
Возлюблені у Воскреслому Господі 
високоповажні пастирі, всечесне 
чернецтво, благочестиві чада Святої 
Церкви! Торжествуючи і радіючи всім 
серцем, вітаю вас радісним пасхаль-
ним вітанням:
«Х Р И С Т О С   В О С К Р Е С»!

Настав всерадісний день Пасхи Христо-
вої – «свята свят і торжества з торжеств». 
Бог благодаттю Святого Духа дає нам мож-
ливість пізнати Воскреслу Боголюдину – Іі-
суса Христа, який сокрушив пекло і іску-
пив хресною смертю гріх Адама.

Воскресінням Христовим людське 
єство, схильне до гріха і позбавлене бо-
гоподобия, оновилося у всій красі пер-
возданного творіння. У Христі і з Ним 
людське єство воскресло і вознеслося до 
Престолу Отця Небесного.

До цього світлоносного преображен-
ня, до вічної слави Христової покликані і 
ми. Спаситель відкрив для нас врата Цар-
ства Небесного і всіх закликає увійти до 
нього. В Таїнствах Церкви Він всім дає 
радість ще тут, на землі, з’єднатися з Ним 
і відродитися до вічного життя.

Немає і не може бути радості біль-
шої, ніж радість про Воскресіння Христа. 
Коли приходить великий день Пасхи, сло-
ва цієї радості ми багато разів чуємо і по-
вторюємо. Ми усвідомлюємо їх розумом, 
але часто при цьому наше серце і душа не 
відчувають такої радості. Життєві скор-
боти, напасті, проблеми різного роду, 
хвороби власні або близьких людей, – все 
це пригнічує нас, лягає важким тягарем і 
засмучує.

Але християни не повинні сумувати! Адже 
якщо Христос воскрес і переміг смерть, то всі 
наші скорботи і напасті тимчасові. Неминуче 
настане день, коли ми позбудемося їх. Про це 
говорить нам Сам Спаситель: «Ви тепер маєте 
печаль, але Я побачу вас знову і зрадіє серце 
Ваше, і радості вашої ніхто не відніме від вас» 
(Ін. 16, 22).

У життєдайному сяйві Пасхи Христової 
двері райські нам відкриваються. Сприйме-
мо цю святу радість і понесемо її людям, ще-

дро будемо ділитися нею з тими, хто ще не 
зустрів Господа на своєму життєвому шляху, 
щоб вони пізнали, що «Бог є любов» (1 Ін. 4, 
16), а Царство Його є Царство радості і світ-
ла. Господь Сам дарував нам радість пасхаль-
ну, яку ніхто не відбере від нас, тому що вона 
проникає в глибину душі. Цією радістю тво-
рилася наша віра, вона боязких неписьмен-
них рибалок перетворила в Христових апо-
столів, які пронесли проповідь по всій землі, 
бо свідчили своїм життям і мученицькою 
смертю про Воскресіння Христа.

Як апостоли, так і мученики з цією раді-
стю пасхальною йшли за Нього на страж-
дання і смерть. Благополучних і забезпе-
чених людей тверда віра вела в пустелю і 
робила їх великими святими подвижника-
ми. Силою Воскреслого Христа наші святи-
телі Феодосій і Філарет і преподобний Лав-
рентій Чернігівські прагнули досягти ще в 
земному житті тієї чистоти образу і подоби 
Божої, з якою була створена людина.

Свята Церква проповідує і творить 
мир – мир в душах і сім’ях, в нашій Віт-
чизні і по всій землі. Але зараз ми бачимо, 
як проливається кров, гинуть мирні жи-
телі, не вщухає ненависть. Насильство, 
ворожнеча і інші пороки прищеплюють-
ся суспільству, і багато хто страждає від 
злочинності і аморальності, злиднів і по-
невірянь.

Як досягти миру в таких умовах? Не-
обхідно пам’ятати, що мир між людьми 
починається з миру в наших серцях. Звер-
немося до Воскреслого Христа, довіримо 
Йому своє життя, – і ми станемо справж-
німи миротворцями. Шлях до доскона-
лості і миру – шлях Христов. З любов’ю 
до ближніх будемо дбати про немічних і 
тих, які страждають, про вдів і дітей, по-
збавлених батьківської ласки. Докладемо 
всіх зусиль, щоб світом правили не гор-
диня і ворожнеча, не гроші і зла воля, а 
злагода і жертовність, правда і любов.

Возлюблені у Господі високоповажні 
отці, всечесне чернецтво, дорогі брати і 
сестри! Смерті святкуючи умертвіння, 
пекла зруйнування, іншого життя вічно-
го початок – радіймо! З сугубою радістю 

вітаю вас з світлоносним святом Пасхи Хри-
стової: «радуйтеся, удосконалюйтесь, вті-
шайтеся, будьте однодумні, мирні: і Бог лю-
бові й миру буде з вами» (2. Кор. 13, 11).

Христос Воскрес! 
Воістину Христос Воскрес!
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АМВРОСІЯ 



УПЦ – найбільша конфесія в УкраїніУПЦУПЦ  найбільша конфесія в Україні найбільша конфесія в Україні
Українська Православна Церква є найбільшою кон-

фесією в Україні і нараховує 12 660 релігійних органі-
зацій у своєму складі. У звіті Міністерства культури 
«Про мережу церков і релігійних організацій в Україні» 
зазначено, що станом на 1 січня 2016 року в Україні за-
реєстровано 34 183 релігійних громад, із них більше тре-
тини —12 334 — належить Українській Православній 
Церкві. При цьому в «УПЦ КП» релігійних громад нара-
ховується майже втричі менше — 4 921, з них 196 недію-
чих. Третя по величині — Українська Греко-Католицька 
Церква —у своєму складі має 3 366 релігійних громад.

В Україні зареєстровано 207 монастирів, що нале-
жать Українській Православній Церкві (40% від загаль-
ної кількості в Україні), у яких подвизається 4 847 ченців 

та черниць (70% від усього чернецтва). В «УПЦ КП» – 63 
монастирів, за якими закріплено 211 ченців, а в УАПЦ – 
13 обителей і 19 монахів. 

Також у звіті зазначається, що в УПЦ: 10 169 священнос-
лужителів; 19 духовних навчальних закладів, у яких на ста-
ціонарі навчається 2 065 студентів, а на заочній формі – 2 796. 
Українська Православна Церква має у своєму складі 3 706 
недільних шкіл та одну загальноосвітню. Станом на початок 
2016 року працювало 129 засобів масової інформації, з них 
— 90 друкованих, 7 — аудіовізуальних, 38 — електронних.

Окрім того, як повідомляє Інформаційно-просвітниць-
кий відділ УПЦ, протягом Великого посту Українська Пра-
вославна Церква поповнилася новими ченцями і черницями. 
Чернечі постриги були здійсненні майже в усіх єпархіях УПЦ.

На виставці «Освіта та кар’єра - 2016» Київська духовна академія зайняла 
призове місце в номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти 
і науки».

Організатором виставки є Товариство «Знання» України за під-
тримки та участі Міністерства освіти і науки України, а також По-
сольств Франції та Канади, Торгового відділу Посольства Австрії, 
агентства Campus France, DAAD, British Council, Гете Інституту в 
Україні.

Традиційно Київська духовна академія бере участь в даному заході. 

Гості мали можливість ознайомитися з останніми виданнями, присвяче-
ними 400-річчю Київських духовних шкіл, серед яких: фотоальбом, Біо-

графічний словник (в 2-х томах) та записи богослужбових співів у ви-
конанні хорів КДА; а також поспілкуватися з учасниками.

Виставка проходила в Національному центрі ділового та куль-
турного співробітництва «Український дім». Разом з нею проходила 

виставка навчальних закладів «Освіта за кордоном», де були представ-
лені понад 70-ти вищих навчальних закладів з різних країн світу: Поль-

щі, Естонії, Чехії, Литви, Туреччини, Франції, Кіпру, Ізраїлю, США і т.д.

У Великий Вівторок Страсної седмиці за Божественною Літургією 
Передосвячених Дарів відбулося традиційне нагородження 
священнослужителів Чернігівської єпархії. До дня Святої Пасхи 
благословенням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України 
Онуфрія та Високопреосвященнішого митрополита Чернігівського і 
Новгород-Сіверського Амвросія клірики удостоєні відзнак, зважаючи 
на ревні труди на ниві Церковного служіння. 

Урочиста церемонія проходила у Свято-Введенському храмі. Після 

завершення нагородження митрополит Амвросій  звернувся до присутніх з 
архіпастирським словом. Владика висловив усім подяку за відповідальне і 

самовіддане, благодатне і спасительне служіння Православній Церкві та 
народу України. Його Високопреосвященство наголосив: «Щоб Господь 
був з нами, необхідно строго виконувати Устав і ревно служити Богу і 
Церкві. Наше завдання – досягти тієї любові, яку Господь приніс на землю, 

втілювати і нести її в мир». Владика також побажав зустріти свято Пасхи з 
миром, любов’ю і радістю та призвав на усіх присутніх Боже благословення. 

26 квітня увесь світ відзначив День пам’яті за-
гиблих у радіаційних аваріях і катастрофах. З мо-
менту Чорнобильської катастрофи – найбільшої 
за всю історію ядерної енергетики в світі – минуло 
30 років.

В цей день Блаженніший Митрополит Київський і 
всієї України Онуфрій разом із Президентом України 
Петром Порошенком поклав квіти до меморіального 
кургану “Героям Чорнобиля” та пам’ятного знаку “Вої-
нам Чорнобиля”, що розташовані на території храмово-
го комплексу Архістратига Михаїла Деснянського бла-
гочиння м. Києва.

У Посланні Предстоятеля УПЦ з нагоди 30 річ-
ниці аварії, зокрема, наголошено: «Чорнобильська аварія сталася в часи, коли 
наш народ ще перебував у атеїстичному затьмаренні. Проте, вона змусила мільй-
они людей шукати відповіді на питання про духовні причини того, що сталося. 
Справжньою першопричиною катастрофи на Чорнобильській АЕС є не фатальна 
випадковість, не якась технічна помилка бездушної електронної машини, а втрата 
людиною зв’язку з Богом, втрата пам’яті про Свого Творця, втрата джерела справж-
нього життя без якого, все, до чого причетна людина, спотворюється смертю. Цьо-
го року відзначення 30-ї річниці Чорнобильської трагедії припадає на скорботний 

період Страстного Тижня. Церква нагадує нам про 
страждання нашого Господа Іісуса Христа, які Він пе-
реніс заради нас, людей, та заради нашого спасіння (див. 
Символ Віри). Через призму Страждань Христових ми 
споглядаємо на подвиг героїв Чорнобиля. Саме вони в 
перші години після аварії зробили все, щоб приборкати 
радіоактивне полум’я і врятувати життя іншим. Господь 
навчає нас через Святе Євангеліє: «Нема більшої від тієї 
любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх» (Ін 
15, 13). Жертовний приклад ліквідаторів аварії на Чор-
нобильській АЕС має надихати нас в часи любих випро-
бувань любов’ю перемагати всі негаразди».

Благословенням Високопреосвященнішого митропо-
лита Амвросія за клопотанням керівництва Чернігівської обласної організації ВГОІ 
«Союз Чорнобиль України» грамотами митрополита, Почесним знаком святителя 
Феодосія Чернігівського, Почесним знаком святителя Філарета Чернігівського було 
нагороджено активних членів організації за мужність, сумлінне виконання обов’яз-
ків та значні заслуги у громадській діяльності.

У сам день трагедії в багатьох храмах Чернігівської єпархії після Літургії Передо-
свячених Дарів були відслужені панахиди за загиблими ліквідаторами та жертвами 
Чорнобильської трагедії.

3 квітня, в Неділю 3-ю Великого посту, Хрестопоклонну, відбувся архіпа-
стирський візит Високопреосвященнішого митрополита Амвросія до Спа-
со-Преображенського чоловічого монастиря м. Новгород-Сіверського.

Його Високопреосвященство звершив Божественну літургію у співслужін-
ні намісника обителі архім. Никодима (Пустовгара) і духовенства монастиря.

Після прочитання Євангелія владика Амвросій звернувся до 
віруючих зі словом 
проповіді: 

«Бажаю, дорогі брати і сестри, щоб ми попостилися до кінця Великої Чотири-
десятниці і гідно прийняли Тіло і Кров Христові. Але чи перебуває в нас Христос 
після причастя? Для цього необхідно благоговійно готуватися, щоб причастя не 
було нам в суд або осудження, а в вічності ми змогли б з’єднатися з Христом на віки 
віків». На завершення митрополит Амвросій привітав усіх зі святом, побажав до-

помоги Божої на продовження Великого посту і на молитовну пам’ять 
подарував ікони свт. 

Феодосія.

КДА нагороджена золотою медаллю
На виставці «Освіта та кар’єра - 2016» Київська духовна академія зайняла 

призове місце в номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти 

Традиційно Київська духовна академія бере участь в даному заході. 

Гості мали можливість ознайомитися з останніми виданнями, присвяче-
ними 400-річчю Київських духовних шкіл, серед яких: фотоальбом, Біо-

щі, Естонії, Чехії, Литви, Туреччини, Франції, Кіпру, Ізраїлю, США і т.д.

У Великий Вівторок Страсної седмиці за Божественною Літургією 
Передосвячених Дарів відбулося традиційне нагородження 

Урочиста церемонія проходила у Свято-Введенському храмі. Після 

завершення нагородження митрополит Амвросій  звернувся до присутніх з 
архіпастирським словом. Владика висловив усім подяку за відповідальне і 

миром, любов’ю і радістю та призвав на усіх присутніх Боже благословення. 

Після прочитання Євангелія владика Амвросій звернувся до 
віруючих зі словом 
проповіді: 

помоги Божої на продовження Великого посту і на молитовну пам’ять 
подарував ікони свт. 

Феодосія.

6 квітня – протодиякон Василій Кінжибало, клірик Свято-Трої-
цького кафедрального собору м. Чернігова – 30 років.
20 квітня – ієрей Миколай Гливчак, настоятель Свято-По-
кровського храму с. Куковичі Менського благочиння – 15 років.
26 квітня – архімандрит Никодим (Пустовгар), настоятель Спасо-Преоб-
раженського чоловічого монастиря м. Новгород-Сіверського – 10 років.

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ ХІРОТОНІЇ!

Церковні нагороди до днz свzтої Пасхи

архіпастирський візит у новгород-сіверський



К Тебе, о Матерь Пресвятая!
Дерзаю вознести мой глас,
Лице слезами омывая:
Услышь меня в сей скорбный час,
Приими теплейшие моленья,
Мой дух от бед и зол избавь,
Пролей мне в сердце умиленье,
На путь спасения наставь.
Да буду чужд своей я воли,
Готов для Бога все терпеть.
Будь мне покровом в горькой доле —
Не дай в печали умереть.
Ты всех прибежище несчастных,
За всех молитвенница нас!
О, защити, когда ужасный
Услышу судный Божий глас,
Когда закроет вечность время,
Глас трубный мертвых воскресит,
И книга совести все бремя
Грехов моих изобличит.
Стена Ты верным и ограда!
К Тебе молюся всей душой:
Спаси меня, моя отрада,
Умилосердись надо мной!      Н.Гоголь

Мы сегодня празднуем день бла-
гой вести – «Днесь спасення на-

шого главизна», – т. е. начало, основание 
радостного известия о нашем спасении. 
Все вырастает и расцветает из Благове-
щения. 

Еще за 700 лет до Благовестия, до 
Рождения Христова, было открыто Богом 
пророку Исаие: «Дева во чреве приимет и 
родит Сына, и нарекут имя Ему: Емману-
ил» (Исаия 7, 14). И на протяжении семи 
столетий человечество ожидало этого 
дня, но на земле не находилась та, кото-
рая могла бы свою волю полностью поко-
рить воле Божией. Не было такой.

В Божией Матери мы встречаем 
способность довериться Богу до конца. 
Она действительно покорила Богу Свою 
жизнь, Свою волю, Свою судьбу, приняв 
благую весть о том, что Она будет Мате-
рью воплощенного Сына Божия. 

Церковь напоминает каждому из 
нас, что с нами тоже может быть Бог, но 
только если мы сможем покорить свою 
волю воле Божией. А как часто мы го-
ворим: я буду исполнять свою волю, а 
Ты, Господи, подожди, как-нибудь по-
том. Нам трудно помыслить: что будет 
со мной, если я полностью покорю свою 
волю воле Божией? 

А будет то, что будет. Посмотрите, му-
ченики шли на страдания, они отверга-
лись своей воли и были согласны претер-

петь самые страшные муки, если только 
на это была воля Божия. А когда у нас, 
через исполнение своей воли, по нашим 
грехам возникают какие-то неурядицы, 
болезни или скорби, то мы обвиняем в 
этом Бога, но не себя, не свою волю. 

Божия Матерь и этот праздник учат 
нас, дорогие, чтобы и мы покорили свою 

волю воле Божией, и лишь тогда будет 
Небо для нас открыто. Божия Матерь 
сделала все, чтобы это Небо открылось. 
Но только без нас, без нашей воли Го-
сподь не сможет спасти нас. Поэтому 
будем подражать в этом Божией Мате-
ри, сначала читая Священное Писание, 
чтобы мы увидели, что от нас требуется, 

– исполнять заповеди Божии, жить со 
Христом и во Христе. И когда мы нау-
чимся так покорять свою волю воле Бо-
жией, для нас тоже будет открыто Небо. 

  Проповедь митрополита Амвросия 
7 апреля 2016 г.

Свято-Троицкий собор г. Чернигова

СЛУЖІННZ    МИТРОПОЛИТА
Високопреосвященніший Амвросій, митрополит Чернігівський і Новго-

род-Сіверський, з 1 по 30 квітня звершив богослужіння та виголосив про-
повіді в наступних храмах єпархії:

2, 6, 7, 9, 13, 16, 17, 23, 24, 27, 28, 29, 30 квітня – Свято-Троїцький кафе-
дральный собор м. Чернігова.

1 квітня – Свято-Вознесенський храм с. Лукашівка Чернігівського благо-
чиння. Його Високопреосвященство звершив Літургію Передосвячених Дарів у 
співслужінні настоятеля храму ієрея Георгія Марченка та духовенства благочин-
ня. За великопісною традицією, підчас богослужіння відбулась сповідь священ-
нослужителів благочиння.

3 квітня – Свято-Успенський Єлецький жіночий монастир м. Чернігова. 
За вечірнім богослужінням Високопреосвященніший Амвросій звершив чи-
нопослідування з читанням акафісту Божественним Страстям Христовим у 
співслужінні духовенства монастиря. По завершенню чинопослідування влади-
ка Амвросій звернувся до сестер та парафіян монастиря зі словом проповіді.

6 квітня – Свято-Воскресенський храм смт. Седнів Чернігівського благочиння. Його 
Високопреосвященство звершив Літургію Передосвячених Дарів у співслужінні 
настоятеля храму прот. Євгена Халімонова і духовенства благочиння. Під час 
літургії було звершено сповідь для духовенства округу. 

8 квітня – Петропавлівський храм с. Займище Щорського благочиння. Його 
Високопреосвященство звершив Літургію Передосвячених Дарів у співслужінні 
настоятеля храму ієрея Михаїла Бурчина та духовенства благочиння. За велико-
пісною традицією, підчас богослужіння відбулась сповідь священнослужителів 
благочиння. В благословення усі молільники отримали Євангеліє від Марка.

10 квітня – Свято-Вознесенський храм с. Улянівка Чернігівського благочиння. 
Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив літургію свт. Василія Вели-
кого у співслужінні настоятеля храму ієрея Андрія Беззуба і духовенства благочиння. 

10 квітня – Свято-Воскресенський храм м. Чернігова. За вечірнім богослужін-
ням Високопреосвященніший Амвросій звершив чинопослідування з читанням 
акафісту Божественним Страстям Христовим у співслужінні духовенства храму.

13 квітня – Свято-Покровський храм с. Вересоч Куликівського благочиння. 
Його Високопреосвященство звершив Літургію Передосвячених Дарів. Митро-
политу Амвросію співслужили:  благочинний округу прот. Петро Годун, настоя-
тель храму прот. Віктор Журавель і духовенство благочиння. За богослужінням 
відбулась сповідь священнослужителів благочиння.

14 квітня – Свято-Покровський храм смт. Сосниця. Високопреосвя-
щенніший митрополит Амвросій  звершив Літургію Передосвячених Дарів у 
співслужінні настоятеля храму ієрея Георгія Марченка та духовенства благочин-
ня. Підчас богослужіння відбулась сповідь священнослужителів благочиння

15 квітня– Свято-Петропавловский храм смт. Березна Менського благочиння. Його 
Високопреосвященство звершив Літургію Передосвячених Дарів у співслужінні 
настоятеля храму прот. Євгена Халімонова і духовенства благочиння. Під час 
літургії було звершено сповідь для духовенства округу. 

20 квітня – Свято-Успенський храм м. Новгород-Сіверський. Його Високо-
преосвященство звершив Літургію Передосвячених Дарів у співслужінні насто-
ятеля храму ієрея Михаїла Бурчина та духовенства благочиння. За великопісною 
традицією, підчас богослужіння відбулась сповідь священнослужителів благо-
чиння. В благословення усі молільники отримали Євангеліє від Марка.

2 квітня, напередодні Неділі Хресто-
поклонної Великого посту, до храму на 
честь Різдва Богородиці Голосіївського 
благочиння м. Київа за ініціативи та спри-
яння ктитора храму народного депутата 
України Ігоря Рибакова з Одеської єпархії 
була доставлена частинка Животворя-
щого Хреста Господнього. Святиню біля 
храму зустрічали владики, священики та 
числені миряни з усього Києва.

Цього дня з благословення Блажен-
нішого Митрополита Київського і всієї 
України Онуфрія святкову літургію очо-
лив Високопреосвященніший митропо-
лит Чернігівський і Новгород-Сіверсь-
кий Амвросій.

Його Високопреосвященству 
співслужили: архієпископ Ровеньківсь-
кий і Свердловський Пантелеімон, єпи-
скоп Васильківський Миколай, благо-
чинний Голосіївського благочиння міста 
Києва прот. Павел Кирилов, настоятель 
храму прот. Василій Грицько, клірики та 
гості парафії у священному сані.

Після читання Євангелія митрополит 
Амвросій звернувся до вірян з архіпа-
стирським словом. Свята Церква в цей 
день починає особливе прославляння 
Хреста і нагадує про страждання, про 
смерть Господню заради нашого спасін-
ня. «Велика сила Животворящого Хре-
ста! І наш обов’язок - з особливим благо-
говінням ставитися до пам’яті хресної», 
- підкреслив владика і закликав усіх 
молитися Господу, щоб Він осінив нас і 

наш шлях і дарував нам сили для несен-
ня нашого хреста.  Також Його Високо-
преосвященство підніс молитву Господу 
Вседержителю за мир в Україні.

На завершення літургії владики та 
миряни вклонилися святині – частині 
Животворящого Хреста Господнього. 
Митрополит Амвросій подякував ктито-
ру храму за надану можливість прикла-
стися в дні Великого посту до цієї святині 
всього християнського світу та передав 
присутнім благословення Предстоятеля 
Української Православної Церкви.

2  квітня 2016 р., на 79-у році життя, відійшла до Господа
ЛІДІЯ ПЕТРІВНА КАРАКУЛЬ

колишня працівниця Чернігівського єпархіального управління. 
В день пам’яті мч. Лідії Іллірійської, 5 квітня, Високопреосвящен-
ніший митрополит Амвросій звершив чин відспівування новопре-
ставленої в храмі Архистратига Михаїла. Його Високопреосвящен-
ство та співробітники єпархіального управління висловлюють щирі 
співчуття рідним і близьким почилої.

Вічна пам’ять і Царство Небесне рабі Божої Лідії!

Частинка Животворzщого Хреста Господнього у Києві

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

волю воле Божией, и лишь тогда будет 

К Тебе, о Матерь Пресвятая!
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13 апреля исполнилось 150 лет со дня 
рождения исповедника, принявшего мона-
шеский постриг в годы гонений на Церковь, 
великого старца, стяжавшего многие дары 
Святого Духа, молитвенника за всех скорбя-
щих и страждущих.

В детстве он зачитывался житиями святых и 
мечтал о монашестве. Но Господь судил иначе – 
когда отрок пришел в Александро-Невскую Лав-
ру, то услышал от старца-схимника пророческие 
слова: «Васенька! Тебе суждено еще пройти путь 
мирской, тернистый, со многими скорбями. Со-
верши же его перед Богом и совестью. Придет 
время, и Господь вознаградит тебя». 

Вся дальнейшая жизнь Василия Николаевича в 
миру стала подготовкой к иноческой жизни. Это 
был подвиг послушания, который длился более 40 
лет. Он жил под духовным руководством знаме-
нитого старца Варнавы из Гефсиманского скита, 
и стяжал непрестанную молитву уже в молодом 
возрасте. По благословению отца Варнавы Васи-
лий обвенчался с благочестивой девушкой Ольгой 
Ивановной. Незаурядные способности позволили 
молодому человеку стать одним из крупнейших 
мехоторговцев Петербурга.

В годы революции, когда многие состоятель-
ные люди России переводили за границу капита-
лы, Василий Николаевич выплатил щедрые вы-
ходные пособия своим служащим и пожертвовал 
монастырям весь свой капитал. 

В 1920 году супруги приняли монашеский 
постриг. Василий Николаевич быстро вырос от 
послушника до схииеромонаха, духовника Лавры. 
При постриге в великую схиму его нарекли име-
нем Серафим – в честь преподобного Серафима 
Саровского, чудотворца, которому всеми сила-
ми стремился он подражать в течение всей сво-
ей жизни. С 1930 года и до своей кончины отец 
Серафим жил в Вырице и стал здесь знаменитым 
старцем, который нес пророческое служение, на-
ставлял людей, утешал их в скорбях, исцелял в бо-
лезнях, молился за весь мир.

Наставления преподобного
• «Обязательно молись за врагов. Если не мо-

лишься, то будто в огонь керосин льешь – пла-
мя всё больше и больше разгорается».

• «Всегда и за всё, даже за скорби, благодари Го-
спода и Пресвятую Богородицу».

• «Всемогущий Господь управляет миром, и всё, 
вершащееся в нем, совершается или по милости 
Божией, или по попущению Божию. Судьбы же 
Божии непостижимы для человека… Только та-
кое воззрение на сущность всего происходяще-
го привлекает в душу мир, не попускает увле-
каться разгорячением, направляет зрение ума к 
Вечности и доставляет терпение в скорбях. Да и 
сами скорби представляются тогда кратковре-
менными, ничтожными и мелочными».

• «В самые тяжелые времена удобно будет спа-
саться тот, кто в меру сил своих станет подви-
заться в молитве Иисусовой, восходя от частого 
призывания имени Сына Божия к молитве не-
престанной».

• «Непрестанная молитва покаяния есть лучшее 
средство единения духа человеческого с Духом 
Божиим. В то же время она есть меч духовный, 
истребляющий всякий грех».

•  «Никогда не надо просить у Господа ничего земного. 
Ему лучше нашего ведомо то, что нам полезно. Мо-
литесь всегда так: «Предаю, Господи, себя, детей сво-
их и всех родных и ближних в Твою святую волю».

 «Господь тысячу лет будет ждать, чтобы 
хоть один человек спасся и восполнил 

число падших ангелов».

Свидетельства о чудесной помощи
В конце 1927 года архиепископ Алексий (Си-

манский) приехал к духовнику Александро-Не-
вской Лавры за советом и молитвой. Он опасался 
очередного ареста за свое дворянское происхож-
дение и спрашивал совета, не уехать ли ему за гра-
ницу. Отец Серафим ответил пророчески: «Влады-
ко! А на кого вы Русскую Православную Церковь 
оставите? Ведь вам ее пасти! Не бойтесь, Сама Ма-
терь Божия защитит вас. Будет много тяжких ис-
кушений, но всё, с Божией помощью, управится». 
Так отец Серафим за 18 лет до избрания владыки 
Алексия Патриархом предсказал его будущее слу-
жение, указал и срок его патриаршества – 25 лет.

Нина Кароль: «Отец, будучи членом КПСС и 
занимая ответственные посты, тайно веровал и 
молился. Мама же была откровенной безбожни-
цей. Не исключено, что такое положение было од-
ной из причин ее бесплодия. Весной 1947 года ро-
дители отправились к старцу. Они даже не успели 
представиться, как батюшка с ласковой улыбкой 
произнес: “А, Наташенька ко мне из Латвии при-
ехала! Ну, рассказывай, рассказывай…”. Впервые 
что-то открылось у мамы в сердце, и она полно-
стью доверилась старцу, который сказал им: “У 
вас будет девочка. Она родится в первый день 
нового года. Будет счастливой и будет хорошо 
учиться!” Родилась я 1 января, спустя десять ми-
нут после боя курантов… Духовное воздействие, 
которое оказал на маму вырицкий старец, было 
настолько мощным, что она стала глубоко верую-
щим человеком».

Игумения Георгия, настоятельница Горнен-
ского женского монастыря в Иерусалиме: «В 
1942 году погиб папа, в 1943-м – мама. До 1944 
года мы с младшей сестренкой Лидочкой были 
в детском доме, а затем нас взяла на воспитание 
наша тетушка. В 15 лет появилось у меня сильное 
желание уйти в монастырь. Тетушка Матрона ка-
тегорически воспротивилась моему благому на-
мерению. Когда приехала к отцу Серафиму, ста-
рец ласково сказал: “Вот, деточка, это твой путь. 
Сама Матерь Божия тебя избрала!” Он показал 
рукой на фотографию, которая висела на стене. 
Это была Пюхтица. Старец благословил тете прие-
хать к нему. Она несколько дней не могла собрать-
ся с духом, чтобы поехать к батюшке Серафиму, 
но не выполнить благословение старца не могла. 

Вернулась тетя из Вырицы совершенно другим 
человеком – только тихо плакала, приговаривая: 
“Ты ведь еще совсем ребенок, но да будет воля Бо-
жия!” 25 января 1949 года мы с сестрой приехали 
в Пюхтицу. Здесь нас сразу устроили к старицам 
по келлиям и началась наша монашеская жизнь».

Александр Альбертович Савич, инженер-ги-
дролог: «Из эвакуации я вернулся в Ленинград в 
крайне истощенном состоянии, с пороком сердца 
и очень неустойчивой нервной системой. Моя фи-
зическая неполноценность вызывала, естествен-
но, ущербность нравственную. В семье и среди 
знакомых я вел себя безобразно – кривлялся, дер-
зил, передразнивал людей. По дороге к дому отца 
Серафима тетя сказала мне, что я должен прекло-
нить колени перед старцем. Я, конечно, наотрез 
отказался делать это и вообще вел себя так, будто 
бы делаю своей тете одолжение. Но когда мы во-
шли в келлию батюшки, я был совершенно потря-
сен тем, что очень ясно ощутил свет, исходящий 
из глаз его и как будто наполняющий меня. Меня 
наполнило ощущение необыкновенной радости и 
любви ко всему миру… После первого посещения 
старца у меня по всему телу стали возникать боль-
шие нарывы, которые прорывались с выделением 
значительного количества гноя. Очевидно, при 
этом вышли из организма какие-то внутренние 
болезни. С тех пор я на здоровье не жалуюсь. Со-
ответственно нормализовалось и мое поведение 
– у меня появилось много друзей, в том числе и 
очень близких».

Анна Яковлевна Рябова: «Во время войны 
жила в Вырице моя подруга. Случилось так, что ее 
шестилетний сын упал с очень высокого дерева. 
Мальчик не двигался и не дышал. По всем призна-
кам он был мертв. На руках принесла плачущая 
Мария ребенка к старцу: “Батюшка! Мой Толик 
убился!” Отец Серафим сказал: “Положи его”. За-
тем помолился над мальчиком и благословил. Ре-
бенок неожиданно встал и через несколько минут 
уже бегал по улице»…

Протоиерей Василий Ермаков: «Неизмери-
мы заслуги отца Серафима перед Церковью. В 
течение многих лет, живя в Александро-Невской 
Лавре, а затем в Вырице, до самой своей правед-
ной кончины поддерживал он православную веру 
среди безбожного, атеистического мира. Это было 
и в довоенные годы, когда казалось, что Церковь 
уже разрушена. Это было и в годы тяжелых испы-
таний Великой Отечественной войны, когда его 
вдохновенная молитва помогла устоять России 
перед натиском вражеского нашествия. Особенно 
ярко воссиял свет вырицкого праведника в после-
военные годы, когда из многих городов и весей 
ехали к нему бесчисленные паломники за утеше-
нием в скорбях и болезнях, за духовным советом, 
молитвой и благословением».

Протоиерей Иоанн Миронов: «Духовное воз-
действие вырицкого старца имело необычайную 
силу. Людские сердца сами открывались перед 
ним. Без слез от батюшки Серафима никто не ухо-
дил. Прикосновение небесной чистоты заставля-
ло людей ощущать собственную греховность, а 
старец своей чуткой душою сразу всё прозревал. 
Он имел особый дар – взывать к покаянию. Дух 
Святый на нем почивал, и это ясно ощущал вся-
кий, кто перешагивал порог его келлии».

Преподобне отче Серафиме, 
моли Бога о нас!

Православие.ru
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