde nu trebuie, apoi îl socotim vinovat pe altul. 
Numai noi sântem vinovaţi: am devenit delăsători, ne gândim la 
lucruri în care nu trebuie să intrăm. 
Sau sântem între oameni, în colectiv, acolo unde lucrăm. Ei se ceartă, 
se sfădesc la şedinţe. De aceea, Sfinţii Părinţi spun că în adunare cel 
mai bun lucru este să taci. Lasă-i pe alţii să facă propuneri, tu taci şi 
ascultă. Şi, dacă ţi se cere, dacă trebuie să vorbeşti, spune ceva care 
nu ar vătăma pe nimeni, care nu ar atinge vrednicia nimănui. Bine 
este să nu ne amestecăm. Ia aminte la lucrul tău şi păzeşte-ţi pacea. 
Iată ce se întâmplă cu mine: eu vreau să apăr dreptatea, iar nedreptatea 
mă biruieşte într’un anume fel! Da, dar vedeţi ce spune Sfântul Apostol 
Pavel? „Acela este sluga Domnului, care poate răbda nedreptatea.”

Părintele Tadei/ Da, asta ne chi-
nuie pe noi! Noi putem apăra 
dreptatea, dar fi-va oare ea înţe-

leasă? Şi, dacă Domnul a îngăduit o nedreptate, ştie de ce a făcut-
o. Nu vom putea noi s’o împiedicăm prin puterea cuvintelor. Prin 
cuvinte putem numai să rănim demnitatea cuiva, şi aşa să se poarte 

Bine, nedreptatea faţă de noi, dar 
nedreptatea faţă de celălalt?
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şi mai înverşunat faţă de acela pe care-l apărăm! Noi apărăm, dar 
de fapt complicăm lucrurile. Dacă este cineva acolo sub stăpânirea 
duhurilor răutăţii şi înlăuntrul lui mişună numai răul, vrem noi 
să înrâurim cu ceva prin cuvintele noastre? Nu, dimpotrivă, chiar 
dacă spunem ceva apărând pe cineva de nedreptate, încă mai rău 
îi va fi aceluia. Mai bine să ne adresăm din inimă Celui ce împarte 
dreptatea. Domnul să rânduiască acestea! 
Într’o adunare Creştină, unde erau şi oameni de alte religii, se 
găsea şi un Chinez. Fiecare şi-a spus părerea sa şi a argumentat-
o, răstimp în care el n’a spus nimic. Când întrunirea s’a încheiat 
cu bine, frumos, slavă lui Dumnezeu!, aceia îl întreabă: „Te rugăm, 
spune-ne, tu de ce nu ai făcut nici o propunere, de ce ai tăcut tot 
timpul? Măcar să fi spus ceva.” Iar el răspunde: „Eu, în tot timpul 
acesta, m’am rugat la Dumnezeu pentru această adunare la care 
ne-am strâns, ca Dumnezeu să rezolve problema noastră în felul 
cel mai frumos şi mai bun, ca să se ajungă la o hotărâre ce ne va 
fi de folos tuturor!” Iată cum trebuie să apărăm dreptatea! Dacă 
se va spune un cuvânt, acesta nu va fi înţeles, ci şi mai mult va 
răni pe cineva. Trebuie să ne adresăm Celui Preaînalt, trebuie să ne 
adresăm Puterii ce stăpâneşte minţile tuturor, mintea fiecăruia, şi 
totul atunci se va linişti.

Părintele Tadei/ Noi nu ştim 
nici ce va fi peste un minut-
două cu noi. Viitorul nu este în 
puterea noastră. Trebuie, aşadar, 
să ne slobozim de aşa ceva. Toate 
acestea trebuie să le încredinţăm 
în mâinile Domnului. El este 
singurul urzitor al planurilor 

Eu v’aş mai întreba încă ceva 
despre această pace duhovnicească. 
Aţi spus că nu trebuie să avem nici 

un gând la lucrurile lumeşti. Dar 
sânt gânduri pe care trebuie să le 
avem pentru ce vom face în viitor 
– sau este aceasta numai o stare, o 

simţire?
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care ştie ce va fi cu lumea aceasta. Noi, să fim liberi de apăsarea 
acestor gânduri: „Ce va fi?,” „Cum va fi?” – să fim liberi; să fim 
iubitori de libertatea Domnului. 
Oamenii caută pace, libertate. Ei nu ştiu, săracii, ce este libertatea. Ei 
cred că libertatea (materială) este totul. Dar nu, toate acestea ale lor 
sânt robie! Ne înrobim neîncetat; dacă avem totul şi orice, această 
bogăţie ne înrobeşte, şi nu avem pace, linişte... 
Putem merge unde vrem, putem face ce vrem, dar, iarăşi, asta nu e 
libertate! Libertatea este acea slobozenie a Domnului, când omul se 
slobozeşte din tirania gândurilor, când nu-l mai tiranizează nici un 
cuget, când trăieşte în pace. El este atunci neîntrerupt în rugăciune, 
neîncetat ascultă pe Domnul, face toate după conştiinţă şi se nevoieşte. 
Fiecare lucru îl săvârşeşte din inimă. Întreaga noastră fiinţă trebuie să 
fie părtaşă şi în rugăciune, şi în muncă, şi în toate. Să nu fim războinici 
de partea nedreptăţii, să nu ne luptăm cu nimeni. Să nu ne războim 
în cuget. Să fim împăcaţi cu toţi, să nu primim vătămare în inimă. 
Lasă-le să treacă! Astăzi ne răneşte unul, mâine cine ştie cine altul. 
Mereu dăm atenţie acestor jigniri, dar trebuie să le biruim pe toate cu 
pace. Să nu le primim în inimă! Şi, dacă nu le primim în inimă, atunci 
vrăjmaşul vrea să ne rănească; dar, dacă îl ignorăm, se depărtează de la 
noi, nu ne mai tulbură pacea lăuntrică. Şi apoi oamenii văd: ne rănesc, 
ne jignesc, iar în cele din urmă dau din umeri; apoi se minunează: 
„Cum ai dobândit, omule, pacea, de nu te afectează viaţa asta? Noi ne 
enervăm, te jignim, şi tu – nimic! Nu te simţi rănit. Cum reuşeşti asta? 
Cum poţi să fii aşa? Noi nu avem putere!” Dumnezeu ne păzeşte.

Părintele Tadei/ Da, poţi fi fără 
gânduri. Vezi ce spun Sfinţii 

Părinţi: „Când simţirea, mintea şi voia se unesc, atunci aceasta 
putere se adună în inimă.” Pentru o viaţa duhovnicească trebuie o 

Dar pot eu vieţui fără gânduri?
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inimă trează. Iar inima este trează atunci când omul lucrează din 
inimă, atunci ea se încălzeşte. Întotdeauna neîncetat se încălzeşte, 
întotdeauna se înflăcărează. Mereu aşa, toate, fiecare lucrare! Faceţi 
totul din inimă. 
Eh, dar când se ivesc pe neaşteptate talazurile luptei, ne copleşesc 
gândurile cu griji de tot felul! Atunci trebuie să alergăm degrabă 
acolo, acasă, cum spune Domnul, şi să tăcem. Pentru că nu putem 
să alungăm de îndată gândurile, să tăcem. Să tăcem. Nu trebuie să 
ne gândim la acestea. Are Domnul socoteala Sa, ştie ce putem şi ce 
nu putem. Şi, atunci când tăcem, ne smerim. Atunci trebuie să-i dăm 
de lucru minţii noastre, căci a învăţat să rătăcească. Să-i dăm minţii 
de lucru să se roage. Să se roage din inimă! Şi atunci aşa, treptat, să 
ne deprindem să ne rugăm şi rugăciunea ni se face obicei, ca orice 
lucrare, pe care o înveţi şi apoi, fără să te mai gândeşti la ea, mâinile 
lucrează, şi se împlineşte lucrul. Aşa şi rugăciunea, treptat. Apoi 
ajunge deprindere. Aşa că roagă-te înlăuntrul tău, fără cuvinte, iar 
când Domnul va vedea osteneala, cum Îl căutăm din inimă şi dorim 
să fim cu El în veci, nedespărţiţi, atunci El ne dă puterea Harului, 
şi inima se va ruga apoi neîncetat. Lucrăm şi ascultăm înlăuntrul 
nostru rugăciunea.

Pe mine mă interesează, la rugăciune, dacă să mă rog având în minte 
imaginea mea proprie despre Dumnezeu sau lui Dumnezeu însuşi? Căci 

eu pe Dumnezeu, ca persoană, nu pot să-L înţeleg.
Părintele Tadei/ Vedeţi, la rugă-

ciune nu trebuie să ne gândim la nimic: nici o imagine, nici o 
închipuire.

Nu ca gând, ci mai mult ca o oarecare simţire nedesluşită. Şi, de îndată ce 
încep o anumită închipuire, atunci chiar încetează totul.
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Părintele Tadei/ Ştim că Domnul 
Mântuitorul a fost om. Iar noi îl cunoaştem ca om. Vedeţi cât de mult 
S’a apropiat El de noi! Să fie ca noi nu numai după duh, ci şi după 
trup; căci sântem din neamul Lui. Sântem ai Lui. Şi dacă sântem ai 
Lui, atunci trebuie să ne apropiem de El cu inima. Când ne gândim 
adesea la cineva, noi îl iubim pe acela. Înţelegeţi? Pentru că este cu 
neputinţă să iubeşti o persoană, dacă nu-i dai atenţie multă vreme, 
dacă nu îi închini gândurile. 
La fel cugetăm şi la Dumnezeu, neîncetat, ştiind că toată puterea şi 
tăria sânt în stăpânirea Lui. Numai El pe toate le poate şi toate sânt ale 
Lui. Atunci, de ce să ne întoarcem către altcineva – şi către cine? Cine 
este mai puternic decât El ca să ne ajute? Ştiţi, învăţăm să ne apropiem 
cu inima de El. Şi El este aici, în inimă; nu e departe, este în centrul 
vieţii şi pune viaţa în mişcare. Iar când ne întoarcem spre Domnul, 
atunci inima începe să se înflăcăreze, să ardă. Inima se încălzeşte; şi, 
cu cât se adună puterile cugetului oamenilor într’un punct, cu cât se 
adună mai puternic, atunci cu atât mai mult se naşte o flacără şi totul 
se săvârşeşte din inimă. Vei vedea apoi cum cele din jurul nostru se 
schimbă; şi cugetarea celor împrăştiaţi, până şi aceea se schimbă, căci 
răspândim pace. Îşi schimbă gândurile lor şi cei ce trăiesc împreună 
cu noi. Se schimbă! Dacă mai înainte erau împovăraţi, acum le este 
bine în preajma noastră. La început se războiau cu noi neîncetat, iar 
acum văd că sântem luminoşi. Nu le răspundem cu aceeaşi măsură, 
ci avem gânduri paşnice, pline de dragoste şi bunătate faţă de ei. Nu 
ne vrăjmăşim cu ei. Am încetat războiul, nu ne mai luptăm cu nimeni. 
Vrem pace. Şi când este război între două părţi, una dintre ele trebuie 
să cedeze, pentru a se face pace. Iar aceştia sântem noi. Domnul a 
spus să-i iubim pe vrăjmaşi, să ne rugăm pentru ei. Iată, vedeţi!

Când mă adresez Domnului, am un simţământ nedesluşit. Ca şi cum 
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Dumnezeu este o persoană. Am sentimentul că e chiar ca o fiinţă, dar fără 
vreo însuşire precisă, fără ceea ce ştim despre Dumnezeu. Dar mă tem ca 
nu cumva prin asta diavolul să mă înşele, să nu născocesc înlăuntrul meu 

ceva ce nu este, de fapt, Dumnezeu?
Părintele Tadei/ Când te rogi, 

trebuie să fii cu mare luare-aminte la cuvintele pe care le rosteşti. 
Atenţia să-ţi fie acolo! Mintea este în stare să plăsmuiască orice. În 
gânduri putem să ne facem orice chip! Şi atunci, parcă ni se arată 
ceva, sântem cu totul încredinţaţi de ceea ce ni se arată. Nu, asta nu! 
Atunci sântem cu adevărat împrăştiaţi, zdrobiţi. Iar Sfinţii Părinţi 
tâlcuiesc să cugetăm numai la patru lucruri în vremea rugăciunii. 
Nu să ai gânduri, ci să ai conştiinţa acelor lucruri în minte – şi 
anume, să cugeţi la moarte, la judecată, la Rai şi la iad. Acestea sânt 
cele patru lucruri. 
Moartea. Fiecare să ştie de moartea sa, să aibă înaintea ochilor 
sfârşitul vieţii, să aibă conştiinţa că viaţa aceasta este foarte scurtă. 
Viaţa trece iute, bătrâneţea vine ca fulgerul. Iată, parcă ieri s’a sfârşit 
al Doilea Război Mondial, şi au trecut patruzeci de ani. Da! S’au dus 
patruzeci de ani, aproape o viaţă de om. Grabnic trece viaţa! Deci, 
gândul că viaţa trece grabnic este conştiinţa morţii. Trebuie, aşadar, 
să cugetăm la moarte.
Judecata. Cugetarea la judecată înseamnă să avem conştiinţa că va 
trebui să dăm răspuns pentru viaţa noastră. Noi, ca fiinţe cugetătoare, 
vom da răspuns cum am folosit în viaţa această putere din lăuntrul 
nostru, o putere dumnezeiască – căci noi nu avem viaţă cu de la sine 
putere, ci ne-a fost dăruită. Ce am făcut bun cu viaţa noastră? Am 
contribuit la pace şi linişte în lume, sau la haos? Oare n’am contribuit 
mai mult la starea de haos? De aceea, trebuie să ne ostenim neîncetat 
să avem gânduri paşnice, liniştite, bune – gânduri dumnezeieşti.
Aceasta înseamnă cugetarea la moarte, la judecată, la rai şi la iad. 
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Nu să avem gânduri, ci să avem conştiinţa acestor lucruri, până ce 
se întipăreşte înlăuntrul nostru. Putem să cugetăm şi o jumătate de 
zi, până ce dobândim această conştiinţă, numai să o avem în noi. 
Aşadar, cugetarea la moarte, judecată, la rai şi la iad! Şi trebuie să 
fim cu luare-aminte la cuvinte: ce cerem, pentru ce ne rugăm, ce 
rostim. Acolo trebuie să fie atenţia! 
Dumnezeu ni se arată numai la mare nevoie, căci dacă ni se arată ceva 
din lumea duhovnicească, noi sântem slabi şi nu putem de îndată să 
cunoaştem ce este (dacă sânt duhuri căzute sau nu). Sântem capete 
înfierbântate şi, gata, sufletul se pierde! Sfinţii Părinţi se rugau cel 
mai mult să nu aibă nici o vedenie, să nu li se arate nimic. Când 
sufletului îi este de cea mai mare trebuinţă să fie mângâiat, când 
nu avem mângâiere de la aproapele nostru, atunci Domnul însuşi 
ne va mângâia. Ne va da aşa ceva la mare nevoie, când nu primim 
de la nimeni alinare, când nu poate să ne mângâie, nici măcar prin 
aproapele nostru.

Părintele Tadei/ Să luăm, de 
pildă, Crezul. Citim Crezul, care
este símvolul (adunarea) credin-
ţei noastre, consfinţit la Sfintele 
Soboare ca noi să ne întărim în 
credinţă, să ştim în ce credem. 
Şi când citim cu luare-aminte 

tot ce scrie în símvolul credinţei, avem reprezentarea acestuia. 
De pildă, când citim: „Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl,” avem 
conştiinţa că Dumnezeu este Unul; apoi: „Şi întru Unul Domnul 
Iisus Hristos... Carele din Tatăl s’au născut mai nainte de toţi vecii, 
lumină din lumină” – toate acestea le ştim; nu cugetăm la ele, ci 
avem conştiinţa lor.

Dar aceste gânduri despre Rai, 
despre iad, despre înfricoşata 

judecată şi despre moarte – cum 
trebuie să aibă omul aceste 
gânduri? Sânt ele legate de 

conţinutul rugăciunii?
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Este vorba aici despre credinţă fără 
cercetare?

Părintele Tadei/ Da, aşa este. 
Înseamnă că mintea este ocupată 
cu privirea (lăuntrică). Pentru că 

vrea să se mişte, dar tu o pui la lucrarea asta; şi, cu luare-aminte, să 
fii atent la minte ce rosteşte, cum se roagă, ce cere în rugăciune.

Părintele Tadei/ Când este la 
rugăciune, omul să nu gândească, 
ci să fie ca un nimic. Sfinţii Părinţi 

spun aşa: „Când se roagă, omul trebuie să aibă gândul că în lumea 
aceasta nu are pe nimeni.” E numai el şi Dumnezeu, şi atunci el se 
adresează lui Dumnezeu, nu mai este nimeni altcineva. Nu mai este 
nimeni în univers în afară de ei doi, înţelegeţi? Omul nu trebuie să se 
preocupe la rugăciune de sine, căci, atunci când o facem, ne gândim la 
nevoile noastre şi aşa ne facem rău nouă înşine cel mai mult. Nu alţii 
ne împiedică, ci noi singuri ne punem oprelişti. Cea mai mare piedică 
a noastră sântem noi înşine! Ne gândim aşa: „Răul este acolo, afară, 
ne dă târcoale!,” dar dacă nu am avea deja răul înlăuntru, nici nu s’ar 
agăţa de noi! Răul este înlăuntrul nostru, dar nu este el vinovat, ci 
noi sântem vinovaţi că l-am primit şi, aşa, am tulburat pacea. Nu am 
păzit pacea. 
Cineva ne ceartă, ne aţâţă. Fie! Acela are voie liberă. Să îşi împlinească 
fiecare lucrarea sa. Noi avem lucrarea noastră – să ne păzim pacea 
lăuntrică!

Părintele Tadei/ Da, el era rugă-
tor neîncetat. Îşi aştepta mereu 
sfârşitul vieţii. În vreo discuţie, 
când spunea ceva, făcea inima 
omului să se zdrobească. Ştiţi,

Eu sânt, însă, mai conştientă de 
sfinţia voastră decât de Dumnezeu.

Doresc să vă întreb dacă 
duhovnicul sfinţiei voastre, 

Părintele Amvrósie, a dobândit 
rugăciunea lui Iisus?
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