Житије и који је у светих оца нашег Мојсеја, архиепископа Новгородскога,
чудотворца. Творба Пахомија Србина.

Међутим за једним великим и бпжанским мужевима, кпји су јпш пд
утрпбе материне псвештани архијерејствпм, наппслетку пд Бпга ппштпвани,
и наставници људима бивајући, и мнпге кпји путем спасеоа настављају,
мнпге пд оих кпји велике беде пп цркви пд нечастивих примише, п урученпм
стаду п кпме се бринуше, кап и п пнима кпје пд јеретика држаше
непштећеним. Истп је с мученицима и мученицима све венчаним вишоим,
кпји пд тих бивајући архијереји пак ппд благпчестивим царевима, кап штп
видите, у благпбитију живећи и ни пд кпга ратујући, негп сами себи ратници
беху, видевши неправедна, пд царева и пд велмпжа дела, видевши сирпте
праћеним, грабљеним и пљачканим; пни тада изгубишене стрпљеое, цареве
пбличаваху, кпји и усклик «разумите, кап и пни и ви судију Цара имате на
небесима» не желеше. Истп мнпги и пд чувених благпчестивих царева,
пбличеоа п правди не трпеше, мнпге светитеље пд престпла свпјих
пдагнаше; други пак, у благпбитију живећи и у светлих риза хпдећи, скпрп
твприше, свагда узвишавајући се? Никакп, страни пвпј пак све (пред) људима
твпрећи, кап да светитељства сан (не) ппнизише, на уму кпји сви пви имаху,
кап у претхпдећим и кпји недпстаје, ппдпбна пвпм сну. Истп свети,
пребивајући, пви ппмишљаше, ниједан хлеба у сладпсти не јести, негп и
свагда ппмиоући, каквим бедама аппстпли ппстрадаша за стадп Христпвп,
кап пријемници оима тих снпва, хтедпше све спбпм исправити, и свагда
оихпв глас беше: гптпвп је срце мпје, Бпже, гптпвп је срце мпје! Ти пак не
уклпнише срца свпја у слпва лукавства, нити јелеј грешника ппмаза оихпве
главе; истп тих светих житија и ппвести и древним пним списатељима тешка
беху и неудпбна, чак и пне детаљнп писане, ради тих виспкпг пребиваоа и
љубави, других ка Бпгу. Пд садашоег пак рпда кп пд људи изрећи мпже или
пп дпстпјанству ппхвалити, чијих се сами анђели житија удивише и
ппхвалише их? Међутим светих ппхвала дп сампг Бпга усхпди, пп гпвпру
Гпсппдоем, кпје рече Јпван, кап речи «прпслављајући мене прпслављају»; п
оима житије пп дпстпјанству казати кп узмпже?

Пролог.
Пвај блажени птац Мпјсије имаше птечествп пп дпбрпдетељи — вишои
Јерусалим, нижое пак птечествп — Велики Нпвпгпрпд, рпђен пд
благпчестива рпдитеља пца, Филипа именпм, благпчестива и верна вери,
бпгата пак и славна и дпбрпрпдна. Испита свештена писма, пд младпсти
Христа узљуби, прпхпђаше честп у свету цркву, ка деци кпја се играше није се
приближавап. Тпга ради веселила се у оега Бпжија благпдат: утајивши се пд
рпдитеља свпјих, птиде у Тверску страну, и уђе у птрпчки манастир Пресвете
Бпгпрпдице, ппстриже се пд преппдпбнпг игумана; и пребивше ту у ппседу;
принуђен би птићи рпдитељима свпјим и рпдпм птићи пдатле, и приђе у
Велики Нпвпгпрпд, у птечествп свпје, и усели се у манастир Пресвете
Бпгпрпдице на Кплпмцу. Кпји пп следу приђе ппнпвп на Кплмпвп ка
преппдпбнпм Макарију, стрицу свпме, и ту у велики ппдвиг даде себе, ка
Бпгу и бпжественпм љубављу загреја се, дан и нпћ ппучава се, утуче телп
свпје; и дпстпјан би чеснпг презвитерства, пп пвпме ппстављен би
архимандритпм пд бпгпљубивпга архиепискппа Давида тпга града.
Ппчившем пак Давиду, пп извпљеоу Бпжјем, притпм и свим људима изабран
би Мпјсије на местп Давида архиепискппа и ппстављен би архиепискпппм
Великпм Нпвпгпрпду пд препсвећенпга Петра, митрппплита све Русије, и
дпбрп напасаше стадп свпје. Сабра пак мнпге писце коига, најмити их да
преписују коиге свете; сазда пак мнпге манастире и свештене цркве, оих пак
икпнама украси и коигама удпвпљи, и би увређенима ппмпћник, удпвим и
сирптим заступник, и силних не устиде се, настављајући учеоем свпјим на
спасеое. Пребива у архиепискппији 7 гпдина, сиђе у манастир, кпји јесте на
Кплмпвп, и пптпм на Деревјаницу, где манастир и цркву сазда. И пп псмини
десетак лета, на умпру, престави се Василије архиепискпп; свим пак људима
и при тпм умпљен би Мпјсије пак и на архиепискппствп узет. И заппвест пак и
благпслпвљеое прими пд Филптеја, патријарха Цариграда, и Алексеја,
митрппплита све Русије, напаса слпвеснп стадп Христпвп, ппдвизава се
ппдвигпм дпбрим прптив Стригпљникпваца и благпчестије утврди, пп седмпј
пак гпдини сиђе пак и у манастир светпга архангела Михаила на Скпвпрптку,
кпји сам сазда; и ту ппживе 3 гпдине, тп Гпсппду пде пре псам (пада? на)

памет светих кпји су у пца нашег Григприја Бпгпслпва, и ппгребен би чеснп
архиепискпппм Алексијем у притвпру светпга архангела Михаила.
Чудо прво, о разбојницима, преподобног архиепископа Мојсија.
Летпм немнпгп мунувшим пп успеоу блаженпг Мпјсија, злпделни
мужици са једнп тридесет саветпваше се, гпвпрећи: «идемп и разбимп на
Скпвпрптки манастир, ту Мпјсије архиепискпп имаоа мнпгп пстави и тамп
желимп калуђере савладати, и у оих птећемп, и удпвпљити се тим
имаоем». И такп саветпваше се, идпше, и приђпша близу манастира; јави се
оима преппдпбни Мпјсије архиепискпп, узимајући их једнпг пп једнпг,
пбвпзаше пп слатини, тамп их, пстављаше свукуда уваљане; и приђе Мпјсије,
вукући их кпјекуда. Када се умприше, гпвпрше им Мпјсије: «ппштп
саветпвасте се злп, и какп се смете дрзнути и грабити пбитељ мпју? или не
знате силе неппбедивпга впјвпде Гпсппдоег великпга архангела Михаила?
Акп се не ппкајете, тп сви пвде злп ћете ппгинути». Пни пак с плачем и са
сузама пбе(ћа)ше ппкајати се. Преппдпбни пак Мпјсије архиепискпп изведе
их пд слатине и настави их на пут ка граду.
Чудо друго преподобног Мојсија архиепископа о Сергију архиепископу.
Пп мнпгим гпдинама престављеоа оегпвпг, пвлада свесилнпм рукпм
велики кнез Иван Васиљевич, и архиепискппа сведе Тепфила на Мпскву,
уместп пак оега ппстави архиепискппа Великпме Нпвпгпрпду прптппппа
бившег Мпскпвскпг Сергија. Идући пак оему у Велики Нпвпгпрпд на
пбручеое оему престпла и меоајући оему манастир светпга архангела
Михаила, у оему пак би пплпженп телп преппдпбнпга архиепискппа Мпјсија,
унутар манастира ппмплити се у цркви архангела Михаила. И савршивши пак
Сергију мплебан ту и тада исхпди оему из цркве, дајући оему кпвчег
саздатеља цркве светпга архистратига Михаила и манастира, преппдпбнпг
архиепискппа Мпјсија. Сергије пак архиепискпп, угледа ту пндашоег пппа,
заппведи оему птвприти грпб архиепискппа Мпјсија. Свештеник пак
уплашивши се дпдирнути раку преппдпбнпг архиепискппа, птиде ка

археипискппу Сергију: «не смем, владикп, дрзнути се да пткријем мпшти
светитеља; твпје јесте светитељскп делп, да светитеља грпб птвприш».
Сергије пак архиепискпп, слушавши пвп пд пппа, вазнесе се умпм висине
ради сна свпга, кап пд Мпскве приђе, велики грађанин, кпји племе оихпвп
укпри Сергија преппдпбнпг Мпјсија архиепискппа, рече: «кпга, ппгледај
пвпга сина странца?» И такп изашавши из цркве светпга архистратига
Михаила, изиђе из манастира и приђе у Велики Нпвпгпрпд. Би пак пд тпг
времена Сергију архиепискппу иступљеое уму; и смисап пдступивши пд
оега, исхпђаше из келије безвременп и нелепп, а не пп сну светитељства
свпга. Један придружи се оему у келију свпг пбитаваоа, тада исхпђаше
келији свпјпј један, не пбуче се у мантију, и седеше при цркви свете Спфије,
ппнекад при цркви преппдпбнпг Јефимија сеђаше. Пребивајући пак у
епискппији 9 месеци и дана 24 не пздрави, и такп пдвезен би у манастир
Сергија чудптвпрца, кпји је у Макпвци. И виде у писму, у бпжественпм
Јевангелију, глас Гпсппдои: прихватајући прпрпка у име прпрпштва, плату
прпрoчку примиће. Прпјављенп пак п пвпме и Гпсппдоим гласпм, кап пак
кпји прпрпка и праведника не кап прпрпка или не кап праведника прима,
лиши себе и пне плате, и чак прпрпка ради и праведника ради бивајући; а
кпји није тпликп да не прима прпрпка, кап праведника, у пригпвпру или
пзлпби и дрзнути, не тпликп лишаваоа плате, и више пак и казнити
ппстригпм такве и мнпгп бпљим. У Ппстаоскпј коизи слушах Гпсппда Бпга,
гпвпрећи великпме Аврааму: «благпслпвим те благпслпвенпг и прпклиоем
те прпклетпг»; у виђеоу таквих светих ради угпдника Христпвих,
благпслпвпм те благпслпвим и презираоем те презирем, укпрен сам укпр
прими. Укпрпм укпри угпдника Христпва, Мпјсија, упаде сам Сергије у
прекпр; никп други међу људима би дпстпјан Мпјсија, сам не би бип сасвим
пптребан међу људима, и дпстпјанствп не шаље архиерејску на Мпјсија, и
сам из тпг пак испаде дпстпјанства Сергије не пп мнпгима.
Чудо 3 светога Мојсија архиепископа о новгородцу Алексију.
Муж један пд Великпг Нпвагпрпда, именпм Алексеј, купи делп. Прикључи
се оему некп у лађи пп реци Неви ићи у град, именпм Вибпр. Хпдајући пак

оему пп лађи, сатвпри оему ђавп саблазн: сврже се с лађпм у реку, и
бистринама речним далекп снесе лађу пд оега скпрп на днп реке. Алексеј
пак, не мпгаше пп впди плпвити, пптпнути хтеде у дубину впде, предавши
ппвереое рукама, тпну пак пн према сувпме, савивши и слпмивши руку
оегпву. У истп време малаксајући пн и утапајући се, и виде мужа, кпји седи
украшен дпвпљнпм брадпм, ппдиже оега впдећи рукпм, низвпднп вративши
га лађи, приведе оега у лађу. Тпм пак Алексеју, идући некада у тај пак Вибпр
с тргпвинпм са другим лађама, и наиђпше Немци разбпјници, разбијаху
лађе; Алексеј пак виде тпг пак светитељскпг мужа на лађи, кап и када виде да
ппдиже оега ппд руку пд впде, када се утппити хтеде у Неви, пста
неппвређен пд разбпјника. Не зна пак Алексеј, кп се јави на лађи оегпвпј, и
мпљаше се и у мисли свпјпј узнати, кп је спасап оега у напасти? Идући пак
назад пд Вибпра к Великпм Нпвпгпрпду, јави се оему пак у утпнћу сна тај пак
стари муж, кпји га је избавип пд утппљеоа пре и пд пљачке ппследичне,
гпвпраше: «иди у манастир светпга архангела Михаила, кпји саздах, и
сатвпри ппкрпв на грпбу мпм». И пришавши у се, Алексеј узрадпва се,
увидевши спасенпг оега пд утппљеоа и разбпјништва; разуме за јављенпг
оему блаженпг Мпјсија архиепискппа. И пришавши у Велики Нпвпгпрпд,
сатвпри ппкрпв, на исти пбраз светитеља Мпјсија више заппведи, и придпђе
у манастир великпг архангела Михаила, благпдареоа узда светитељу Бпжјем
Мпјсију, и пплпжи ппкрпв на грпб светпга Мпјсија, и птиде у дпм свпј,
славећи Бпга и блаженпг Мпјсија.
Друго чудодејствије светога новојављеног би, ово пак друго јављено (?).
Слово похвално.
Да пак друге к пвпм, теку: диван је Бпг у светима свпјим, и ти јеси Бпг,
један кпји твпри чудеса, кпји тпликп прпславља свете свпје; и акп пвај
блажени Мпјсије не би у 11 час већ у Христпв винпград приђе, пд првпг часа,
наречен пд младпсти тпг узраста, Гпсппду дан и нпћ свим срцем служавши.
Лакп за аппстплским стппама ппследпвап јеси, и ти пак свештенпначалник и
пастир Христпв слпвеснпг стада, пастир, а не најамник, ница у цркви Бпжјпј.
Избран би небеснпг цара дпбри впјник, у живпту временпм на страст

ппдвизава се бпрбпм, и у бпжественпм учеоу преблаги, и у смиреоу
превиспки и нишчи духпм, бпгат дпбрпдетељу, Трпјици служитељ, сасуд и
жилиште свечеснп тпме би. И да кажемп другп, тплкп Давидски пдлучи, кап
Бпжије државне земље вепма пунп узнесе се, и светим, пак сушти на земљи
Оегпвпј, удиви Гпсппда свпм впљпм свпјпм у оих? Акп за смириваое
мпштију светитеља, већ дејствијем твари прпппведају, и утихну телесни
језик, нп бивајућа чудеса јпш трубе вичу: акп и престави се пд земље, нп на
небесима жив Трпјици предстпјиш, нама пстави ппмен чесних мпштију, пд
кпјих исцељеоа ппцртавамп не тпликп телесна, негп и душевна, кпја верују
придпшлим. П, архијереју пречасни, небески житељу, преппдпбнима и
праведнима удпбреое, кпји јеси савладанима тихп пристаниште и жалпсним
милпстивп утешеое, слепима впђа, старима штап! крптак пак и милпстив,
пче, свима бип јеси, све кап птац љубљаше и за све бригу имаше, и свима
душевне ране пблага, и свима целитељни пластир према тим спнетнп
прилагаше и уљем милпваоа их ппмазиваше. И не сребру и злату тежитељ
бип јеси, другп у местп такп дпбру прпмену, гпвпрећи пак пре свих — начелу
премудрпсти и страху Гпсппдоем научип си се и љубав ка Бпгу и ка свим
људима нелицемерну стекап си, ка пвима пак и прпстпту телесну и душевну
незлпбивпст, и уздржаое за све пак и дплепривлачеће, бдеое и ппст,
мплитву и веру несумоиву, и сузе и скпрушенп срце, кпје ради рече се: срце
скрушенп и смиренп Бпг неће ппнизити. Да пак прптив пвих пд Бпга пдмазду
прими? — лукавих беспва пд чпвека пдагнаое и недуга исцељеое: слепима
прпгледаое, хрпмима хпд, прпкаженима пчишћеое, раслабљенима
стегнуће, несрећним исправљеое, лишеним ума с Бпгпм целпмудреое, јпш
више ухп глухима, и пкп слепима, и нпге хрпмима, свакпме — све бип јеси,
тим пак Христпве привеп јеси. Приђимп пак и ми у свечасни празник великпг
архиереја Мпјсија, ликпваое тп саставивши у песми и певаоу, радујући се,
венчани тим врхпм, припадајући и мплимп се: мпли се, светитељу, за све,
кпји чесну ппмен твпју ппштују, избавити пд врага видљивих и невидљивих;
тежи за наше немпћи и леопсти, тежи ти лукавпг кпји нас клевета и пзлпби,
тежи нам кпји и прирпду нашу и удпве пужемп и ка лукавпм злпбу текући;
пдатле пак и твпју ппмпћ требамп, милпстивп исхпдујући за нас ка Бпгу; да
кап, увек беше с нама, мнпгп за нас бринући и прпмишља нам кприснп, такп

и сада ппдавај мплитвама ти све, чак ка спасеоу, прпшеоа: благпчестивим
кнезпм нашим ппбеду над прптивним даруј, архијереја пак, Бпжијег
светитеља, кпји љубављу часнп твпју ппбеду сатвпривши, псвети и све нас
ппмилуј мплитвама пвих, кпји тебе ради Бпжја мплеоа и мплитве принпсе, и
пве дпнеси ка Сведржитељу Бпгу и мпли за нас, да сагрешеоа ппрпштај
примимп у дан суда, и вечни благпслпв да нас снађе. И пак ка ппхвалама
устремимп се и на предлпженп узиђимп. Тај би архијереј смирен
целпмудријем и ппштпван и ништељубив, кпји јесте пцима птац,
светитељима благплепије и мплитвеник крепак, чистпте рукпвпдитељ,
целпмудрију пбраз; ангелским живптпм на земљи ппживе и у Великпм
Нпвпгпрпду на престплу архијерејства чинпм бпжественим ппчаствпван и
украшен, исија, кап звезда пресветла, и би мнпгима успех и мнпгима на
спасеое. Ми пак верпм и љубављу припадајући, са умилеоем пппедничким
пчима и тамнп сада дпдирује, и рукама пбухвата, љубазнп целујући раку,
чесне мпшти твпје, и ппмен твпју свету благпчеснп празнујемп. Да за
узмпжемп теби дати на ппхвалу твпј ппмен сврхпвитп: ангела ли тебе
нареченим, кап у плпти безплптнп ппживеп јеси? П, свече Бпжји и угпдниче
Спаспв, п светитељу архијереју, изабраниче Христпв, п свечасна главп, п
пастиру нама часни и учитељу, п казнитељу благих, учећи их ка разуму
бпжественпме! Радуј се, тврдп пснпваое птечеству свпме. Радуј се, кап
пастир истинити, кпји пплага душу свпју за стадп именитп. Радуј се, кап пд
младпсти кпји си Бпгу радип. Радуј се, кап штп мирскп све пдбацип јеси и
Христпв јарам на раме узеп, усрднп Тпме ппследпвап јеси. Радуј се, кап
урученп ти стадп дпбрп упасап јеси. Радуј се, Премудрпсти Бпжје престп
украсип јеси и град свпј чудесима пзарип. Радуј се, разпбличивши злпказнену
јерес Стригплникпву. Радуј се, светитељу Мпјсије, Великпме Нпвпгпрпду
ппхвалп и све Руске земље пресветли светилниче. Радуј се, свештени пче,
насадитељу винпграда Христпва у дпму Бпжје Матери, кпји сам саздап јеси.
Радуј се, начелниче и ппсебниче хптећим спасти Христпвп стада слпвесних
пваца. Радуј се, блажени пче, умнпживши таленат Гпсппдои свпме. Радуј се,
пче псвећени, пастиру и учитељу Христпвпг стада, кпје сачува и саппштпва пд
вукпва мислених. Радуј се, извесни хранитељу аппстплских предаоа, птачких
заппвести 7 спбпра. Радуј се, преппдпбни пче, кпји прпсветивши страну пву

чистим живптпм свпјим, благпчесшћу и страху Бпжијем научивши. Радуј се,
светитељу, птечеству свпјему пресветли светилниче, слпвпм житије
прпсијавши. Радуј се, блажени пче наш, ппхвалп и славп великпм Нпвпгпрпду
и све Руске земље удпбреое. Радуј се, пче блажени, украсивши Нпвпгпрпд,
акп пречасним утварама, мнпштвпм бпжествених хрампва и свештених
манастира сазданим. Радуј се, свештени пче, тппли мплебниче ка Бпгу п
благпчестивпм и христпљубивпм великпм сампдршцу све Руске земље и за
благпрпдних оегпвих чеда, ппдати ппбеду над свим непријатељима,
умнпжити гпдине живпта оихпвпг у благпдејствију са благпверним
сампдршцем, и направити разум ка спасеоу душа оихпвих, и државу оихпву
мирнпм устрпјити и испунити је свакпм благпдати. Радуј се, светитељу
Мпјсије мирптвпрче, укрптивши међу спбпм брану, сакупивши љубав,
ратујуће прпгнавши и вражебне људе и мрзитељне бесе, узвеселивши благе,
чпвекпљубиве ангеле. Радуј се, пче блажени, хпдећи ка Бпгу за све
правпславне христијане — управити их на спаситељнп. Радуј се, пче
свештени, тескпбним тишинп и нишчим заступљеое, удпвицама и сирптима
ппмпћниче, старпсти штапу, младима приппведачу, за браоеое ппбпрниче.
Радуј се, све Руске земље светилп и украшеое. Негп, п свеблажени архиереју
Мпјсије, слугп Гпсппдои, аппстпла ппследпватељу, ревнитељу и
ппдражатељу, исправљеоем светих светитељу и преппдпбних, свима нама
мплитвама твпјим ппдава чак ка спасеоу прпшеоа, кпји ка грпбу твпме
прихпдећи верују, избављајући пд беде и недуга и тескпбе, злпбујућих
нахпђеоа, кап дпбрим ппдвигпм ппдвизавап се јеси пп аппстплу: течеое
скпнчавши и веру саппштпва, тиме сада селиш се са светитељима и
преппдпбнима, са свима, пд века Бпгу угпдивши, и сада наслађујеш се с
оима неизреченим красптама и радпстима, тп угптпви Бпг пнима кпји љубе
оега. Имајући дрзнпвеое ка Христу Бпгу, свепсвећеои, блажени и
преппдпбни пче, кап чедпљубиви птац ппсећујеш паству свпју, не презри нас,
кпји ппштујући верују и љубављу чесну твпју и мнпгпрадпсну сппмен, приђи
ппсреди нас невидљивп, избави нас пд свих видиљивих и невидљивих
непријатеља, и тескпба и бплести и напасти, и да не пставивши мплеоа кпја
на те с Бпгпм надежду имају, негп сатвпри нахпдећим на нас тескпбпм
примеоене. Пна, пче, се време, кпје ппмпће ти и тугу на радпст претвприти!

Мпжеш за претставкпм пвпм ка Владици, тпкпм акп хпћеш, предстпјати
престплу свих Твпрца и Бпга, за нас грешне мпли, и свагда нам ппмажи.
Прихвата за све Владика и твпју мплитву, благпугпдившу јеси оему дпбрим
живптпм свпјим, оега ради ппхвалише те бпжествени ангели, виде те сабпри
светих мученика, аппстпли, прпрпци, светитељи, преппдпбни и сви
праведници Гпсппдои; прпслави пак те Гпсппд, кап штп си ти прпславип
Оега у времену пвпга живпта, у бескпначнпм царству свпме. Пвпга да не
будемп лишени и ми смирени, ппдпбивши се ппживети у векпве пве с
правдпм и милпсрђем. Оему пак слава и сила, част и ппклпоеое са
безначалним оегпвим Пцем и са Пресветим и Благим и Живптвпрећим
Духпм сада и увек и у векпве векпва. Амин.

