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Серед осель є Божий Дім
Без метушні, мовчазний,
Але його Святим Дарам
Весь світ завдячує життям…
Особисте і церковне життя для традиційного українського суспільства
були нерозривними: будь-яка сільська чи міська громади споконвічно
гуртувалися навколо свого храму і своєї парафії. Храм був чимось більшим,
аніж духовний центр громади: в минулому він слугував осередком освіти та
культури, скарбницею історії «малої» батьківщини та, в певній мірі, центром
суспільного

життя.

Церква

відігравала

значну

роль

у

збереженні

матеріальних пам’яток історії та мистецтва України, духовних засад її
населення.
В 20 - 30-ті роки ХХ століття радянська влада дуже активно вела
боротьбу проти релігій, були знищені всі храми Липоводолинщини. Вцілів
лише один Миколаївський храм в селі Русанівка.
Відроджується

Україна,

відроджуються

християнська

віра

та

духовність, а разом з ними відроджуються пам’ятки культової архітектури.
На території Липової Долини було дві церкви. Всередині ХVII століття,
приблизно в 1744 році, в Липовій Долині була побудована дерев’яна церква,
яка мала назву Благовіщенська. Вона проіснувала до 1870 року, потім
прийшла в занепад. В цьому ж році, на її місці була побудована нова, яка
проіснувала до 30-х років ХХ століття. При храмі було понад 30 десятин
землі. В приходу було двокласне училище, школа грамоти.
Троїцька, кам’яна, холодна. Побудована в 1896 році і названа на честь
Святої Трійці. Відомостей про неї немає.
У березні 1998 року на перехресті шляхів, що в центрі Липової Долини,
було освячене місце, поставлений дерев’яний хрест і покладений камінь для
забудови Троїцької церкви. Обряд освячення надзвичайно урочисто провів
Архієпископ Сумсько-Охтирський Іонофан. Допомагали у цьому настоятель
Липоводолинської Троїцької церкви отець Богдан, а також протидиякон і вся
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обслуга Архієпископа Сумсько-Охтирського. Починаючи з 1999 року ведеться
будівництво церкви. І на сьогодні вона стала окрасою селища.

Миколаївська церква в селі Русанівка є цінним зразком архітектурної
творчості першої половини ХIХ століття. Православна церква в с. Русанівці
була освячена на честь святого Миколая Мир Лікійських чудотворця, була
вона кам’яна, холодна. Побудована в 1810р. Дзвіниця дерев’яна побудована
в 1849 році. У 1896 році устроєні хори.
Притч

Миколаївської

церкви

був

двохколірний

(служили

два

священника) зі штатним пономарем. Першими священниками були Василь
Тихонович, син його Іоанн, (при йому другим священником брат Федір),
пізніше брат Олексій (другим священником племінник Іоанн) сини Іоанн,
Федір. Потім кліриками були три священники Яків Тихонович (до 1816 р),
Кіндрат Тихонович (до 1810 р), Петро Жуковський (1800). Церква третього
класу. Священники одержували по 140 крб., а псаломщики відповідно - 5336-30 крб. притчового капіталу 5000 крб. Руги - 67 десятин і зверх того 6,5
десятин, які заповіли прихожани на поминання померлих. Церковних сум
2104 крб. 5 коп. Церкві належали маєткове місце 468 кв. сапенів і 161 сажень
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лісу. Притчового капіталу 5000 крб. В приході 2 школи: земська і школа
грамоти. Церковних приміщень для притчу не було. В приході 724 двори, в
т.ч 6 хуторів в 5-10 верстах через р Хорол і 4 хутори через потік Вільшану.
Приміщення Миколаївської церкви є єдиним в районі, яке не було
зруйновано в роки антицерковної політики радянської влади. Дерев’яна
дзвіниця цієї церкви не збереглася.

19 серпня 2004 року

в с.Беєво відкрито і освячено новоспоруджену

Преображенську церкву. Храм Божий, блакитно-синій красень із золотими і
срібними хрестами та куполами велично підіймається над усім селом.
Натхненником і організатором спорудження церкви є керівник місцевого
сільгосппідприємства І.І.Сало. При відкритті церкви один з уродженців села
М.М.Глух подарував священну книгу – типікон – церковний устав, якій понад
200 років. Книга зберігалася в їхній сім’ї відтоді, як у 1928 році згоріла
дерев’яна Преображенська церква в селі, і її виніс із вогню житель Беєвого
М.Г.Омельченко.
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20 жовтня 2009 року єпископ Сумський і Охтирський Євлогій здійснив
освячення місця будівництва та закладення першого каменю під основу храму
на честь Різдва Пресвятої Богородиці в селі Берестівка. Перед цим Владика
звернувся з пастирським словом до мешканців села, які, незважаючи на
примхливу осінню погоду, зібралися тут з нагоди урочистої події. Вони стали
свідками закладення в основу будівництва церкви капсули з чесними мощами
священомучеників Кукші Печерського і Володимира, митрополита Київського.
14 вересні 2010 року, в день церковного Новоліття, в Берестівці
освячено новий храм Різдва Пресвятої Богородиці. Ініціатор і організатор
новобудови, уродженець цього села Віктор Михайлович Бесага – нині
послушник Києво-Печерської Лаври.
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21 червня 2011 року в с.Семенівка було освячено місце будівництва
Архангело-Гавриїлівської церкви. Під час освячення місця будівництва було
урочисто закладено капсулу з мощами преподобного мученика КиєвоПечерського Федора у фундамент храму Божого.

Архангело-Гариїлівська

церква «зросла» в центрі села, як справжня окраса – складена зі зрубів дерева, з
різьбленими дверима і вікнами, блискучими куполами. Будівництво церкви
проводилося коштом агрофірми «Семенівська».
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В 2008 році із Божою та людською поміччю в селі Подільки «виросла»
дуже гарна, маленька обитель Господня, вміло збудована чернівецькими
майстрами. Вона красується своїми великими й мініатюрними арками у
яскравому світлі наземних стаціонарних ліхтарів. З моменту свого народження
перетворившись на дух села церква, привертає і манить подільчан та гостей
населеного пункту до своїх дерев’яних стін, візерунчастих хрестів та атмосфери
умиротворення і благодаті.

У 2007 році липоводолинські козаки з ініціативи отамана цього полку
А.Г.Поляха на невеличкому острівку біля Хоролу звели капличку Пресвятої
Богородиці. 9 травня цього ж року відбулося освячення та відкриття каплички.
На святкове богослужіння прибули представники УПЦ Київського патріархату
та священник Козацького Собору м. Суми.
Освятивши капличку та запаливши в ній свічки, священнослужителі
попросили громаду берегти цю святиню і навчати дітей бережно до неї
ставитися, аби вона служила всім многії літа.
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Будівництво каплички в селі Яснопольщина розпочато за ініціати
Генерального директора ТОВ «Лотуре-Агро» Дубіної Р.О. 21 вересня 2011 року
на храмове свято Другої Причистої було закладено перший камінь під
майбутню капличку та встановлено хрест.
Молебінь цього дня віслужили відразу три батюшки: благочинний
Недригайлівського
Липоводолинського

церковного
церковного

округу
округу

ієрей

о.Андрій,
Василій

благочинний
та

настоятель

Русанівської Свято-Миколаївської церкви о.Анатолій. В цей день була
привезена ікона святителя Миколая з Пророко-Іллінського храму м.Чорнобиля.
Люди підходили до чудотворної ікони кожен зі своєю молитвою, підводили
дітей, прикладалися старенькі.
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У листопаді цього ж року розпочалося будівництво каплички.
Відкриття

каплички

відбулося

12

квітня

2012

року.

Тепер

жителі

с.Яснопільщина мають змогу на великі релігійні свята відвідувати капличку.
Молоді сім’ї

охрещують в ній дітей, а випускники школи просять

благословення на щасливе доросле життя.

Будівництво храмів має велике значення, адже відродиться духовність.
Зводячи нові церкви, ми повертаємо втрачені за довгі десятиліття духовні
надбання – віру в Бога, а від так і у власні сили, віру в щасливе майбутнє
України.
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