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Între părinții îmbunătățiți duhovnicește ai 
secolului trecut, istoria Bisericii din Ser-
bia consemnează numele unui ieromonah 
român, puțin cunoscut în stânga Dunării, 
însă cu mare faimă în Serbia. Este părinte-
le Tadei, născut în 1914 în satul Vitovnița, 
care vine să dovedească, dacă mai era nevo-
ie, prezența populației românești situată în 
zona Timocului și mărturia unei conștiințe 
ortodoxe curate, deschise, binevoitoare față 
de frații sârbi sau ruși, ultimii retrași aici în 
urma Revoluției din 1917.

Crescut într-o familie de țărani evlavioși, 
Toma (numele de botez al părintelui Tadei) 
a urmat clasele primare, absolvind apoi 
Școala de Comerț și Meserii din Petrovaț. 
Îmbolnăvindu-se foarte grav de plămâni 

Starețul Tadei:  
„O viață curată 
spune mai multe 
decât orice cuvânt.”
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pe la 15-16 ani, a hotărât ca restul vieții să-l 
închine lui Dumnezeu. Așa a intrat ca fra-
te la Mănăstirea Gorniak. Dorind o viețui-
re mai duhovnicească, a cerut binecuvânta-
rea să meargă la Mănăstirea Milkovo, unde 
erau foarte mulți părinți ruși, între care și 
ucenicii starețului Ambrozie de la Optina. 
În timpul celui de al Doilea Război Mondi-
al, Iugoslavia a avut mult de suferit. Tru-
pele de ocupație germane, italiene, bulga-
re și albaneze au arestat multe persoane, 
în special pe clerici despre care se credea 
că sunt organizatori ai revoltei împotriva 
ocupanților.

„Să nu-ți fie teamă, căci pe mulți încă va 
trebui să mângâi și să întărești!”

Părintele Tadei a fost arestat. „Au fost vre-
muri grele, când din pricina unui singur 
cuvânt sau a unui ordin nerespectat se pu-
tea abate asupra omului umbra morții. (...) 
În închisoare stăteam întins pe o scândură 
îngustă. Mă gândeam că sigur nu voi mai 
ieși viu din închisoare: «Nu mai e viață, a 
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venit sfârșitul! Dumnezeule, Dumnezeu-
le...!» Căzusem în deznădejde. (…) Și cum 
ședeam eu întins și muncit de aceste gân-
duri, într-o clipă s-a arătat înaintea mea un 
Ostaș înalt, cu o panglică aurită, așezată 
cruciș pe piept, și cu un coif cu pene pe cap. 
În mâini ținea un sul și mă privea. A des-
făcut sulul și mi-a zis: «Privește! Ia aminte 
la hartă!» și mi-a arătat pe hartă Serbia. «Să 
nu-ți fie teamă, căci încă pe mulți va trebui 
să mângâi și să întărești. Ai priceput?»” În 
celulă mai erau doi deținuți, dar nu văzu-
seră nimic. Părintele Tadei avusese o vede-
nie. Îl vizitase un înger.

Crucea stăreției

Nu după mult timp a fost eliberat și trimis la 
Patriarhia din Peci, unde era nevoie de sluji-
tori. Acolo a fost așezat ca egumen. A înce-
put aici deprinderea Rugăciunii inimii. Pen-
tru calitățile lui, a fost pus după aceea stareț 
la Mănăstirea Pokainița. Nu era foarte în-
cântat de această ascultare. „Stăreția,” măr-
turisea el mai târziu, „mi-a fost întotdeauna 
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cu anevoie de purtat, căci trebuia să-mi ali-
pesc gândurile de grija pentru lucrurile ma-
teriale, pentru obște și pentru oameni.” Dar 
a primit mustrare în vis de la Hristos, Care 
purta epitrahil, omofor, iar deasupra lui încă 
un epitrahil. Domnul i-a spus: „Pentru ce te 
lupți, atâta vreme cât nu ai ascultare? Ori-
unde ai fost pus stareț, M-ai supărat cu ru-
găminți să fii slobozit. Să nu mai faci asta! Să 
știi că orice ascultare care-ți este încredința-
tă trebuie împlinită cu deplină dragoste, cu 
râvnă și cu credincioșie, neluând aminte la 
pizma și la răutatea care ne înconjoară și ne 
năpădește.”

În Iugoslavia, viața de după război nu a 
fost una ușoară. Tuturor celor care veneau 
la el pentru sfat, părintele Tadei le spunea să 
își pună în primul rând nădejdea în Dum-
nezeu, pentru că „Atâta vreme cât mai avem 
vreun reazem oarecare în lumea aceasta, 
prea puțin ne punem încrederea în Domnul. 
Trebuie să răbdăm multe dureri ale inimii, 
pentru ca sufletul nostru să se slobozească 
de legăturile rele ale cugetului nostru. Ast-
fel, sufletul pricepe că orice reazem al său 
de pe pământ nu înseamnă nimic, și zice: 
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«Nu am pe nimeni care să mă înțeleagă.» Su-
fletul nostru caută dragostea statornică. Așa 
ceva nu se află pe pământ. Numai Domnul 
ne poate mângâia.”

Șederea oamenilor pe pământ reprezin-
tă împlinirea unui canon de pocăință. Nu 
prin faptul că ne plângem întruna de ceva 
Îl supărăm pe Dumnezeu. Îl supărăm atunci 
când păcătuim, nu când ne întoarcem că-
tre Dânsul ca spre ruda noastră cea mai 
apropiată.

Aproapele, criteriul iubirii  
față de Dumnezeu

Pe când era monah tânăr, Tadei învățase de 
la duhovnicul său, arhimandritul Ambrozie, 
modul în care diavolul atacă sufletul omului, 
cum aduce tulburare și dezbinare în obștile 
călugărilor. De aceea cerea blândețe și sme-
renie în relațiile dintre oameni, pentru că 

„Dumnezeu locuiește tainic în fiecare suflet, 
și pretutindenea sălășluiește. Iar felul în care 
ne purtăm cu aproapele este felul în care ne 
purtăm cu Dumnezeu. Noi nu înțelegem că 
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nu suntem pe calea cea bună, dacă ne pur-
tăm cu dragoste față de cei care au dragoste 
pentru noi, iar celor care ne urăsc le întoar-
cem cu aceeași măsură. (…) Nu se cuvine 
să împărțim oamenii: acesta îmi este simpatic, 
acesta antipatic, căci atunci ați intrat în răz-
boi cu cealaltă persoană, și nu vă va răbda. 
Chiar dacă în afară nu i-ați dat niciun prilej 
– nici prin cuvinte, nici prin fapte –, ați făcut 
asta în cuget, ați gândit-o înlăuntrul vostru.”

La mănăstire nu a putut rămâne însă 
mult timp. Multe parohii rămăseseră fără 
preoți, iar părintele Tadei primește o nouă 
misiune: slujirea în bisericile de mir sâr-
bești. Astfel a ajuns să fie cunoscut de mul-
ți oameni, pe care i-a povățuit cum a putut 
mai bine spre aflarea mântuirii. Îndemna 
ca omul să se ostenească a fi, întotdeauna, 
cu orice preț, într-o stare sufletească bună, 
să fie neîncetat cu duhul plin de bucurie, 
pentru că duhurile din văzduhuri vor să 
fim necontenit triști.
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Smerenia, cheia bunei înțelegeri

Părintele Tadei se mâhnea de multe ori pen-
tru scăderea credinței oamenilor și a lipsei 
înțelegerii între ei. Atât a părinților, cât și a 
copiilor. Fiindcă școala educă abstract, rațio-
nal, familia trebuie pusă pe primul loc. Aco-
lo începe copilul să vadă întâia oară cum 
se comportă părinții între ei și apoi cu el. 

„Atunci când copilul greșește cu ceva, mama 
și tatăl lui de obicei îl bat. Dar bătaia nu este 
un mijloc prin care copilul învață să fie as-
cultător. Poate este nevoie uneori și de ea, 
dar să fie întotdeauna din dragoste, și copi-
lul să simtă dragoste, să simtă că nu ești mâ-
nios, căci dacă vrei să povățuiești pe cineva 
cu mânie sau vrei să îndrepți pe cineva cu 
mânie, nu vei izbuti nimic: te vei vătăma și 
tu, și el. Dacă vrei să aduci pe cineva la ca-
lea cea dreaptă, să-l îndreptezi, să-l povățu-
iești, iar el nu vrea să primească de îndată 
sfatul tău, trebuie ca mai întâi să te smerești 
tu însuți și, cu dragoste desăvârșită față de 
el, să îi arăți care este părerea ta – iar el o va 
primi atunci, căci este de la inimă la inimă. 
Dar când vrei cu orice preț ca lucrurile să 
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fie așa după cum crezi tu, atunci nu iese ni-
mic. Nu trebuie așa! Așa nu merge! De ace-
ea întotdeauna sporește și se dezvoltă în co-
pil împotrivirea.” Acestea erau cuvintele lui.

În ceea ce privește duhovnicia, părintele 
povățuia că toți avem nevoie de modele, pil-
de de viață, căci prin aceasta se poate spu-
ne mai mult decât prin cuvinte. Când avem 
în față un exemplu de viețuire, un om liniș-
tit, bun, care nu se vatămă când este ocărât, 
atunci și cei din jurul lui doresc să fie ase-
menea lui. Puterea acestui om este pilda vie 
de viețuire pusă înaintea ochilor. „Printr-o 
viață curată se spun mult mai multe decât 
prin cuvinte.”

Despre puterea cunoașterii puse de Dum-
nezeu în om, starețul Tadei spunea că aceas-
ta este un dar făcut de Creator omului, pe 
care omul îl poate folosi în folosul său spre 
paguba lui. „Nicio cunoaștere la care a ajuns 
știința omenească, Dumnezeu nu a dăruit-o 
spre pagubă. Totul este dăruit spre bine, și 
numai spre bine. Doar voia liberă cea stri-
cată a omului, care a pierdut frica lui Dum-
nezeu, a prefăcut în rău binele dăruit de 
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Dumnezeu oamenilor, pricină pentru care 
suferim și ne chinuim în lumea aceasta.”

Starețul Tadei a părăsit lumea aceasta în 
2003. Toți cei care l-au cunoscut au simțit că 
stau de vorbă cu un sfânt. Canonizarea aces-
tui mare părinte contemporan cu noi rămâ-
ne doar o chestiune de timp.

Împărăția dinlăuntrul nostru

„Rostul creștinilor în lume este să curățeas-
că atmosfera pe pământ și să lărgească Îm-
părăția lui Dumnezeu. Lumea trebuie cuce-
rită prin păstrarea atmosferei cerești întru 
noi, căci de vom pierde Împărăția lui Dum-
nezeu dinlăuntru, nu ne vom mântui nici 
noi, și nici semenii noștri. Cel ce poartă în 
lăuntrul său Împărăția lui Dumnezeu, ace-
la o va împărtăși în chip nevăzut și celorlalți. 
Oamenii vor fi atrași de pacea și de căldu-
ra noastră, vor dori să fie împreună cu noi 
și, treptat, vor fi cuceriți de atmosfera ceru-
rilor. Nici măcar nu este nevoie să le vor-
bim oamenilor despre asta – Cerul va izvorî 
din noi chiar și atunci când tăcem ori rostim 
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cele mai obișnuite lucruri; acesta străluceș-
te dintru noi și fără să ne dăm seama. În cel 
lipsit de ascultare nu se va sălășlui Împă-
răția lui Dumnezeu, căci acesta întotdeau-
na va vrea să se facă voia lui, și nu voia lui 
Dumnezeu. În Împărăția Cerurilor nu sunt 
cu putință împărății întru Împărăție. Asta 
au vrut «duhurile cele căzute», și din aceas-
tă pricină au căzut de la Domnul, Împăratul 
Slavei. Cum spune poporul: «Cine ascultă 
de alții, degrab se folosește». Cel ce ascul-
tă, acela este smerit. Însă de îndată ce ne 
vom împotrivi, vom observa cum vrăjmașul 
ajunge să ne conducă viața. (…) Este o vor-
bă în popor: «Cine ascultă de alții, degrab se 
folosește». Cel care ascultă acela este sme-
rit. Îndată ce ne împotrivim, observăm cum 
vrăjmașul ajunge să ne conducă viața.”

Augustin Păunoiu
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