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PXrintele Tadei este stare! al Mindstirii Tumaru

care se afli la cAtiva kilometri de Golubaf un agezdmAnt

monahal cu cinci maici vieluitoare. M-a cucerit dupi doar

cateva cuvinte pe care le-am schimbat in curtea conacului
mdndstirii undd locuiegte.

S-a ndscut in anll 1914, a fost rnonah incd din tine-
rele gi a petrecut rnai mu$i ani in mdnistirile din Peci,

Gorniak gi Vitovnila pAni ce a ajuns in aceastd mXnds-

tire. Scund de staturd, sublire, cirun! cu barba gi pirul
aproape albe, cu ochii blAnz| cdprui, vorbegte smerit gi

viu. Se simte ci e plin de ceva ce radiazX din el gi ii atrage

pe oamenii care i9i doresc sd-i fie in preajrnd.

BOLILE - CHEMAREA LUI DUMNEZEU
LAPOCAINTA

inainte de toate, am vorbit despre boli, indeosebi
despre cancer. in vara acee4 fusese la bdile Prolom, lAngi
Kurgumli4 unde muli s-au vindecat de aceastd suferinld.
Pirintele Tadei povestegte despre un bolnav de cancer

la nas, aflat intr-un stadiu avansat, ci s-a vindecat dupd
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cateva luni petrecute la beile de aici, rimAnAnd doar cu

o cicatrice. ,Jrebuie firegie, sd 9i crezi in puterea time-
duitoare a apei balneare," spune pdrintele Tadei, ,,de

a cdrei valoare reald nu este niciun motiv de indoiaid.

Cel mai insemnat lucru dintre toate este cum primeste
bolnavul adevirul despre boala sa. Pentru a nu intra in
neorAnduiala vieJii emolionale a oamenilor care au fdcut

cancer, de trebuinld este ca el si primeascd vestea bolii
cu linigte. Dacd bolnavul nu se infricogeazX gi nu se tul-
buri, cancerul nu va cregte rapid sau nu va creste deloc.

DimpotrivS, tulburarea emofionald, grija 9i frica peste

mdsuri ii grXbesc evolulia. Daci cineva igi mai pune gi

intrebXri cu privire la sensul adAnc al apariliei bolii sale,

se afld pe calea cea mai bund a unei posibile vindeciri,
aga c[ indreptarea cXii strAmbe a vie]ii de pAnd atunci

este cu atAt mai importante."
Mi-am amintit atunci de lectura recenti a referatului

unor medici japonezi, susfinut in cadrul unui congres

internafional de medicinX psihosomaticd de la Roma.

Au comunicat istoria a zece bolnavi de cancer, aflaji,
majoritatea in fa ze avansate, care, cu exceplia a doi dintre
ei, s-au vindecat fird niciun tratament gi, dupd mai bine

de zece ani de la diagnosticarea histologici a bolii, s-au

insindtogit. Aproape toli erau oameni credinciogi, tofi
stiau ce boali au, toli primiserX aceasti cunoastere cu

pace, iar mare parte chiar ca pe un semn al nevoii de in-
dreptare a viefii lor de p6nd atunci. Pirintele Tadei spune

cX ingelarea este cea mai grea boalX a omului 9i, intrucAt
fiecare om este aplecat spre in9elare, bolile trupegti se

fac indreptAtori gi mustretori ai sii. Acesta se revoltd
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impotriva bolii, este inclinat spre cArtire gi spre refuzul
de a-i da un sens si, cu toate acestea, omul sdnitos, omul
intotdeauna perfect s5nitos, pierde mai usor legdtura cu
Duhul decAt ce1 bolnav.

DE SAVARSIREA DUHOVNICEASCA
NUARE SFARSIT

Altd temd {recventi a convorbirilor noastre a

fost tAnjirea si dorirea omului dupd Dumnezeu gi des5-

vArgirea duhovniceascd. Pirintele Tadei, asemeni pirin-
telui Iustin Popovici, socoteste cd ideea reincarnirii nu
trebuie primitd, deoarece fiecare om se desdvArgegie dupe
moarte, incepand de la acea treaptd a in5limii lui duhov-
nicesti pe care a atins-o la adormirea intru Domnul.

,,Nu este nici un somn pAnX la infricogata JudecatS,
precum invali unii sectanli. Cum poate duhul si doarmi?
El este neincetat treaz gi lucritor. Trupul nostru nu este

in stare sd insofeascd duhul in aceastd lucrare a lui, si

aici i9i are obArgia visul, in timpul cdruia trupul, intr-un
anume fef se desprinde de du[ se predd odihnei 9i rein-
noirii. in acest timp, duhul este in lumea sa. El poate intra
acolo in comuniune cu duhurile morlilor sau cu lumile
duhovnicegti, indeobgte. Se intAmpld rar ca omul se-gi

mai aminteascd ceva dimineata. ExistS, de buni seam5,

9i vise obignuite ndscute din lesitura sufletului. Cele
care i1 preocupi cel mai mult in starea de lrezie, acelea

se desfdgoard gi noaptea, ca intr-un {ilm.
Este anevoie ca Dumnezeu si Se arate omului cAnd

.rcesta e precum o oglindX sparti in care pAni gi povelele
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duhovnicegti se reflectd intotdeauna fragmentar. Fiecare

prirnegte atAt cAt poate duce gi pe cAt este de sparti oglin-
da cu care a venit in lume. Hristos a venit pe pimAnt
ca oglinda noastrd sd fie iarigi intreagd gi, aga intreagi,
sX il prirneascd deplin pe Dumnezeu. De buni seamd,

rnulti nu i1 pot inlelege pe Dumnezeu 9i nici nu pot sd-L

primeascX in sine in chip desivArgit. in starea de acum,

trupul nostru nu poate si find Lurnina in el. Acesta este

posibilul motiv pentru care sfintii, luptAndu-se intreaga

lor viald cu ispitele 9i biruindu-le, au primit iluminare
gt foarte curAnd dupd aceastX iluminare, s-au mutat in
lumea cealaltd. Mare le este bucuria acolo, cici impreund

pdtimesc 9i in dragoste cAntd laolalti cu celelalte sufle-

te asemenea 1or, care il preamiresc pe Dumnezeu, iar
pe lAngi toate acestea igi pdstreazd personalitatea, dar
nicidecum intr-un chip egoist, ci aga cum o pXstreazd

intotdeauna pe pdmAnt chiar 9i oamenii duhovnicegti'

La acegtia, mintea, voinla gi inima au ajuns una. Cel

mai adesea, ins5" acestea sunt dezbinate in om, de aici

si nenumdratele-i necazuri in viafi. La duhovnicii mari
aceasta nu este numai o lumind din afar5, pe care Harul
o scoate din cAnd in cAnd la ivealS" ci este una lXuntricS,

mult mai adAncd gi mai trainici; ea se ridici din inimi si

umple omul intreg. Aceastd luminX este Dragoste gi nu-

mai prin ea omul se afl5 cel mai aproape de Dumnezeu,

care este insdgi Iubirea. DesdvArgirea omului 9i apropierea

de Dumnezeu surt vegnice, cici Dumnezeu nu este doat

cu neputinld a fi cunoscut gi pXtruns cu minte4 ci e gi

de neatins. Totugi, in iubire suntem cel mai aproape de

Dumnezeu gi Ia cel mai sigur adipost. Atingerea Duhului
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este fulgerdtoare, felul in care noi intelegem timpul nu
are nicio insemndtate in rAndul ierarhiilor duhovnicegti.
Iar aceste ierarhii exist6; in Evanghelie este spus: ,,in
casa TatXlui Meu multe locaguri sunt." /Ioan 14, 2/ De
la misura duhovniceascd la care am ajuns aici primim,
dupd moarte, locagul potrivit gi sufletele inrudite al5turi
de care sX vieluirn mai departe acolo. Nu este totuna ce

a dorit omul gi pentru ce s-a luptat in timpul vielii sale

pe pimAnt. Omul duhovnicesc s-a luptat pentru cele

duhovnicegti, pentru intrarea in Cer, omul trupesc s-a

luptat pentru cele pdmAntegti. La prima vedere, pare cd

este micd deosebirea intre cineva care a crezut in ideea

de dreptate, s-a iuptat pentru ea, punAndu-gi chiar viala
in joc, gi cineva care a crezut in ideea si in dreptatea ce-

reascd, acestea neimplinindu-se niciodati aici, pe p6mAnt.

Deosebirea este totugi una mare, astfel incAt in ciuda unei
credinle, cinstiri gi jertfe aparente ale cuiva care cauti
dreptatea pe pemant acela va continua si doreasci in
chip gregit 9i se va afla in tovdrdgie gregitd gi dupd moarte.

Sufletele inrudite se cautX unul pe celdlalt si aici si acolo.

Atunci cAnd intAlnifi aici un suflet inrudit duhovnicegte,
rimAneli cu el, cici e mare bucurie sd vi intovXrdgifi cu
cei de-un cuget."

CAnd, la auzul acestor cuvinte, am fdcut observajia
ci in numeroase mdndstiri cdlugirii nu se infeleg intre
ei, pirintele Tadei a zAmbit 9i a rXspuns cX este adevlraf
motivul fiind cd aceia sunt numai aparent de-un cuget.

,,Majoritatea i9i pistreazi obiceiurile, scopurile gi do-
ri ntele egoiste. De aceea, mu4i sfinli au pdrXsit mdndstirea

;i s-au retras intr-o chilie insinguratd."

I Sta,relulTADEI
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E gregit sd procedezi asa sau e gregit sd rdmAi intre
monahi, in rnindstire, am intrebat.

,,Asta au vrut si gtie gi duhovnicii in9i9i gi au primit
rispuns din lumea duhovniceasci cum cX, dacd duhul
iubirii este prezen! ambele cdi sunt drePte."

CINE iL ISPITEFTE PE OM-DUMNEZEU
SAU OMUL?

PXrintele Tadei nu rdspunde niciodati direct
la intrebirile mele, ci prin invildturi din Vielile Sfinlilor.

A9a a ficut gi la intrebarea mea despre cine iI ispiteqte

pe om: Dumnezeu sau omul se ispitegte pe sine insugi,

intemeindu-md pe aparenta contradiciie din Epistola

Apostolului Iacov (,,Nimeni sd nu zicd, atunci cAnd este

ispitit De la Dumnezeu sunt ispitit.. ;' /Iacov 1, 13/) sj din
Psalmul 135, precum gi din alte cAteva pasaje din Vechiul

LegdmAnt. AseminAndu-se in aceasta aproaPe tuturol
duhovnicilor ortodocgi pe care i-atn cunoscut, pdrintele

Tadei este mai inclinat sd creadX intr-o lucrare mai mare

a lumilor duhovnicegti din jurul nostru, atAt a celor bune,

cAt gi a celor rele, decAt a celor dinlduntrul nostru. El

socotegte ce starea liuntrici a omului, ceea ce ar putea

fi numiti ,,lucrarea lui sufleteascX," se potrivegte, atrage

9i trezegte anumite puteri duhovnicegti. Nu am reugit sX

inleleg ce crede pirintele Tadei despre libertatea omului,
mai cu seam5, despre starea actuald a omului european

gi despre marea tecere - ag putea chiar spune retragere 9i
agteptare a puterilor duhovnicegti in fala hotXrArii libere

a acestui om european - in fala lumii spirituale. StXruie
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inc6, se pare, in inlelegerea duhovnicilor nostri ortodocgi,
ceva copiliresc in felul in care ei il privesc pe om, ag spu-
ne uneori, mai ales in felul in care privesc omul nostru,
pe care il identificd intr-o oarecare misuri cu omul in
general. Trebuie reamintit cX pirintele Tadei nu este un
om 9colit, abia daci a terminat gcoala minXstireascS, ceea

ce nu inseamnd cd nu a iubit si citeascd cdrfilg degi nu
foarte mult. Povetele sale sunt mai degrabE rodul unei
inlelegeri liuntrice, decAt o consecinli a cirfiior citite.

iurnmAnr BLESTEMATE

intr-una dintre zile, am mers pe jos impreund
cu pdrintele Tadei de la Mdndstirea Tuman la postnila
starelului Zosima Sinaituf, din veacul al XIV-lea, care,

dupi predanie, s-a nevoit in locurile acelea. Pe drum am
adus vorba despre diverse probleme ,,intre cer 9i p5mAnt."
Simlind cd mi chinuie ,,intrebiri blestemate" cu privire la
obArgia riului, anume de ce drepfii pitimesc, iar picitogii
sr bucurd, gi altele asemenea" pirintele Tadei mi-a vorbit
dt'spre cum mintea omului nu poate infelege 9i accepta

t'cca ce il depdgegte. DacX, totugi, se poate inlelege ceva

tlin ,,lumea cealalt6,," omul o dobAndegte atunci cAnd
s(' smeregte. Aici imi citeazd cuvintele lui Hristos cdtre
Nicodim, a ciror tAlcuire este: ,,Daci nu intelegi cele

I'ilmAntegti, cum le vei inlelege pe cele ceregti! Omul tre-
lrr rio si atingi chipul sfinfeniei ca si i se descopere ceva."

L sliintul Cuvios Zosima Sinaitul este un sfant sarb care a viejuit in Md-
rnrilirea Tuma4 din estul Serbiei, in veacul aI XIV-lea. Este preznuit pe 8
dqirst dupd calendarul vechi 9i pe 21 august dupe cel nou.
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Astfel i s-a descoperit, de pildi, Sfdntului Nii Izvordtorul
de Mi4 care a vieluit in veacul al XV[-lea" ci Antihristul
se va nagte in neamul evreilor dintr-o fecioari, pe cale

nefireasci.
Mai departe, SfAntul Nil a profefit cd Antihrist se va

ardta tuturor, gi anume, intr-o imagine care vorbeqte, care

seamdni cu imaginea produsa de ecranul televizorului.
Va fi cinstit ca un miel, ii va atrage pe muli pAni ce va

dobAndi puterea. Apoi a profelit cum cardinalii se vor
ridica impotriva papei gi cA monahismul va dispdrea,

cdci 9i acesta se va strica. SfAntul NiI a observat semnele

aplecdrii monahilor spre materialism incd din vremea sa,

in SfAntul Munie. De pi1d5, dorinla de avere sau ocirArea

monahilor intre ei. Iar vechea pravild cdlugireasci e bi-
necunoscutd: orice face fratele tiu in mdndstire nu lua in
seame, nu-!i este lie dat sd-I mustri, sdJ critici.

SfAntul Petru s-a lepXdat de Hristos de trei ori, iar

SfAntul Toma a cerut sd atingd rXnile lui Hristos Cel inviat
ca si ne fie noud astEzi mai ugor cAnd ne lepddim de

Hristos in acelagi chip sau atunci cAnd nu avem credinfd.

,,iN cese rerALUI MEU MULTE
LOCATURI SUNT"

Cuvintele lui Hristos: ,,in casa Tatilui Meu
multe locaguri sunt" /Ioan 14,2/ inseamnh/ cum sPune

pdrintele Tadei, ci ,,in univers sunt fiinle care se afld pe

'z Sfantul Nil lzvoratorul de Mir sau Nil Athonitul este un cuvios care a heit
in secolul al XVIIlea gi s-a nevoit in muntii de Pe langi Menestirea Marea
Lavrd din Muntele Athos. Priznuirea lui se face la 12 noiembrie.

I
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diferite trepte de cregtere duhovniceasci. Nu trebuie sh

socotim cd unele dintre aceste fiinte nu sunt in stare se

ia chip material gi, astfel, sa ni se arate 9i sX ne spund
adevXruri duhovnicegti. De bund seami ci sunt 9i fiinfe
duhovnicegti care se afle pe trepte diferite ale riutilii. Ca

fiintd liberd, omul alege gi hotirXgte. Ceea ce el gAndegte

9i cum gAndegte face universul sd tresard, atrdgAnd sau

respingAnd fiinle nevdzute, prin felul si puterea gAndu-
rilor sale. Cosmosul este o uria95 centralS a gdndurilor.
Se cuvine si fim plini de gAnduri bune ca nu cumva sd

lisim loc celor rele. Dupd venirea lui Hristos, fiinfele
diavolegti nu mai pot pricinui riu Cerului, rdmAndndu-le
numai pimAntul 9i omul. Asupra omului ele lucreazd
atAt direct, cAt 9i mijlocit, uneori prin intervenlia unui
reposat, care s-a arXtat gata de a sluji ca un fel de canal
pentru lucririle diavolului asupra unui om viu. Astfel de

exemple am avut in viata cilugdreasci."

CRIZA MONAHISMULUI

Pirintele Tadei povestegte cum, tAnir fiind, pe

cand se pregetea sd intre in monahism, i s-a spus cX are

o vedere idealistd despre cilugdrie gi cd o poate implini
numai in mXnistirea ruseascd de cilugiri de la Milkovo.
Acolo a gi mers, iar intAlnirea cu monahii rusi dintre care

unii veniserd direct de Ia vestita mdnistire din pustia
Optinei, din Rusia, a fost decisivd in hotXrArea lui de a

dcveni 9i de a rimAne monah. Pdrintele Tadei socotegte cd

astizi, pretutindeni, monahismul este in pribugire, mai
cu seamd la noi, cdci intre cele dou5 rXzboaie mondiale, a

I StatetulTADEI
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fost pierdut un prilej nemaipomenit de a se implini ceva

pentru intdrirea credinlei in sAnul poporului, aqa curn

a fost folosit acest prilej in RomAnia" unde, in ziua de

astizi, 9i comunigtii i9i boteazd copiii. inainte de rdzboi,

in loc si lucreze pentru credinli, unii preofi de-ai nogtri

s-au indeletnicit cu politica gi astfel, au dat o pild5 rea

poporului.

,,PERIOADA iNTUNECATfr'

Cdnd i-am mdrturisit odatd pdrintelui Tadei

despre schimbirile tot mai dese ale agezXrii mele sufle-

tegtiduhovnicegti, a fdcut o comparalie cu ,,apropierea
unei ogti vrijmage, atunci cAnd infrAngerile sunt tot mai

dese gi mai grele. Dar cAnd vine "perioada intunecatS",

cel mai important este se ocolegti indemnul. CXci, daci

acest indemn al gdndurilor rele este primit 9i o singurd

datd, incepe lupta care se poate preface intr-una inde-

lungatd, cu un sf6rgit necunoscut. Dar dacX prilejul este

respins, lupta nu incepe deloc, puterile rele se retrag
gi astfel s-a cAgtigat experienld. <Perioada intunecati>
vine din pricina gregelilor noastre sau prin ingXduinla

lui Dumnezeu pentru a dobAndi experienfX. Cum vom

inlelege necazurile celorlalfi oameni dacX noi irqine nu

am trecut niciodati prin incercdri! Cu cAt necazul este

mai mare, cu atat inlelegem ci nimic nu putem face fird
Dumnezeu. indeosebi este cu neputintX a aSonisi pacea

sufleteascd trainicd, bucuria gi luminarea fdri Dumnezeu.

Omul este o fiinld adAnc cizutd, nicio lege nu a fost indea-

juns sd-I izbiveasci pe om, a trebuit ca insugi Dumnezeu
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si coboare pe pdmAnt 9i sd ni-L lase pentru totdeauna pe
Hristos, Care ne arati calea mdntuirii."

LUPTACUMANIA

Cum trebuie luptat cu mAnia? Pdrintele Tadei

a ajuns singur Ia aceastX intrebare in timpul convorbirii,
ca si cum ar fi gtiut ce este o problemd pe care md gAn-

disem si o discut cu eI. Mi-a dat exemplul a doi pdrinfi
din SfAntul Munte ce s-au silit in lupta cu ispita mdniei
vreme de paisprezece ani. Unuia dintre ei i S-a ardtat
insugi Hristog Care i-a zis cX mAnia se biruie prin lepi-
darea dorinlelor 9i a voii proprii. Pdrintele Tadei spune
ci ,,mAnia noastrX igi are izvorul {ie in neimplinirea do-
rinfelor noastre, fie prin ridicarea noastr5 mai presus de

cei pe care ne mAniem. Daci vom inceta sX ne punern fafi
de oameni ca judecitori 9i ca fiind cineva de valoare mai
mare, nu ne vom mai mAnia. Asemenea 9i cu tulburdrile
noastre. GAndurile tulburi provoaci o stare haotica fale

de oamenii pe care ii intAlnim. Trebuie sd ne deprindem
a ne stipAni gAndurile, sd punem ordine in ele gi atunci
cu nimic nu ne vor putea rini gdndurile tulburi ale altor
oameni. Trebuie sd deprindem simplitatea lui Hristos.
(l6nd dorim sX mergem in viziti la cineva, dacd ne
gindim dinainte cX poate il vom deranja, atunci vizita
rroastri nu va decurge cum se cuvine cici deja ajungem

cu gAnduri abdtute care vor avea o inrAurire negafiva
,rsupra celui pe care il vizitdm.

Nu avem smerenie pAnX cAnd inima nu se linigtegte 9i
rrrr incepe si primeasc[ fird patimX inrAuririle dinafarX.
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