
3Stare]ul Moise de la Optina

Schiarhimandritul Agapit

STARE}UL MOISE DE LA OPTINA

Traducere din limba rus\ de pr. prof. Teoctist Caia

Carte tip\rit\ cu binecuv=ntarea 
~naltpreasfin]itului 

TEOFAN

Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

DOXOLOGIA

Ia[i, 2013



5Stare]ul Moise de la Optina

CUPRINS

~naltpreasfin]itul TEOFAN — Stare]ii de la Optina .................... 7

Prefa]\ ....................................................................................... 11

Capitolul I. Copil\ria [i tinere]ea timpurie (1782-1811) ........ 15

Capitolul II. {ederea în p\durile Roslavlului (1811-1821) ..... 29

Capitolul III. {ederea la schitul de pe lâng\
Sih\stria Optina (1821-1826) .............................................. 23

Capitolul IV. Întâist\t\tor (1826-1862) .................................... 59

Adaos ...................................................................................... 178

I. Scrisoarea monahiei Dositeia, adresat\ lui Timotei
[i Iona Putilov .............................................................. 178

II. Din scrisorile lui Alexandru Arzamasski,
care a fost loc]iitorul m\n\stirii Novospasski
din Moscova, adresate fra]ilor Timotei
[i Iona Putilov ............................................................... 183

III. Trei adeverin]e eliberate lui Timotei Putilov ............. 190

IV. Câteva însemn\ri f\cute personal
de p\rintele egumen Moise ......................................... 192

V. Scrisorile p\rintelui Moise, adresate fratelui s\u,
Alexandru Ivanovici (mai apoi p\rintele Antonie) .... 194

VI. Scrisorile p\rintelui egumen Moise
adresate altor persoane ............................................... 213

VII. Testamentul duhovnicesc .......................................... 216

VIII. Scrisoarea egumenului Antonie,
adresat\ arhimandritului Ghenadie ............................. 219



6 Stare]ul Moise de la Optina

IX. Scrisoarea p\rintelui egumen A. B. ............................ 221

X. Despre vie]uirea în pustia codrilor Roslavlului .......... 223

XI. Cuvânt rostit la înmormântarea p\rintelui
arhimandrit Moise, de rectorul seminarului
de la Kaluga, arhimandritul Gherasim ......................... 239



11Stare]ul Moise de la Optina

Prefa]\

Au trecut dou\zeci de ani de c=nd s-a s\v=r[it arhiman-

dritul Moise, reorganizatorul [i, se poate spune, întemeie-

torul Sih\striei Optina, ca importan]\ duhovniceasc\,

b\rbat rar prin înaltele sale calit\]i [i virtu]i. Scurtul necrolog

rostit la înmorm=ntarea sa a fost tip\rit în Buletinul eparhiei

de Kaluga, în anul 18211, dar o biografie complet\ nu a existat

p=n\ acum. 

Un observator str\in ar putea repro[a aceasta fra]ilor

de la Sih\stria Optina, în mijlocul c\rora au fost [i sunt

oameni cu o bun\ preg\tire intelectual\. De ce nu s-a rea-

lizat acest lucru mai devreme? De ce s-a t\r\g\nat? Nu se

poate afirma, îns\, c\ nimeni nu s-a ocupat de aceasta. De

mult timp, c=]iva dintre fra]i au tot adunat, pu]in c=te

pu]in, material pentru a scrie via]a p\rintelui arhimandrit

Moise, dar nu s-a ajuns la plin\tatea dorit\. Ultimul dintre

cei care au adunat astfel de materiale a fost ieromonahul

Clement Zaderholm [i care s-a s\v=r[it acum trei ani. Tot

materialul adunat de el [i de ceilal]i monahi a intrat în

alc\tuirea lucr\rii de fa]\, cu multe complet\ri [i corectarea

unor inexactit\]i. 

P\rintelui Clement îi apar]ine [i articolul „Despre via]a

pustniceasc\ din codrii Roslavlului [i Brianskului”, tip\rit

în Suplimente. Pe l=ng\ materialul preg\tit de p\rintele

Clement, de monahul Porfirie Sevriughin [i de ieromonahul

Eftimie Trunov, care a fost secretarul arhimandritului Moise

1 Vezi Supliment la buletinul eparhiei de Kaluga, nr. 13, 15 iulie 1862.
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timp de 31 de ani [i care tr\ie[te înc\ [i acum, ca materiale
pentru biografia stare]ului s-au folosit: 

• Via]a p\rintelui egumen Antonie înt=ist\t\torul M\-
n\stirii „Sf=ntul Nicolae” de la Maloiaroslave], Moscova, 1870;

• Povestire privind via]a [i nevoin]ele stare]ului iero-
schimonah Macarie de la Sih\stria Optina, Moscova, 1861;

• Descriere istoric\ a Sih\striei „Intrarea Maicii Dom-
nului în templu” de la Optina-Kozelsk, ed. a III-a, Moscova,
1876; 

• Descriere istoric\ a schitului Sf=ntul Ioan Botez\torul
[i Înaintemerg\torul Domnului de pe l=ng\ Sih\stria
„Intrarea Maicii Domnului în templu” de la Optina-Kozelsk,
ed. a III-a, Sankt-Petersburg, 1862; 

• Arhiva Sih\striei Optina.

• Unele însemn\ri f\cute cu m=na proprie [i scrisori
ale arhimandritului Moise, adresate unor persoane [i, de
asemenea, scrisori primite de d=nsul.

• Unele povestiri ale fra]ilor care au tr\it în timpul acela
[i au fost martori ai lucr\rilor sale [i au ascultat cuvintele
[i înv\]\turile sale.

• Bro[ura „Ultimele zile din via]a arhimandritului Moise”
(extras din „Cronicile biserice[ti”, 6 octombrie 1862). 

Presupunem c\ îndatorirea biografului virtuosului b\rbat
nu este s\ schi]eze în linii generale figura minunat\ a m\-
re]iei sale morale, deseori irealizabil\ pentru simplii muri-
tori, ci de a înf\]i[a, pentru folosul duhovnicesc al cititorilor,
credin]a lui în foarte pu]in (Lc. 16, 10), care se vede în diferite
înt=mpl\ri ale vie]ii [i în aceea, cum el, cu ajutorul lui
Dumnezeu, prin aceast\ nevoin]\ în foarte pu]in a dob=ndit
treptat o m\re]ie duhovniceasc\, acea biruin]\ asupra
patimilor sufletului [i trupului, acea cur\]ie a inimii, care
constituie scopul vie]ii l\untrice [i al lucr\rii cre[tinului. 

Av=nd în vedere aceasta, ne-am str\duit s\ ne lans\m
c=t mai pu]in în ra]ionamente personale [i s\ compar\m
doar faptele, s\ prezent\m, dup\ posibilitate, mai mult
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cuvintele spuse sau scrise ale Arhimandritului, pentru ca
cititorul s\ vad\ c=t mai clar înaintea sa pe însu[i stare]ul
nevoitor [i pe credinciosul rob al lui Hristos. Corespunz\tor
cu principalele perioade ale vie]ii r\posatului Arhimandrit
[i biografia sa este împ\r]it\ în patru capitole. 

Ultimul capitol este îndeosebi minunat. Nu este o povestire
din vremuri îndep\rtate. Este tabloul vie]ii unui b\rbat du-
hovnicesc contemporan nou\, f\r\ s\ se deosebeasc\ în
exterior prin marile sale cuvinte, dar totdeauna silindu-se pe
sine, dup\ cuv=ntul M=ntuitorului (Mt. 11, 12), ostenindu-se
mai ales în c\mara sufletului s\u, merg=nd cu picior pu-
ternic pe calea poruncilor Evanghelice, care „a dus greuta-
tea zilei [i ar[i]a” (Mt. 20, 12) [i a înmul]it talan]ii da]i lui
de Domnul.

F\r\ îndoial\ c\ orice cititor chibzuit [i atent, care caut\
folos duhovnicesc, îl va g\si în cuvintele [i lucr\rile r\po-
satului arhimandrit Moise, dar mai ales, înt=ist\t\torii
a[ez\mintelor monahale vor înt=lni aici un model [i un m\re]
exemplu al faptului c\ [i în timpurile noastre triste este posibil
s\ te compor]i ca un p\stor duhovnicesc [i s\ p\store[ti cu
succes turma lui Hristos. 

Arhimandritul Juvenalie2

16 iunie 1881, Sih\stria Optina

2 A fost ucenicul p\rintelui arhimandrit Moise timp de 10 ani [i jum\tate.
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Capitolul IV
ÎNTÂIST|T|TOR

(1826-1862)

Dup\ roadele lor îi ve]i cunoa[te.
(Mt. 7, 16)

„Singur\tatea, se pare, din tinere]e m-a atras spre ea”,
scria p\rintele Moise înc\ prin 1813; dar Pronia lui Dumnezeu
a r=nduit altceva. Via]a lini[tit\ din p\durea Brianskului
nu a fost de lung\ durat\, în compara]ie cu cea de înt=i-
st\t\tor, unde l-a a[ezat Domnul, prin Arhip\storul de
atunci al Kalug\i. În anul 1826, la v=rsta de 43 de ani,
p\rintele Moise, pe atunci ieromonah, a fost numit condu-
c\torul Sih\striei Optina [i timp de 37 de ani la r=nd a
stat neclintit la dumnezeiasca straj\ a turmei încredin]ate
lui. Prin el s-au împlinit cuvintele cronicarului care zice:
„M\n\stirea a ap\rat-o [i pe fra]i i-a adunat; dar toate
acestea le-a c=[tigat cu osteneal\ [i cu osteneal\ mare.
Via]a de nevoin]\ în pustie, sub c=rmuirea iscusitului
stare], în des\v=r[it\ ascultare fa]\ de acesta, studiul,
împlinirea în fapt\ a scrierilor sfin]ilor p\rin]i, deopotriv\,
[i necazurile pe care p\rintele le-a înt=mpinat din tinere]i
[i totdeauna purtate cu rug\ciune [i supunere voii lui
Dumnezeu, au preg\tit at=t de mult, au înt\rit [i au
luminat pe omul s\u l\untric înc=t, fiind înt=ist\t\tor la o
v=rst\ matur\, dup\ anii trupe[ti, era aproape [i de matu-
ritatea duhovniceasc\: at=t prin vederea duhovniceasc\ a
lucrurilor [i prin sim]\mintele educate printr-un studiu
îndelungat în deosebirea binelui de r\u, c=t [i prin t\ria
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voin]ei înr\d\cinate într-o direc]ie bun\. M\rturie întru

aceasta slujesc lucr\rile sale [i sfaturile sale scrise [i date

unor apropia]i [i care au ajuns p=n\ la noi”30. 

Cu at=t mai pu]in, cei aproape 40 de ani de vie]uire

ascetic\ în treapta de înt=ist\t\tor nu au trecut în zadar

pentru el. Orice moment, orice înt=mplare din via]\, cu

maxim\ aten]ie asupra sa [i cu o nevoin]\ neîncetat\ în

rug\ciune, f\r\ îndoial\ c\ l-au ridicat pe p\rintele Moise

din putere în putere [i i-au m\rit tezaurul de virtu]i. Pentru

ostenelile sale ascunse în c\mara inimii sale, Domnul,

Care vede în tain\, i-a dat binecuv=ntarea Sa pentru

lucrurile sale de dinafar\. Acestea din urm\ sunt [tiute de

to]i cei care l-au cunoscut; dar regret\m c\ nu avem

informa]ii despre via]a [i lucrarea sa l\untric\ [i nu le

putem expune în plin\tatea dorit\. Stare]ului nu-i pl\cea

s\ vorbeasc\ despre faptele sale [i nim\nui, niciodat\ nu

i-a povestit de lucr\rile harului dumnezeiesc pe care le

sim]ea, f\r\ îndoial\31. Putem doar s\ spunem c\ el, dup\

cuv=ntul Sf=ntului Isaac Sirul, a fost totdeauna „un lupt\tor

împotriva patimilor [i un lucr\tor r\bd\tor al poruncilor

lui Hristos”. Acest lucru îl spunea [i celor ce îi cereau sfaturi

[i înv\]\turi. Despre programul l\untric neîncetat al

stare]ului, pe drumul virtu]ilor în timpul c=rmuirii sale,

putem vorbi judec=nd doar dup\ lucr\rile sale exterioare

[i în acest caz vom aminti cuvintele pe care deseori le-a

repetat în via]\: „De, însu[i lucrul ne arat\ mai bine”.

Lucrarea p\rintelui Moise ca înt=ist\t\tor, cu adev\rat mai

bine dec=t orice cuvinte, ne arat\ c\ a fost un b\rbat bun,

plin de credin]\ [i de roade bune. 

30 Vezi Adaosul. 
31 În timpul slujbei Dumnezeie[tii Liturghii, deseori cu mare efort î[i

st\p=nea lacrimile, a[a cum vorbeau martorii oculari, ieromonahul Nicon

Oghievski [i Eftimie Trunov. 
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În acel timp, c=nd a ajuns la c=rma Sih\striei Optina,

tr\iau aici 40 de c\lug\ri. Nu to]i erau capabili, nu to]i

progresau duhovnice[te; nu aveau nici un ierodiacon

destul de bun, care s\ slujeasc\ la marile s\rb\tori, dup\

cum spunea chiar p\rintele Moise [i erau nevoi]i s\ cheme

un diacon de mir dintr-un sat sau dintr-un ora[ apropiat.

M\n\stirea avea o datorie de 12 mii de ruble; provizii de

alimente pentru fra]i, îmbr\c\minte, înc\l]\minte, de

asemenea, nu erau. În sf=r[it, comportamentul fra]ilor nu

se putea numi exemplar. În astfel de împrejur\ri triste [i

grele, cu des\v=r[ire împotriva voin]ei sale, doar din

ascultare fa]\ de Arhip\stor, care dup\ îndelungi pove]e l-a

înfrico[at, din nou, cu acelea[i cuvinte: „Dac\ nu te

învoie[ti s\ prime[ti preo]ia, m\ voi judeca cu tine la

Înfrico[ata Judecat\ a Domnului”, p\rintele Moise a primit

preo]ia [i conducerea m\n\stirii. 

În anul 1861, el însu[i ne-a povestit c\, supun=ndu-se

voin]ei Vl\dicului Filaret, avea în vedere, dac\ Dumnezeu

îi va da via]\, s\ duc\ 10 ani aceast\ cruce de înt=ist\-

t\tor [i apoi s\ se retrag\ în singur\tate. „Dar dup\ ce s-au

scurs cei 10 ani — spunea stare]ul — m-am g=ndit: dac\

renun] la conducere, aceasta va fi voia mea, dar trebuie s\

m\ supun voin]ei lui Dumnezeu [i de aceea nu am plecat”.

Încetul cu încetul, a c=[tigat încrederea negustorilor. „Au

început s\ fie încrez\tori în noi, în caz de nevoie ne d\deau

pe datorie, apoi c=nd Domnul ne-a trimis mai mult, aceste

datorii le-am pl\tit: a[a se desf\[urau lucrurile. Cu toate c\

nici acum nu avem bani, dar, slav\ Domnului, ruhliadnaia32

e plin\” — a încheiat Stare]ul. Se mai poate ad\uga aici

ceva: nu numai magazia de haine [i alimente se umpluse, dar

[i a[ez\m=ntul, dintr-o m\n\stire micu]\, se transformase

32 Se folose[te aici un cuv=nt vechi slavon, care se traduce la subsol —

magazia cu haine [i înc\l]\ri. 
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într-o cetate locuit\, plin\ de fra]i, plin\ [i de mireasm\
duhovniceasc\, care atr\gea mul]i închin\tori. 

C=nd p\rintele Moise a devenit înt=ist\t\tor, dintre
cl\dirile care acum înfrumuse]eaz\ Sih\stria Optina,
exista în forma de acum: o singur\ biseric\ (în cinstea
Maicii Domnului de Kazan), clopotni]a, vechea cl\dire a
trapezei, cl\direa înt=ist\t\torului, dou\ cl\diri din lemn
[i dou\ din piatr\, fiecare cu un etaj pentru fra]i. Era [i
Biserica Intrarea Maicii Domnului în templu, dar foarte
str=mt\. Era [i biserica spitalului în cinstea ar\t\rii icoanei
Maicii Domnului de Vladimir, f\r\ pridvor [i adaosurile
laterale. P\rintele Moise a l\rgit Biserica Intrarea Maicii
Domnului în templu [i a construit dou\ altare laterale, cu
pridvoare acoperite; la vechea trapez\ a fra]ilor a fost con-
struit\ o biseric\ în cinstea cuvioasei Maria Egipteanca; s-a
construit o biseric\ [i în cimitir. Deasupra celor dou\
cl\diri din piatr\, cu parter [i etaj, s-au construit înc\
dou\ etaje; în interiorul m\n\stirii s-au construit [apte
corpuri de cl\dire pentru fra]i, un zid de piatr\ în jurul
m\n\stirii, cu [apte turnuri, o nou\ [i mare cl\dire pentru
trapeza fra]ilor, o bibliotec\, arhondarice (opt cl\diri cu trei
aripi pentru închin\torii de diferite p\turi sociale); dou\
grajduri pentru cai, cu chilii pentru fra]i, un grajd de vite,
o fabric\ pentru c\r\mizi [i una pentru ]igle, moara de
l=ng\ m\n\stire a fost reconstruit\; un nou cimitir pentru
fra]i, schitul cu biserica, cu chiliile [i cu slujbele — toate
acestea au ap\rut în timpul p\rintelui Moise. 

Pe un teren d\ruit m\n\stirii în anul 1853, de fe]e înalte,
a fost înfiin]at un c\tun pentru str=nsul f=nului [i pescuit.
S-au procurat vite cornute de ras\ superioar\. Au fost
îmbun\t\]ite fostele, marile gr\dini de zarzavaturi [i s-au
înfiin]at altele noi, care au devenit necesare odat\ cu
cre[terea num\rului fra]ilor [i al pelerinilor. Au fost plan-
tate livezi cu pomi fructiferi l=ng\ m\n\stire [i în c\tun.
C=nd p\rintele Moise a fost numit înt=ist\t\tor, Sih\stria
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Optina de]inea 197 desiatine33 — 1564 de st=njeni34 p\tra]i

de p\m=nt l=ng\ m\n\stire, în lunci, gr\dini, lacuri,

drumuri [i p\dure, dintre care erau aproape 80 desiatine

de p\dure [i teren de lunc\, în afar\ de p\m=ntul nefolo-

sitor [i cel de sub cl\diri, r=uri [i drumuri p=n\ la 50 desiatine,

iar în anul c=nd s-a s\v=r[it p\rintele arhimandrit Moise,

m\n\stirea avea 348 desiatine de p\dure. P\rintele Moise

a construit o înc\pere de piatr\ pentru bibliotec\, deoarece

m\n\stirea avea multe c\r]i (p=n\ la 2100 volume) [i nu

pu]ine manuscrise care apar]ineau p\rintelui arhimandrit.

Ve[m=nt\ria m\n\stirii s-a îmbog\]it cu numeroase [i mi-

nunate ve[minte, bisericile au fost înfrumuse]ate cu pictur\

[i noi icoane la iconostase, cu îmbr\c\minte. Dezinteresul

material [i neagoniseala înt=ist\t\torului ascet au atras

s=rguin]a pelerinilor fa]\ de m\n\stire [i de bisericile ei,

lucru ce l-a ajutat pe p\rintele Moise s\ renoveze m\n\stirea.

Unul dintre cet\]enii Kozelskului, care plecase de mult

timp din ora[ [i care a venit la Optina pentru a-i pomeni pe

cei apropia]i ai s\i, a fost uimit de schimbarea pe care a

g\sit-o în m\n\stire [i intr=nd dup\ panihid\ la p\rintele

Moise, de fa]\ cu al]i musafiri, [i-a exprimat uimirea

zic=nd: 

— Aici, în m\n\stire la dumneavoastr\ toate s-au

schimbat! 

— Dar dumneavoastr\ nu a]i mai fost de mult\ vreme

la noi? — l-a întrebat stare]ul. 

— De vreo dou\zeci de ani.

— Da, 20 de ani înseamn\ mult timp. 

— Dar nu trebuie doar timp pentru aceasta, ci [i mijloace

materiale, p\rinte; este adev\rat c\ dumneavoastr\ ave]i

mijloace materiale bune, a continuat vizitatorul. 

33 O desiatin\ # 1, 925 ha
34 Un st=njen p\trat # 1, 96 m
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— Nu, a[a ceva nu pute]i spune, avem mijloace doar

c=te ne trimite Domnul. Iat\ n\dejdea mea! — a spus p\rintele

arhimandrit, ar\t=nd spre icoana M=ntuitorului Care ~[i
duce crucea.

— Dar, dumneavoastr\, p\rinte, a]i dorit s\ fi]i arhimandrit?

— a continuat musafirul, total necunosc\tor al treptelor
ierarhice. La aceste cuvinte, p\rintele Moise a f\cut semnul

sfintei cruci [i a r\spuns: 

— Nu, pentru aceasta a fost voin]a conducerii, iar eu L-am

rugat [i Îl rog pe Domnul Dumnezeu un singur lucru: s\
fiu monah. 

{i stare]ul asta a cerut de la Dumnezeu: a fost monah

în chilia sa pustniceasc\ din p\durea Roslavlului, monah

s\ fie în calitatea de înt=ist\t\tor al acestei m\n\stiri pline
de lume. Sub numele de monah, noi în]elegem [i a în]eles [i

p\rintele Moise, nu numai nevoitorul, în sensul de s\v=r-

[itor al privegherii, postului, tr\irii în singur\tate, a rug\-

ciunii trupe[ti [i a altor fapte de mortificare a trupului, ci

omul evanghelic, care, dup\ cuv=ntul Sf=ntului Pimen, a

înv\]at s\-[i mortifice, nu trupul, ci patimile35, omul care

se comport\ cu chibzuin]\, dup\ cum spune Sf=ntul

Maxim M\rturisitorul: „Trupului s\-i dai munc\ dup\

puterea lui [i toat\ mintea s\ îndrep]i înl\untrul t\u”.
Aceast\ îndreptare a min]ii în\untru, adic\ aten]ia, este

adev\rata nevoin]\ a monahului chibzuit. El duce o lupt\

continu\ cu patimile suflete[ti [i trupe[ti; printr-o absti-

nen]\ cuvenit\, el î[i p\streaz\ în chip constant sim]\-

mintele sale [i organele lor [i î[i cur\]\ inima de cugetele

p\tima[e prin rug\ciune [i mustrare de sine; urmeaz\

poruncile [i sfaturile evanghelice [i astfel, n\zuie[te spre
dorita desp\timire, spre îndep\rtarea de lume; tr\ie[te cu

inima în viitor, în învierea f\g\duit\ de M=ntuitorul (Mt. 19, 28)

35 Vezi, Povestiri demne de re]inut despre via]a asce]ilor [i Sfin]ilor
P\rin]i. 1845, p. 225. 
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[i astfel, face to]i pa[ii în lucrarea sa p\m=nteasc\. A[a l-am
v\zut [i l-am cunoscut pe p\rintele arhimandrit Moise.
Orientarea sa sever\ c\lug\reasc\, sau, mai exact, orien-

tarea cu adev\rat cre[tin\ a omului l\untric [i de dinafar\
s-a exprimat în timpul c=t a fost înt=ist\t\tor [i în rela]iile
sale cu conducerea superioar\ [i în c=rmuirea fra]ilor, în

rela]iile sale cu muncitorii [i cu vizitatorii m\n\stirii, at=t
cu cei s\raci, c=t [i cu cei boga]i, în sf=r[it, [i în via]a sa de
chilie. Spre aceste ramuri ale activit\]ii p\rintelui Moise

ne vom îndrepta [i noi acum. 

Împlinindu-[i votul de ascultare monahal\, p\rintele
Moise s-a supus voin]ei Arhip\storului [i a primit condu-

cerea m\n\stirii. Nu mult dup\ aceasta, Vl\dicul Filaret,
printr-un ordin al Sf=ntului Sinod din 28 ianuarie 1825, a
fost transferat la Riazan [i în locul s\u a venit Preasfin-
]itul Grigore I, mai apoi arhiepiscop de Kazan [i Mitropolit

de Sankt-Petersburg. Acest r=vnitor al ortodoxiei [i-a exprimat
simpatia sa deplin\ fa]\ de Sih\stria Optina, în persoana
c=rmuitorului ei de atunci, p\rintele Moise. Preasfin]itul

Grigore I, printr-un ordin din 17 august 1826, l-a înt\rit
pe p\rintele arhimandrit în postul de constructor al
Sih\striei Optina [i i-a dat dreptul s\ poarte la slujbe

bederni]\. Preasfin]itul Grigore nu a adus [i nici nu a luat
vreun frate din m\n\stire f\r\ voia înt=ist\t\torului [i
chiar f\cea dona]ii la Optina din bunurile M\n\stirii Sf=ntul

Lavrentie. Drept m\rturie, monahii mai vechi de la Optina
povesteau aceast\ înt=mplare. Pe atunci era lips\ de
ierodiaconi [i unul dintre ei, pe nume Serapion, n\scut la
Orlov, într-o familie mic-burgez\, venind din lume la Sih\stria

Optina, foarte repede a înv\]at tipicul [i slujbele Dumne-
zeie[ti, astfel înc=t putea fi un bun ierodiacon. A fost hirotonit,
dar nu dup\ mult timp a cerut s\ mearg\ la Kaluga [i s\

se închine la icoana f\c\toare de minuni [i aici a înaintat o
cerere pentru a fi transferat la M\n\stirea arhiereasc\
Sf=ntul Lavrentie. Economul casei arhiere[ti, ieromonahul
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Augustin, [i casierul au fost foarte bucuro[i de acest
transfer, deoarece [i aceast\ m\n\stire avea nevoie de
ierodiaconi [i conducerea eparhiei s-a gr\bit s\-l transfere.

Preasfin]itul Grigore, fiind la Sankt-Petersburg pentru a
participa la lucr\rile Sf=ntului Sinod, a înt\rit acest
transfer. Dar c=nd p\rintele Moise i-a raportat c\ p\rin-

tele Serapion este de folos la Sih\stria Optina, atunci
Preasfin]itul Grigore a pus urm\toarea rezolu]ie: „Iero-
diaconul s\ se întoarc\ la Optina, cu toate c\ r\m=ne cu

casa pustie”. P\rintele Serapion s-a întors la Optina în
urma unui ordin din 9 decembrie 1827, în care era trecut\
[i rezolu]ia Preasfin]itului. 

{i dup\ transferul s\u de la Kaluga, Preasfin]itul
Grigore a p\strat totdeauna o bun\ amintire despre Sih\stria
Optina [i înt=ist\t\torul ei. În timpul p\storiei sale la
Kazan, a invitat acolo pe unii monahi din m\n\stirea p\-

rintelui Moise, iar c=t a fost Mitropolit de Sankt-Petersburg,
se informa cu simpatie despre Optina [i î[i amintea cu dra-
goste despre p\rintele Moise. Dup\ Preasfin]itul Grigore I,

pe scaunul de la Kaluga au fost pentru pu]in timp, Prea-
sfin]itul Gavriil (1828-1831) [i Preasfin]itul Nicanor (1831-
1835). Ace[ti doi arhip\stori, cu toate c\ nu au fost prea

apropia]i de Sih\stria Optina, pre]uiau într-o cunoscut\
m\sur\ ostenelile înt=ist\t\torului ei. Preasfin]itul Gavriil,
a[a cum se vede din documentele arhivei m\n\stirii, la

început a fost binevoitor fa]\ de Sih\stria Optina [i de
înt=ist\t\torul ei, dar apoi, ca urmare a clevetirilor unor
persoane laice, a[a cum povesteau monahii b\tr=ni, [i
denun]urilor unor fra]i nelini[ti]i, [i-a schimbat atitudinea

sa binevoitoare fa]\ de p\rintele Moise [i a început s\-l
supere, cer=nd, la intrarea unor noi persoane în m\n\stire
[i la alte probleme ale înt=ist\t\torului, acordul fra]ilor.

Au fost numi]i astfel în r=ndul fra]ilor, f\r\ voia înt=ist\-
t\torului, preotul satului Kosta[iov, Ivan Zaharov, [i elevul
Alexei Beliaev, exmatriculat din seminarul de la Kaluga [i
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trimis la Sih\stria Optina, nu pu]ini subalterni — generând

o adev\rat\ plag\ a m\n\stirilor. 

Cu toate acestea, pe 8 februarie 1829, Preasfin]itul

Gavriil i-a mul]umit p\rintelui constructor Moise pentru

grija sa în men]inerea bunei r=nduieli [i a ordinii la a[ez\-

m=ntul Optina, amintindu-i totu[i, c\, pe m\sura posibili-

t\]ilor, s-a str\duit s\ pl\teasc\ datoriile m\n\stirii. În

acela[i an, p\rintele Moise a fost numit membru în comi-

tetul de construc]ie la M\n\stirea Acoper\m=ntul Maicii

Domnului Dobr=i, din Lihvinsk, iar în anul 1831 Preasfin-

]itul Gavriil i-a mul]umit [i l-a binecuv=ntat pentru înde-

plinirea cu credincio[ie [i cu succes a sarcinilor ce i s-au

încredin]at. 

În anul 1832, p\rintele Moise a fost numit de Episcopul

Nicanor de Kaluga exarh al m\n\stirilor din eparhie. Despre

rela]iile Preasfin]itului Nicanor cu Sih\stria Optina st\

m\rturie o scrisoare a sa, adresat\ p\rintelui Moise, de la

Var[ovia, datat\ 30 aprilie 1847, cu ocazia primirii de c\tre

Preasfin]itul a unor c\r]i editate de m\n\stire. Iat\ textul

acestei scrisori: 

„Cuvioase P\rinte Egumen Moise!

În timpul vie]uirii mele în eparhia Kalug\i, am vizitat

de c=teva ori m\n\stirea încredin]at\ Dumneavoastr\

spre conducere [i de fiecare dat\ m-am m=ng=iat de pros-

peritatea ei l\untric\ [i de dinafar\. Cu aceast\ m=ng=iere,

nu încetez s\-mi amintesc de Dumneavoastr\ [i de A[ez\-

m=ntul Dumneavoastr\, mut=ndu-m\ din eparhie în eparhie,

[i cunosc=nd cumin]enia Dumneavoastr\ [i experien]a în con-

ducere, îmi imaginez acum Sih\stria Optina într-o stare

înfloritoare. Primi]i mul]umirea mea sincer\ pentru c\r]ile

folositoare ce mi le-a]i trimis [i care au fost editate de



68 Stare]ul Moise de la Optina

m\n\stire. V\ rog s\-i transmite]i ieroschimonahului Iosif36

buna mea dorin]\ s\-l înt\reasc\ Domnul în putere [i s\-{i

arate puterea Sa în neputin]ele lui. 

Chem=nd binecuv=ntarea lui Dumnezeu asupra Dum-
neavoastr\ [i a fra]ilor, r\m=n al Dumneavoastr\ adev\rat
cinstitor [i cu dragoste, sincer\ slug\, 

Nicanor, Arhiepiscop al Var[oviei 

30 aprilie 1847 

Var[ovia”. 

Altfel de rela]ii fa]\ de Sih\stria Optina [i fa]\ de
înt=ist\t\torul ei a avut Preasfin]itul Nicolae, care a condus
eparhia Kalug\i aproape 17 ani (1835-1851). Este adev\-
rat c\ prin Pronia Dumnezeiasc\, la început, Vl\dicii de la
Kaluga au fost binevoitori, l-au sus]inut [i l-au înt\rit pe
p\rintele Moise ca înt=ist\t\tor, dar mai t=rziu s-au îng\-
duit în aceste rela]ii [i necazuri, pe care p\rintele Moise le-a
dus cu mult\ r\bdare [i supunere monahiceasc\ fa]\ de
voia lui Dumnezeu. Preasfin]itul Nicolae, dup\ c=te [tim noi,
a fost în general o slug\ credincioas\ a Domnului, dar avea
impruden]a s\ dea crezare unor zvonuri, f\r\ s\ le verifice
cu exactitate. De aceste zvonuri se foloseau unii oameni care
erau aproape de Preasfin]itul [i nu îl stimau pe p\rintele
Moise. În afara denun]urilor venite din partea unor fra]i
de la Sih\stria Optina, preasfin]itul asculta calomniile [i
mustr\rile aduse p\rintelui Moise [i, poate insesizabil
pentru el însu[i, trecea cu mintea de partea potrivnicilor
p\rintelui Moise [i îi f\cea necazuri. 

Dac\ fiecare gospodar î[i cunoa[te treburile sale, cu
at=t mai mult un înt=ist\t\tor al unei comunit\]i de monahi
[tie c=t de important\ este, uneori, prezen]a în m\n\stire

36 Ieroschimonahul Iosif a scris c=teva c\r]i împotriva înv\]\turilor

false ale rascolnicilor. 


