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STARE}II DE LA OPTINA*

Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei ofer\
cre[tinilor români o colec]ie de 14 volume numit\ „Cuvio[i
stare]i de la Optina”.

De ce, oare, aceast\ ini]iativ\, care comport\ mult\
munc\, dificult\]i, timp [i investi]ie material\? R\spunsul
este simplu. Poporul cel drept-credincios are nevoie de „chipuri
de poc\in]\”, a[a cum roste[te o rug\ciune din canonul de
preg\tire pentru primirea Sfintei Împ\rt\[anii. Poporul lui
Hristos din România este însetat de „apa cea vie”, este înfo-
metat dup\ „pâinea cea spre fiin]\”.

„Chipuri de poc\in]\” g\sim în via]a sfin]ilor din pri-
mele veacuri cre[tine, în via]a sfin]ilor cu care Dumnezeu
a binecuvântat neamul românesc.

„Chipuri de poc\in]\” g\sim, de asemenea, în via]a bi-
nepl\cu]ilor lui Dumnezeu care au odr\slit în sânul altor
popoare. Cuvio[ii Stare]i de la Optina se num\r\ printre aceste
„chipuri de poc\in]\”, printre „geniile sfin]eniei”, spre care se
îndreapt\ omul contemporan, în c\utare de odihn\ sufleteasc\.

Inten]ia public\rii unei colec]ii dedicate vie]ii m\n\sti-
re[ti de la Optina are [i un alt scop, [i anume: tot ceea ce s-a
petrecut, ca via]\ monahal\ autentic\ timp de peste 100 de
ani la Optina, se datoreaz\ influen]ei exercitate asupra La-
vrei de Sfântul Paisie Velicikovski de la M\n\stirea Neam].
În via]a celor 14 stare]i ai Optinei, canoniza]i de Biserica Orto-
dox\ Rus\ în 1996, se descoper\ amprenta geniului paisian.

Dup\ moartea Sf=ntului Paisie, ucenicii s\i au mers în
Rusia [i, prin intermediul lor, s-a n\scut fenomenul numit

* Prolog la seria „Cuvio[i stare]i de la Optina”.
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„Optina”. Timp de peste 100 de ani dup\ moartea Sfântului
Paisie Velicikovski, monahismul din }\rile Române, din Rusia
[i din alte p\r]i ale Bisericii Ortodoxe a fost influen]at de
lucrarea duhovniceasc\ a M\n\stirii Neam] de la sfâr[itul
secolului al XVIII-lea.

Vremurile au fost grele pentru Rusia în tot veacul XX,
iar pentru România, nu tocmai u[oare. Influen]a vie]ii du-
hovnice[ti rezultate din lucrarea Sfântului Paisie s-a dimi-
nuat considerabil. 

Redescoperirea Filocaliei prin traducerile P\rintelui Du-
mitru St\niloae, revigorarea monahismului atonit, tradu-
cerile din Sfin]ii P\rin]i, redobândirea libert\]ii în spa]iul
Europei r\s\ritene dup\ 1990 au oferit cadrul necesar redes-
coperirii cu mai mult\ vigoare a influen]ei Sfântului Paisie
asupra vie]ii cre[tine ortodoxe.

Publicarea colec]iilor dedicate stare]ilor M\n\stirii Op-
tina se dore[te a fi, a[adar, [i un omagiu adus Sfântului
Paisie de la Neam].

Prin intermediul acestei colec]ii, cre[tinul de azi intr\ în
leg\tur\ cu un izvor de via]\ care-l adap\ autentic în setea
lui dup\ sens, lumin\, în setea lui dup\ Dumnezeu. Via]a
[i înv\]\turile stare]ilor de la Optina arat\, dincolo de locul
[i timpul în care ei au tr\it, c\ existen]a omului f\r\ Hris-
tos [i f\r\ Evanghelie, f\r\ Biseric\, este un non-sens, o
confuzie, o disperare f\r\ leac. Spre stare]ii de la Optina,
în veacul al XIX-lea [i începutul veacului XX, se îndreptau,
pentru cuvânt duhovnicesc, mul]imi de c\lug\ri, ]\rani [i
mo[ieri, prin]i [i intelectuali. De ce? Pentru c\ tr\iau drama-
tic golul din ei [i sim]eau c\ la umbra sfin]ilor de la Optina
g\seau izvorul umplerii vie]ii lor cu duh [i adev\r.

Ast\zi, omenirea tr\ie[te [i mai dramatic decât în vea-
curile XIX [i XX tragedia singur\t\]ii, a disper\rii, a lipsei
de libertate l\untric\. Unde s\ alerge omul de azi pentru
a-[i reg\si echilibrul vie]ii interioare [i, prin aceasta, s\ re-
descopere sensul existen]ei sale?
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R\spunsul nu este [i nu poate fi altul decât: HRISTOS.
„Veni]i la mine to]i cei osteni]i [i împov\ra]i [i Eu v\ voi
odihni pe voi.” (Matei 11, 28) Numai tr\irea întru Hristos
umple existen]a omului.

Spre Hristos ne conduce Liturghia, ne conduce Filoca-
lia, ne conduce bucuria l\untric\ a rug\ciunii min]ii [i a
inimii, ne conduce lupta cu mândria, ne conduce iubirea de
vr\jma[i. Toate aceste c\i ne conduc spre Hristos [i c\l\uze
`i avem pe cei ce au parcurs acela[i drum: pustnicii din Egipt
sau cei din Carpa]i, cuvio[ii din Athos sau cei de la Optina.

Rog pe Dumnezeu s\ binecuvinteze str\dania traduc\-
torului, P\rintele Profesor Teoctist Caia, [i a ostenitorilor
din cadrul Editurii [i Tipografiei Mitropoliei Moldovei [i Bu-
covinei, care fac posibil\ publicarea colec]iei „Cuvio[i
stare]i de la Optina”.

Dumnezeu s\ te binecuvinteze [i pe tine, cititorule al
acestei c\r]i, conducându-te prin poc\in]\, rug\ciune [i iu-
bire, la via]a în Hristos, singura care-]i va oferi bucurii ade-
v\rate, libertate real\ [i lumin\ în via]\.

† TEOFAN

Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

M\n\stirea Tuturor Sfin]ilor, Bucium, Ia[i
Anul Domnului 2009, luna septembrie, ziua 5

Pr\znuirea Sf=ntului Prooroc Zaharia
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CAPITOLUL I

„Prin ce î[i va îndrepta tân\rul calea sa?
Prin p\zirea cuvintelor Tale.”

(Ps. 118, 9)

Arhimandritul Isaachie (în lume Ivan Nicolaevici
Bobrakov) s-a n\scut în anul 1865, în satul Ostrov, jude]ul
Maloarhanghelsk, gubernia Orlov, într-o familie de ]\rani.
P\rin]ii s\i erau oameni evlavio[i [i profund credincio[i.
Iubeau biserica, rug\ciunea, iar pe copiii lor i-au educat în
frica de Dumnezeu. Tat\l s\u, Nicolae Rodionovici Bobrakov,
s-a n\scut în anul 1836 [i, mai apoi, s-a nevoit la Sih\stria
Optina, iar înainte de moarte a fost tuns în marea schim\,
cu numele Nicolae. Nici Ivan Nicolaevici nu a ajuns prea
curând la gândul s\ intre în m\n\stire. Exemplul mult-
stimatului s\u p\rinte [i dorin]a lep\d\rii de de[ert\ciu-
nile lumii l-au f\cut pe Ivan s\-[i închine via]a slujirii lui
Dumnezeu. Evlaviosul tân\r a intrat la Sih\stria Optina
în anul 1884, la vârsta de 19 ani, când înc\ tr\ia cuviosul
stare] Ambrozie. Mai târziu, stare]ul Nectarie povestea
unei fiice duhovnice[ti cum a venit viitorul arhimandrit
Isaachie la Optina:

„Fericitul Vasile — povestea el — l-a adus pe acesta la
p\rintele Ambrozie [i a zis: «Pleca]i-v\ la picioarele sale!
Acesta va fi ultimul arhimandrit de la Optina». Iar tân\rul
i-a spus: «Vei fi dat la chinuri». Mergând la trapez\, feri-
citul Vasile le spunea închin\torilor: «Pleca]i-v\ înaintea
ultimului arhimandrit de la Optina»”.

Aceast\ proorocie uimitoare, care mai apoi s-a împlinit,
a ar\tat clar c\, din tinere]e, toat\ via]a arhimandritului
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Isaachie a fost hot\rât\ de Pronia Dumnezeiasc\ spre o
grea purtare de cruce, iar cununa muceniciei a fost preg\-
tit\ chiar de atunci când nu se putea întrez\ri un ase-
menea sfâr[it pentru înaintest\t\torul unei m\n\stiri.

Pe atunci, nu mul]i d\deau aten]ie cuvintelor prooro-
ce[ti ale fericitului Vasile. Dar iat\, le-a amintit stare]ul
Nectarie, care în acea vreme, era ascult\tor rasofor [i
paraclisier în schit. În timpul persecu]iilor, [i el a împ\r-
t\[it soarta înaintest\t\torului de la Optina...

Stare]ul Ambrozie îl privea cu aten]ie [i cu dragoste pe
acest tân\r, prev\zând în persoana sa pe ultimul
cârmuitor al m\n\stirii în furtunile ce vor veni.

P\rintele Ambrozie i-a dat binecuvântare înaintest\-
t\torului m\n\stirii, arhimandritul Isaachie (Antimonov),
s\-l primeasc\ pe Ivan Bobrakov la ascultare benevol\.
Acesta a început s\ se osteneasc\ pretutindeni unde era
pus, având o purtare smerit\ [i fiind t\cut. Dorea s\ vie-
]uiasc\ înaintea lui Dumnezeu în rug\ciune [i osteneli, [i
s\ r\mân\ neobservat pentru al]ii, [i s\ fie ultimul dintre
ultimii. Proorocia fericitului l-a tulburat: „Dar cum s\ mai
fiu [i arhimandrit?! Nu, nu!... Asta, pentru al]ii...”. {i,
tr\ind în m\n\stire, mult timp nu a vrut s\ se numere
nici m\car cu fra]ii. Anii au trecut [i, parc\, to]i au uitat c\
el este ascult\tor [i nu a amintit de aceasta nim\nui. 

El îns\ iubise atât de mult Optina, atât de mult se
obi[nuise cu dânsa, încât nici nu î[i putea închipui s\ o
p\r\seasc\. Aceste locuri binecuvântate i-au devenit foarte
dragi, aceast\ m\n\stire din piatr\ alb\, de lâng\ Jizdra
cea lini[tit\, cu turnurile ei scunde, cu crucile de aur ce
str\lucesc în soare pe cupolele bisericilor, cu lini[tea imen-
sului cimitir, unde î[i dorm somnul de veci oamenii ferici]i
— monahii... P\durea viguroas\ înconjura m\n\stirea cu
schitul ei, care se ascundea în adânc...

Iar dup\ râu, luncile! Ce bine [i ce frumos era cu fra]ii
la cosit. Ce bine mergea coasa, ce str\lucea la soare, se
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lipea de spate halatul alb din pricina sudorii... Ap\reau
apoi c\pi]ele înmiresmate de fân... Orice lucrare este
frumoas\ în m\n\stire — s\ tai lemne, f\când cu fra]ii
rezerve pentru iarn\, s\ cure]i cartofi la buc\t\rie, unde
pe plit\ gâlgâie oale imense, s\ fr\mân]i aluat într-o cad\
uria[\, [i toate acestea înso]ite de rug\ciune, a[a cum
înva]\ stare]ii... Ascult\torul Ivan se ostenea cu mult\
sârguin]\ la toate aceste ascult\ri. Curând a venit [i la
stran\, a început s\ cânte, [i vocea lui se potrivea de mi-
nune la cor, încât aceasta a devenit ascultarea sa de
c\petenie.

A îndr\git slujbele îndelungate [i nu doar cânta, ci se
îngrijea de ]inerea slujbelor, de detaliile [i caracteristicile
lor. Avea o memorie minunat\, dar nu numai pe cea a
min]ii, ci, dup\ cuvântul p\rin]ilor, [i „memoria inimii”.

Totdeauna, dar mai ales de s\rb\tori [i în Postul
Mare, bisericile Optinei gemeau de închin\tori. Erau, în
mare parte, oameni simpli — ]\rani, negustori, or\[eni din
toate p\turile sociale [i nu din locuri prea apropiate.
Arhondaricul m\n\stirii niciodat\ nu erau goale. Veneau
aici preo]i, monahi [i monahii din felurite m\n\stiri. Veneau
militari — ofi]eri [i chiar generali... Sih\stria Optina era o
m\n\stire cu adev\rat a poporului. Pe drumul de la
Kozelsk, vizitiii f\ceau nori de praf cu cale[tile lor, iar sticla
de la u[i pornea ca lan] de fulgere la soare. Erau [i oaspe]i
importan]i, care erau întâmpina]i în dang\t de clopote, iar
fra]ii, în frunte cu înaintest\t\torul, ie[eau pe malul
Jizdrei, la bac...

Optina era cea mai îndr\git\ m\n\stire a Rusiei.
Cauza principal\ erau marii ei stare]i, în]elep]i [i înainte-
v\z\tori, mângâietori [i înv\]\tori. Nimeni dintre cei
veni]i aici nu pleca „fl\mând [i nemângâiat”. 

În toamna anului 1891, împreun\ cu toat\ m\n\stirea,
Ivan Bobrakov a întâmpinat procesiunea care aducea
sicriul stare]ului Ambrozie de la {amordino, unde se sfâr[ise
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dup\ o boal\ îndelungat\. Ploua [i vântul b\tea în rafale,
dar lumân\rile celor ce duceau sicriul nu se stingeau.
Când aceast\ impresionant\ procesiune de înmormântare
a str\b\tut satul Stenino, care este la o verst\ distan]\ de
Optina, era aproape întuneric... Deodat\, s-a pornit dan-
g\tul clopotului celui mai mare din clopotni]a Optinei. În
aceast\ clip\, to]i vie]uitorii m\n\stirii, în frunte cu cei
doi arhimandri]i, cu icoane [i prapuri, au ie[it pe malul
Jizdrei, peste care, cu acest prilej, s-a construit un pod
provizoriu. Când sicriul a fost a[ezat în biserica „Intrarea
Maicii Domnului în biseric\”, au început s\ se slujeasc\
panihide. {i cei ce veneau cu sicriul [i cei care l-au întâm-
pinat erau uzi de ploaie, rebegi]i de frig, dar, dup\ cum s-a
v\zut mai apoi, nimeni nu s-a îmboln\vit.

Stare]ul Ambrozie a fost înmormântat lâng\ paraclisul
construit deasupra mormântului înv\]\torului s\u, stare]ul
Macarie. Ieromonahul Trifon (mai apoi mitropolit), care a
intrat în M\n\stirea Optina odat\ cu Ivan Bobrakov,
adic\ în anul 1884, a rostit un cuvânt mi[c\tor [i sincer la
înmormântarea stare]ului, cu a c\rui binecuvântare [i-a
început drumul s\u monahal.

„Întreaga fiin]\ a P\rintelui nostru era p\truns\ de
dragoste — spunea el. Aceasta o poate m\rturisi oricare
dintre cei ce l-au cunoscut pe p\rintele Ambrozie. Dovada
cea mai gr\itoare este via]a sa”. Mul]i dintre ascult\tori
aveau lacrimi în ochi. Într-un col] îndep\rtat al bisericii, în
mul]ime, plângea [i ascult\torul Ivan — doar [i el primise
binecuvântare de la adormitul stare] s\ r\mân\ la Optina...
Sim]ea [i el, cu tot sufletul s\u, aceast\ grea pierdere.

În mai pu]in de trei ani de la sfâr[itul p\rintelui
Ambrozie, Sih\stria Optina a fost lovit\ de o nou\ pierdere —
a plecat la Domnul, pe data de 22 august 1894, în vârst\
de 85 de ani, înaintest\t\torul ei, schiarhimandritul Isaachie
(Antimonov). El nu a p\r\sit conducerea m\n\stirii nici în
ultima clip\, de[i, dup\ sfâr[itul stare]ului Ambrozie, aceast\
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func]ie devenise împov\r\toare: s-au diminuat veniturile,

în mare parte venite din Schit, unde binef\c\torii, fiii du-

hovnice[ti ai acestuia, aduceau sume importante de bani.

Dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, treburile au revenit din nou

pe f\ga[ul lor.

În luna iunie 1894, p\rintele Isaachie s-a îmboln\vit

grav. În luna iulie a cedat conducerea m\n\stirii p\rin-

telui econom Xenofon. Stare]ul era lini[tit cu duhul [i î[i

ducea suferin]ele cu r\bdare.

Împreun\ cu al]i fra]i, a venit la suferindul p\rinte

înaintest\t\tor [i ascult\torul Ivan. Stare]ul l-a binecu-

vântat cu mâna lui slab\ — deja nu se mai ridica [i nici nu

vorbea nimic, dar în ochii lui se vedea lini[te [i bun\tate.

Cum mor asce]ii... Chiar [i moartea lor este o pova]\... Se

întâmpla uneori ca Ivan s\-i cerceteze pe monahii din

spital. Da, [i acolo po]i s\ te înt\re[ti cu duhul, [i acolo

este locul rug\ciunii [i al n\dejdii, nu numai locul sufe-

rin]elor! Toate acesta se adunau în sufletul tân\rului

ascult\tor. Rug\ciunea lui devenea tot mai puternic\.

Începând cu data de 30 septembrie 1894, înaintest\-

t\torul Optinei a fost numit arhimandritul Dositei (Silaev),

adus aici de la M\n\stirea Iurievsk din Me[ciov, unde

fusese înaintest\t\tor. P\rintele Dositei a fost tuns în mo-

nahism la Optina, unde a stat din anul 1851 pân\ la

plecarea lui la Me[ciov, în anul 1878. Avea acum 67 de ani

[i conducerea sa la Optina a trecut parc\ neobservat\. S-a

str\duit s\ p\streze aici totul a[a cum a fost rânduit de

p\rintele Isaachie. De aceea se p\rea c\ acesta continu\

s\ conduc\ m\n\stirea. În timpului arhimandritului Dositei,

pe data de 17 decembrie 1897, dup\ 13 ani de la intrarea

în m\n\stire, ascult\torul Ivan Bobrakov a fost trecut în

rândul fra]ilor m\n\stirii. Curând, pe data de 7 iunie

1899, a fost tuns în monahism cu numele de Isaachie. În

acela[i an, pe data de 20 octombrie, a fost hirotonit ierodiacon.




