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АСОБ НА АД ЦЫ ВІ ЛІ ЗА ЦЫІ 
І РА ЗАМ З ЛЮДЗЬ МІ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— Ай цец Яў се вій, коль кі ча су 
вы жы вя це ў Лаў ры шаў скім ма-
нас ты ры і ка лі ста лі ігу ме нам?

— Больш за 10 га доў зна хо джу-
ся ў ма нас ты ры, з 2006 го да. Пры-
зна чэн не ігу ме нам атры маў у 2009 
го дзе. Што да ты чыц ца ад ра джэн ня 
свя ты ні, то яно па ча ло ся ў поў най 
ме ры, ду маю, з 2007 го да. Мы та ды 
вяр ну лі ста тус ма нас ты ра, атры ма лі 
рэ гіст ра цыю і па ча лі жыць па ма нас-
тыр скім ста ту це.

— Што вы лу чае Свя та-Елі се еў-
скі муж чын скі ма нас тыр?

— Мне цяж ка меркаваць, што 
вы лу чае Свя та-Елі се еў скі ма нас-
тыр ся род ін шых, бо гэ та во пыт, які 
пе ра жыў аса біс та я. Але ма гу ска-
заць, што са мо раз мя шчэн не ўжо 
асаб лі вае. Бо час цей ма нас ты ры 
зна хо дзяц ца ў на се ле ных пунк тах 
з вя лі кай коль кас цю жы ха роў. Наш 
ад да ле ны ад цы ві лі за цыі, і на ват 
вёс ка зна хо дзіц ца праз ра ку. Гэ та 
дае не ка то рыя пе ра ва гі, асаб лі ва 
ў ду хоў ным пла не, бо ма нах імк-
нец ца жыць ад асоб ле на, каб ні хто 
і ні што не пе ра шка джа ла ма нас ка-
му слу жэн ню Бо гу. Та му я па лі чыў 
гэ та спры яль ным, каб рэа лі за ваць 
ся бе як ма нах. У да лей шым ба чу, 
што ма нас тыр за ста нец ца ме на ві-
та ў та кім вы гад ным з ду хоў на га 
пунк ту по гля ду ста не: каб і лю дзі 
пры яз джа лі, і ад асоб ле насць за-
хоў ва ла ся.

— Ка лі я пры яз джаю ў святы-
ню, то ўзні кае ад чу ван не, што 
жыц цё тут кі піць.

— Гэ та свед чыць пра тое, што мы 
не ся дзім склаў шы ру кі, а пра цу ем. 
Асаб лі ва не спа дзя ём ся, што нех та 
прый дзе і неш та для нас зро біць. 
Але мы не ад маў ля ем ся і ад той да-
па мо гі, якая пры хо дзіць збо ку.

— Па лом ні каў шмат пры яз-
джае?

— Боль шасць пры яз джае ле там. 
Уво сень, узім ку і ўвес ну па лом ні каў 
менш, але пры яз джа юць у су бо ту і 
ня дзе лю, што год усё больш і больш. 
Мы не спра бу ем ся бе ад дзя ліць ад 
гра мад ства, не пе ра шка джа ем пры-
ез ду да нас па лом ні каў. На ад ва рот, 
са дзей ні ча ем, су стра ка ем, пра во-
дзім гу тар кі, каб за ці ка віць лю-
дзей, каб наш ма нас тыр па лю бі лі. І 
са свай го бо ку аказ ва ем ду хоў ную 
да па мо гу.

— Хто ця пер жы ве ў ма нас-
ты ры?

— Ча ты ры ма на хі, тры па слуш-
ні кі і на сель ні кі. На сель ні кам мо жа 
стаць той, у ка го ёсць сур' ёз нае 
стаў лен не да свя ты ні. Ка лі ча ла век 
пры ехаў, каб са бе да па маг чы і ма-
нас ты ру ака заць па сіль ную да па-
мо гу, мы пра па ну ем за тры мац ца, 
за стац ца на больш пра цяг лы пе ры-
яд ча су.

— Гэ тыя лю дзі жы вуць у вёс цы 
або на тэ ры то рыі ма нас ты ра?

— Боль шая іх част ка жы ве ў 
ма нас ты ры, мен шая на пад вор'і ў 
па сёл ку. Ня ма ў нас маг чы мас ці па-
куль усіх раз мяс ціць на вост ра ве.

— Коль кі та кіх лю дзей?
— Ка ля 30 ча ла век. Ёсць тыя, 

хто жы ве па ста ян на, — бра ція, 
ёсць тыя, хто пры яз джае і з'яз джае. 
Коль касць апош ніх увесь час мя-
ня ец ца.

— Ай цец Яў се вій, з са ма га па-
чат ку вы ма ры лі стварыць рэ абі-
лі та цый ны цэнтр для лю дзей, якія 
вы па лі з со цы у му. Вы не ад мо ві-
лі ся ад гэ тай за ду мы?

— На шы ча кан ні апраў да лі ся, і 
тыя пла ны рэа лі зоў ва юц ца. Адзін 
з па вер хаў До ма мі ла сэр нас ці за-
се ле ны бра ці яй, ас тат нія — гэ та і 
ёсць тыя лю дзі, якія згу бі лі ся бе і 
ні чо га не ма юць, акра мя жа дан ня 
змя ніц ца да леп ша га. Ма нас тыр 

аказ вае ім па сіль ную да па мо гу. 
Пра ца тэ ра пія і ўдзел у та ін ствах 
цар коў ных спры я юць іх вы зда раў-
лен ню.

— Ці мож на на зваць пра цэнт 
людзей, якія вяр та юц ца да нар-
маль на га жыц ця?

— Па-пер шае, у нас ня ма стро-
га га кант ро лю за коль кас цю тых, 
хто пры яз джае ў ма нас тыр. Па-дру-
гое, нель га ска заць ад на знач на, 
на коль кі гэ та да па маг ло ча ла ве ку. 
Ча сам бы вае, што ча ла век змя ня-
ец ца за ка рот кі пе ры яд — у сва ім 
вы ба ры, пад су ма ван нях — і пры мае 
для ся бе цвёр дае ра шэн не стаць 
леп шым. Бы лі та кія вы пад кі, ка лі 
ча ла век пры яз джаў у ма нас тыр і 
ад ра зу з'яз джаў, а праз не ка то ры 
час вы свят ля ла ся, што на ват гэ та-
га бы ло да стат ко ва, каб ён змя ніў 
свой лёс.

Што да ты чыц ца тых, хто жы ве ў 
ма нас ты ры або на пад вор'і пра цяг-
лы час, то і тут нель га ад на знач на 
ска заць, што яны ўжо зда ро выя. Гэ-
та да стат ко ва доў гі пра цэс. На ват 
ка лі ён пра хо дзіць не ў ма нас ты-
ры, а па-за яго сценамі, важ на, што 
мы за кла да ем за квас ку: жа дан не 
жыць, жа дан не пра ца ваць, ста вім 
мэ ту, да якой яны імк нуц ца. А пра-
цэнт ныя су ад но сі ны... Па шчы рас ці, 
я губ ля ю ся ў зда гад ках.

— Ёсць без на дзей ныя лю дзі?
— Не, без на дзей ных лю дзей ня-

ма. Ёсць лю дзі, якія не хо чуць ні чо га 
мя няць. І гэ та са мая га лоў ная праб-
ле ма, бо пры му сіць мы іх не мо жам. 
І Бог гэ та га не ро біць. Та му, ка лі ча-
ла век пры яз джае з жа дан нем змя-
ніц ца і гэ та ві даць, мы спра бу ем яму 
са дзей ні чаць. Ас тат няе за ле жыць 
ад га ра чы ні жа дан ня. До сыць шмат 
вы пад каў, ка лі лю дзі за са мы ка-
рот кі тэр мін мя ня юц ца: ства ра юць 
сем'і, кі да юць свае шкод ныя звыч кі 
— ві даць, што гэта дзей ні чае лас-
ка Бо жая. Ёсць лю дзі, якія жы вуць 
пры ма нас ты ры га да мі, але цяж ка 
ска заць, што яны моц на змя ні лі ся. 

Так, зме ны ад бы ва юц ца, і збо ку яны 
больш за ўваж ныя, але я ба чу, што 
гэ тыя лю дзі да гэ туль не мо гуць вы-
ка ра ніць га лоў ную пры чы ну сва іх 
праб лем. Але яны імк нуц ца, ха па-
юц ца за ўсе маг чы мыя і не маг чы-
мыя срод кі.

— А ў чым га лоў ная пры чы на 
гла баль ных страт, якія лю дзі пе-
ра жы ва юць: ка лі яны губ ля юць 
са міх ся бе, мэ ты ў жыц ці, жа дан-
не жыць?

— Гэ та па шко джа насць ча ла ве-
чай на ту ры гра хом. Грэх на столь кі 
глы бо ка пра ні кае ў сут насць ча ла-
ве ка, што мя няе яе, і пры хо дзіць 
кры тыч ны мо мант, ка лі ча ла век 
са ма стой на спра віц ца не мо жа. 
Гра мад ства так са ма не мо жа з ім 
спра віц ца, бо губ ляе над зею. І ча-
ла век ні дзе не зна хо дзіць да па мо гі. 
Вось та ды вель мі важ на тра піць у 
ма нас тыр, бо тут аказ ва ец ца да-
па мо га ў тым, каб прый сці ў ся бе, 

агле дзец ца, зра біць вы ні кі, вы зна-
чыц ца і пры няць важ нае ра шэн не: 
што ра біць да лей і як жыць.

— Што тут за ле жыць ад бліз-
кіх?

— Ду маю, што ад но сі ны бліз кіх 
па він ны быць са мы мі не па срэд ны-
мі. Ад іх удзе лу шмат за ле жыць. 
Нель га прос та ад даць сва я ка ў ма-
нас тыр. Інакш ка жу чы, па зба віц ца 
ад яго, маў ляў, ня ма ча ла ве ка, ня-
ма праб ле мы. Важ на пра цяг ваць 
пад трым ку, на вед ваць, а ка лі ча-
ла век са рвец ца, знай сці спо саб 
уга ва рыць яго пра доў жыць на ма-
ган ні. Гэ та вель мі важ на. Бо, ка лі 
той, хто пры ехаў у ма нас тыр па 
ду хоў ную пад трым ку, ад чуе, што 
ад яго прос та па зба ві лі ся, што ён 

па-за сце на мі ма нас ты ра не зной-
дзе ні я ка га па ра зу мен ня, ён аказ-
ва ец ца пе рад вель мі цяж кім вы-
ба рам: да ма наст ва не га то вы, а 
па-за ма нас ты ром яго ні хто не ча-
кае. Вель мі важ на, каб ча ла век ад-
чу ваў пад трым ку, каб ён не згу біў 
ве ру ў лю дзей. Бо ка лі ён су стрэ не 
до сыць стро гія для ся бе ме ры з бо-
ку ма нас ты ра і пры гэ тым бліз кія 
ад яго ад мо вяц ца, ён ад чуе ся бе ў 
бяз вы хад най сі ту а цыі. Нель га ад-
маў ляц ца ад свай го бліз ка га. Гэ та 
вель мі вя лі кая па мыл ка, якая мо-
жа пры вес ці да ад чаю.

— Вы вы му ша ны вы ка рыс тоў-
ваць стро гія ме ры да та кіх лю-
дзей?

— Па трэб на дыс цып лі на. Сэнс 
у тым, што мы да па ма га ем ча ла-
ве ку вы ка рыс тоў ваць стро гасць 
пра ві лаў у жыц ці. Ка лі ча ла век 
са ма стой на спра буе гэ та ра біць, 
ён да зва ляе са бе кам пра міс з сум-

лен нем. А ка лі збо ку ёсць пэў ны 
ўплыў з са мых доб рых на ме раў, не 
для та го, каб пад па рад ка ваць ча-
ла ве ка, вы ка рыс таць яго, як рэч, 
і кі нуць, а ме на ві та, не абы яка вае 
ра зу мен не, але стро гае, баць коў-
скае, та ды ча ла век гэ та пры мае і 
спра буе пры ста са вац ца да та ко га 
жыц ця.

— Ра зам з гэ тым вы пра во-
дзі це ў ма нас ты ры і ра бо ту з 
мо лад дзю. Ме на ві та за яе бы лі 
ўзна га ро джа ны прэ мі яй Прэ зі-
дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь «За 
ду хоў нае ад ра джэн не».

— Як і ўсе, на пэў на, лю дзі, я ба-
чу, што на ша бу ду чы ня ў дзе цях, у 
мо ла дзі. Ад іх за ле жыць і бу ду чы-
ня ма нас ты ра, і даб ра быт сем' яў,
і даб ра быт дзяр жа вы. Та му мы 
ўдзель ні чаем у са цы яль ных пра-
ек тах, якія да па ма га юць мо ла дзі 
ўстаць на но гі, вы браць пра віль ны 
кі ру нак у сва ім жыц ці, ад мо віц ца 
ад роз на га глуп ства, праз мер нас ці, 
каб гэ та не ўка ра ні ла ся глы бо ка і не 
ста ла праб ле май, з-за якой да нас 
пры хо дзяць лю дзі ста ла га ўзрос ту. 
Лепш гэ тыя рэ чы па пя рэ дзіць, чым 
по тым з імі зма гац ца. Больш пра-
віль на фар мі ра ваць дрэў ца, па куль 
яно не вы рас ла, чым вы праў ляць 
яго по тым. Та му мы за пра ша ем мо-
ладзь і пла ну ем са цы яль ныя пра-
ек ты на бу ду чы ню. Іх мэ та — вы ха-
ван не ў пра ва слаў ных тра ды цы ях, 
ука ра нен не лю бо ві да Ра дзі мы, да 
пры ро ды, на ву чан не зно сі нам па між 
людзь мі.

Ад на з на год пры ехаць да нас — 
удзел у ар хеа ла гіч ных рас коп ках.

Ця пер мы рас пра цоў ва ем пра ект 
па ства рэн ні вёс кі, у якой бу дуць 
пра жы ваць сем'і, што вы хоў ва юць 
дзя цей з пры тул каў і дзі ця чых да-
моў. У нас ужо ёсць адзін прык лад, 
і мы за пла на ва лі на гэ ты год бу даў-
ніц тва яшчэ ад на го до ма для па доб-
най сям'і.

— За якія срод кі?
— За срод кі ма нас ты ра і тых, хто 

возь ме ўдзел у пра ек це. Гэ та бу дзе 
адзін з пер шых да моў, але ма ец ца 
на ўва зе, што бу дуць па бу да ва ны 
не каль кі дзя сят каў — прак тыч на но-
вы па сё лак. Гэ та дасць маг чы масць 
дзе цям жыць у шчас лі вай сям'і, да-
зво ліць ад ра дзіць вёс ку і дасць но-
выя сі лы ма нас ты ру, бо гэ тыя сем'і 
ста нуць на шы мі пры ха джа на мі. 
Ле там мы збі ра ем ся пра вес ці фес-
ты валь, за про сім баць коў, якія ўжо 
ўзя лі дзя цей на вы ха ван не, і тых, 
хто толь кі пла нуе гэ та зра біць. Са мі 
дзе ці пры едуць — гэ та кі ма ла дзёж-

ны рух. Ду ма ем пры вя заць свя та да 
юбі лей ных дат — 700-год дзя ства-
рэн ня На ва груд скай епар хіі і 25-
год дзя з мо ман ту яе ад ра джэн ня. 
Удзель ні кі фес ты ва лю, па за дум цы, 
і возь муць удзел у ства рэн ні до ма 
ся мей на га ты пу.

— З ула да мі ёсць тут па ра зу-
мен не?

— Мы ўжо аб мяр коў ва лі гэ та з 
мяс цо вым кі раў ніц твам, яны пад-
трым лі ва юць ідэю. Кі раў нік на шай 
епар хіі так са ма.

— Ай цец Яў се вій, та кі на пра-
мак, як аг ра ту рызм, за стаў ся?

— Так, лю дзі пры яз джа юць, 
каб ад па чыць і паў дзель ні чаць у 
жыц ці ма нас ты ра. Едуць не толь кі 
з роз ных рэ гі ё наў Бе ла ру сі, але і 
з Ра сіі, Гер ма ніі. У нас ёсць лод-
кі, ка та ма ра ны, мы пра па ноў ва ем 
па хо ды, збор траў, на вед ван не на-
ва коль ных зам каў. Лю дзі на пэў ны 
час ад ры ва юц ца ад цы ві лі за цыі з 
яе на вяз лі вы мі тэх на ло гі я мі. Гэ та 
вель мі ка рыс на ў ду хоў ным і фі-
зіч ным пла не.

— Што ма нас ты ру ўда ло ся па-
бу да ваць за дзе сяць га доў?

— Ку пель, Дом мі ла сэр нас ці, гас-
па дар чы комп лекс, ча ты ры кап лі цы, 
лет ні храм, дзве тра пез ныя, ця пер 
ад бы ва ец ца рэ кан струк цыя хра ма ў 
го нар пра па доб на га Елі сея, бо ў ця-
пе раш нім вы гля дзе ён не ўмя шчае 
ўсіх па лом ні каў. У най блі жэй шы час 
пла ну ец ца бу даў ніц тва са бо ра ў го-
нар На ра джэн ня Пра свя той Ба га-
ро дзі цы — гэ та бу дзе цэнт раль ная 
свя ты ня ма нас ты ра. Ця пер рас пра-
цоў ва ец ца пра ект.

Усё, што мы пла ну ем, ра на ці 
поз на ажыц цяў ля ец ца. Уся на ша 
пра ца не бы ла да рэм най. Усё за-
ле жыць і ад нас, і ад лю дзей, якія 
да нас пры яз джа юць. Мы за ле жым 
ад но ад ад на го: не бу дзе па лом ні каў 
— манастыр не бу дзе да бу да ва ны.

— Быц цам бы ма нас тыр ад асо-
біў ся, але...

— Але без лю дзей ён не мо жа 
іс на ваць. Та му мы і кла по цім ся, каб 
по бач з ма нас ты ром жы ло як ма-
га больш сем' яў. У ста рыя доб рыя 
ча сы сем'і пры свя ча лі сва іх дзя цей 
ма нас ты ру. І сён ня па трэб ны зда-
ро выя, шчас лі выя, шмат дзет ныя 
сем'і, якія б за ха це лі па кі нуць дзі ця 
на слу жэн не Бо гу. Без умоў на, кож-
ны сам пры мае ра шэн не, які шлях 
абраць, але ёсць маг чы масць, 
што нех та па жа дае за стац ца
ў ма нас ты ры.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.
medvedeva@zviazda.by
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Ігумен Яўсевій і яго Нікі.

Дом міласэрнасці.


