
traducere din limba sârbă 

VALENTIN - PETRE LICĂ

ediție diortosită de

SLADJANA GURGU

RAIUL 
se dobândește AICI

Cum să păstrezi pacea și 
bucuria în Duhul Sfânt



ÎN DUHUL 
SFÂNT

Pace 
și bucurie

Starețul 

TADEI 
DE LA MĂNĂSTIREA 
VITOVNIȚA



CAPITOLUL 

I STAREȚUL TADEI 
– O VIAȚĂ,
MULTE POVEȘTI



Starețul TADEI 
Mănăstirea Vitovnița7

Venind dinspre Belgrad, pe autostradă, înainte de 
Pojarevaț faci la dreapta, apoi de la Petrovaț pe Mlava la 
stânga, pe coastă, o iei către Homolie, spre Kucevo – așa 
se ajunge la Melnița. Satul se află la poalele unui deal 
mărișor, cu casele împrăștiate precum niște oi cu scufii 
roșii, căutând iarbă mai bună pe câmpia blândă, peste 
care privirea răzbate până la celălalt deal; păsări și nori 
plutesc, iar tunetele, pe vreme rea, se sfădesc.

În fața podului Melniței, o bucată de fâșie de asfalt 
cotește șerpuitoare la dreapta, urcă și coboară printre 
case, trece dincolo de mijlocul satului și capătul drumului 
local, și sfârșește dintr-odată la poalele dealului cenușiu 
de piatră, chiar înspre pârâul liniștit, domol și timid, 
ascuns printre copacii dimprejur. Cu adevărat, ca un flă-
cău îndărătnic de la sat, el străbate mai departe, printre 
crestele pietroase, dar fără mantaua de asfalt.

Peste râu, la stânga, se află Mănăstirea Vitovnița – ca 
și cum Însuși Cel Preaînalt, cu puterea mâinii Sale, în 
bună așezare, ar fi pogorât tocmai aici, în fundul sufletu-
lui văii Homolie, una dintre mănăstirile Sfântului Munte. 
Altminteri, cum ar fi întins în fața mănăstirii drumul 
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de pământ roșu, sărbătoresc, pe lângă câmp și pe lângă 
livada de-abia sădită, tocmai până înaintea porților?

CTITORIA CRAIULUI MILUTIN

Mergem la Părintele Arhimandrit Tadei. Nu-i 
nici prima, nici ultima dată, slavă Domnului! Cel mai 
mare duhovnic al Ortodoxiei – spun unii –, cel mai 
mare theolog, monah duhovnicesc, „văzător cu duhul”... 
Orișicum, o personalitate pe care n-o întâlnești la tot 
pasul. Personalitate nu după nume, ci prin viețuire!

Ne temem: Va voi oare să ne primească? Nu dacă 
vrea, ci dacă poate. Nu suntem niște trecători curioși, 
întâmplători. Se apropie praznicele: Sfântul Nicolae, 
Nașterea Domnului, Anul Nou, Boboteaza, Sfântul Ioan 
Botezătorul, Sfântul Sava... Prilej după prilej, ca măcar 
într-o dimineață să nu fim prost dispuși, ca măcar într-o 
zi să nu fim nervoși, ca măcar o seară să fim împreună, 
în dragoste și cu toții laolaltă. De aceea am plecat la 
Vitovnița, de aceea și mergem la Părintele Tadei.

„IATĂ OGRĂZILE, 
IATĂ PORȚILE PALATULUI, 
MĂ VOR PRIMI ÎN CURTEA BISERICII, 
NECUNOSCUT…”

...scria vestitul poet și pictor sârb Giura Iakșici la 
jumătatea veacului trecut, în poezia Drumul spre Gorniak, 
pășind nu departe de aici. Stăm și noi nehotărâți înaintea 
porților mănăstirii. Ascultăm cu luare-aminte liniștea, 
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cercetăm cu privirea – totul este nemișcat. Nicio umbră, 
nicio adiere de vânt. Trecem pe lângă primele clădiri ale 
mănăstirii, urcăm pe coastă, ușor, șovăielnic. Prin intrarea 
îngustă, după câțiva pași, ajungem parcă la inimă, în fața 
Bisericii Adormirii Maicii Domnului. În stânga – una; în 
dreapta – încă două clădiri. Peste întreaga priveliște, ase-
menea coroanei unui rege, domnește crucea de pe stânca 
apropiată, înaintea căreia omul simte nevoia să cadă în 
genunchi – căci este singur și mândru!

Aici – spune tradiția – a fost odinioară o mină, în 
apropierea unei așezări. Odată cu apa, s-a dus totul. Apoi 
au venit monahii să se nevoiască în peșterile pe care apa 
le-a lăsat în urmă, ca niște răni. Potrivit aceleiași tradiții, 
biserica 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 Iakșici scria versurile amintite mai 
sus. Înlăuntrul bisericii, pe peretele de la miazănoapte, 
cu prilejul unei restaurări din veacul trecut, a fost desco-
perit un înscris în slavonă și în armeană din anul 1218, 
adus cine știe de unde, cine știe prin a cui trudă și din 
care biserică...

„Părinte... Voi aștepta... Am timp...” Un tânăr simplu 
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, înveșmântată călugărește. Părintele 
Tadei! Tânărul îi sărută mâna. Ne apropiem și noi să-i să-
rutăm mâna. E rece ca o zi noroasă de decembrie, delicată 
precum glasul care răzbate de sub barbă. De pe bancă, 
băgăm de seamă că am fost văzuți. Se vede un drum, 
un deal pietros – iar dincolo de el, pârâul Vitovnița –, 
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o potecă roșie și nedumerirea noastră înaintea porților.
Toate, ca în palmă...

Părintele Tadei vorbește în ritmul respirației sale – cu 
întreruperi, când mai repede, când mai domol. În șoaptă. 
Scurtează unele cuvinte. Este vădit că face eforturi pentru 
a vorbi.

„VEI TRĂI NUMAI CINCI ANI!”

S-a născut la Petrovaț, pe 19 octombrie 1914, 
și de timpuriu a avut „chemare”. Haina călugărească 
parcă i-a fost menită. N-a voit să mănânce hrană de 
origine animală. Nici la vârsta asta nu dorește ouă sau 
vreun pahar cu lapte. Mâncărurile gătite cu untdelemn 
nu-i plac. A încercat să le mănânce cu de-a sila. În zadar. 
Trupul nu voiește. Iată că se poate trăi și fără carne și 
untdelemn! Chiar și doctorii din ziua de astăzi spun că 
postul prelungește viața. În 1932, aceștia i-au spus că nu 
va supraviețui dincolo de anul 1937.

S-a îmbolnăvit grav de plămâni. Cei de-un leat cu 
dânsul se bucurau de tinerețe, iar el se lupta pentru viață 
– tuberculoză. Un consiliu de doctori s-a consultat cum
să-l ajute. A refuzat tratamentul. „Deci, cu ce putere să 
o ducă, dacă nu mănâncă carne?” Doctorii s-au supărat:
„N-o să ne înveți tu pe noi!” Unul dintre ei, o femeie, i-a 
zis: „Dacă te supui, poate te vei însănătoși. Altminteri, 
mai ai cel mult cinci ani de trăit, nu mai mult!” „Bine. 
Cinci, cinci!” Mănăstirea îl aștepta. Cel puțin, știa cât timp 
va petrece în ea. Și unde în altă parte ar fi putut să stea 
atâția ani? La Mănăstirea Milkovo de lângă Svilainaț, pe 
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Morava, îl așteptau treizeci de ruși. Nu mâncau carne! 
La intrare, întâlnește un frate: „Starețul este aici?” „Da!” 
„Poți să mă duci la el?” „Haide!” Acesta, dimpreună 
cu ceilalți frați, amesteca cu picioarele tina cu pleava, 
după șopron. „Trebuie să zidești cât este pace. Vrei să fii 
monah?” „Vreau!” „Ei bine, condu-l pe fratele să ia gus-
tarea de dimineață”, a spus starețul, „arată-i și odaia să 
se odihnească. E sâmbătă, diseară avem priveghere. Nu 
este obișnuit...” Așa a început. A treia zi a rămas pentru 
totdeauna.

Prima ascultare a fost cea de paznic al viei. Iar apoi 
încă multe ascultări și multe săptămâni, toată viața slă-
vind pe Dumnezeu și așteptându-și sfârșitul. Din această 
pricină îl și preocupa cel mai mult viața. Ce este, unde 
duce, unde începe și unde se sfârșește? Frații din obște îl 
ajutau. A învățat limba rusă, în care – alături de greacă 
și siriacă – sunt traduse toate lucrările Sfinților Părinți. 
S-a ostenit să pătrundă simțirile, cugetările acestora, 
să-și însușească cuvintele de învățătură. Și a izbutit. Iar 
când Arhimandritul Iosif s-a mutat în veșnicie, rușii de 
la Mănăstirea Milkovo au plecat la Mănăstirile Tuman 
și Kalenici. Tânărul frate a luat calea spre Mănăstirea 
Gorniak, ctitoria Cneazului Lazăr, unde, în 1935, s-a și 
închinoviat.

***
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