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ОСВЯЧЕНИЙ АРХІЄРЕЙСЬКИЙ СОБОР
29 ЛИСТОПАДА – 2 ГРУДНЯ 2017 РОКУ

У своїй Постанові Архієрейський Собор охарактеризував
місію Української Православної
Церкви
Серед іншого, архієПід час своєї доповіді
реї мали судження стоБлаженніший Митропосовно життєдіяльності
лит Онуфрій виніс на розУкраїнської Православгляд Архієрейського Соної Церкви. Зокрема,
бору РПЦ питання щодо
у сьомому пункті Поособливого статусу Украстанови зазначається,
їнської Православної Церщо Собор вніс зміни
кви. Зокрема, Предстоядо Статуту Руської
тель підкреслив, що деякі
Православної Церкви,
політичні сили «ігнорупідкресливши особлиють особливий статус
вий статус Української
Української Православної
Православної Церкви,
Церкви,
обумовлений
керівний центр якої
Ухвалою Архієрейського
знаходиться в Києві.
Собору Руської ПравоОдночасно учасниславної Церкви 1990 року,
ки Освяченого Собоі при цьому посилаються
ру висловили глибоку
на нині чинний Статут
стурбованість фактами
Руської
Православної
захоплень храмів УкраЦеркви».
В Українській Православній Церкві нараховується 12 069 парафій. В них звершують служіння 12 283 священ- їнської Православної
Варто
зазначити, нослужителів, з котрих 11 312 – священики и 971 – диякони. На території України діє 251 монастир. Послух у
Церкви, а також спрощо рішенням Архієрей- святих обителях несуть 4 412 ченців – 1685 монахів та іноків, а також 2727 монахинь та інокинь. У сімнадцяти
бами її законодавчої та
ського Собору РПЦ від
духовних навчальних закладах нашої Церкви на денному відділенні навчаються 1 429 студентів.
адміністративної дис25-27 жовтня 1990 року
кримінації (п. 27).
Українська Православна Церква отримала незалежність та самостійність. ВідповідСобор закликав церковну повноту до ревної молитви за народ України і духовні зміни були внесені до Статуту про управління Української Православної Церкви.
ного
зміцнення всіх вірних чад канонічної Православної Церкви України, а також
«Сьогодні, щоб уникнути подальших спекуляцій, спрямованих на підрив автозвернувся
до світової спільноти сприяти відновленню міцного і справедливого
ритету Української Православної Церкви в очах мільйонів українців, представлямиру
на
землі
України (п. 27). Архієреї наголосили на заклику, висловленому у Гається необхідним підкреслити особливий статус Української Православної Церкви,
ванській декларації 2016 року, до всіх суспільних сил України (п. 43), «працювати
виділивши його в Статуті Руської Православної Церкви», — зазначив Предстоятель
для досягнення суспільної злагоди, утримуватися від участі в протиборстві і не
й запропонував ряд поправок. Пропозиції Його Блаженства учасники Собору підпідтримувати подальший розвиток конфлікту».
тримали одноголосно. Було прийнято рішення внести поправки до статуту Руської
Окрема увага була приділена питанню визволення військовополонених. Собор
Православної Церкви, згідно з якими положення про Українську Православну Церсхвалив зусилля Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила і Блаженкву буде виділено з розділу про самокеровані церкви й винесено в окремий розділ.
«З огляду на особливий статус широкої автономії Української Православної
нішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія зі звільнення військових
Церкви, керівний центр якої знаходиться у Києві, Священний Синод надав Архієі закликав до молитви про визволення полонених (п. 27).
рейському Собору пропозицію, яка надійшла від Блаженнішого Митрополита КиТакож члени Собору не оминули увагою проблему електронної ідентифікації
ївського і всієї України Онуфрія, виділити в самостійну главу положення Статуту
особистості, обліку та обробки персональних даних. Архієреї закликали владу доРуської Православної Церкви, що стосуються Української Православної Церкви,
тримуватися принципу добровільності та альтернативи при присвоєнні будь-яких
керівний центр якої знаходиться в Києві», — йдеться у рішенні Архієрейського
ідентифікаторів (п. 34).
Собору. 30 листопада 2017 року Собор також визначив, що єдиними нормами, які
Торкаючись теми духовної освіти, архієреї схвалили прагнення до поступового
регламентують буття Української Православної Церкви є рішення Архієрейського
отримання духовними навчальними закладами державної акредитації. ВраховуюСобору РПЦ від 25-27 жовтня 1990 року про незалежність і самостійність УПЦ та
чи це, Архієрейський Собор високо оцінює положення українського законодавСтатут про управління УПЦ.
ства, що надають можливість присудження в області теології вчених ступенів, виОкрім того, Собор підкреслив, що органами церковної влади і управління УПЦ
знаних державою. Також позитивно були оцінені державні законодавчі ініціативи,
є її Собор та Синод, який очолюється її Предстоятелем. Відповідно до внесених доспрямовані на розширення можливості викладання основ та історії релігійних
повнень у Статут Руської Православної Церкви наголошується, що центр управлінтрадицій в світських навчальних закладах (п. 33).
ня УПЦ знаходиться в Києві.
Особливий статус УПЦ з центром
управління в м. Києві був підтверджений та закріплений окремою
главою у Статуті РПЦ

СВЯТИТЕЛЯ ФІЛАРЕТА, АРХІЄПИСКОПА ЧЕРНІГІВСЬКОГО, ТА ЩЕ 27 УКРАЇНСЬКИХ
СВЯТИХ ВІДТЕПЕР ШАНУВАТИМЕ ВСЯ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА

Високопреосвященніший Амвросій, митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський, з 1 по 30 листопада звершив богослужіння та виголосив проповіді в наступних
храмах єпархії:

З ЮВІЛЕЄМ

4, 5, 11, 18, 19 – Cвято-Троїцький собор

1 листопада, в 40-й день з дня смерті
митрополита Іринея (Семка), тимчасово
керуючий Ніжинською єпархією Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну літургію у Петропавлівському храмі Благовіщенського
монастиря м. Ніжина. Його Високопреосвященству співслужили: благочинний
обителі архім. Никон (Лоза), секретар
єпархії прот. Ігор Пидан, братія монастиря
у священному сані та духовенство Ніжинської єпархії. Після прочитання Святого
Євангелія владика Амвросій звернувся до
пастви зі словом проповіді. Після літургії
був звершений парастас за упокій пріснопам’ятного митрополита Іринея (Семка).
3 листопада, напередодні престольно-

го свята, Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив всеношне бдіння в храмі Казанської ікони Божої Матері
м. Чернігова. Його Високопреосвященству
співслужили: настоятель прот. Миколай
Городній, благочинний Чернігівського округу прот. Сергій Гофрик та духовенство
міста.

6 листопада тимчасово керуючий Ніжинською єпархією Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну літургію в Спасо-Преображенському соборі м. Прилуки у співслужінні
секретаря Ніжинської єпархії прот. Валерія Дашка, настоятеля прот. Миколая Котеленця, секретаря єпархії прот. Ігоря Пидана і духовенства єпархії. Після прочитання
Святого Євангелія владика Амвросій звернувся до пастви зі словом проповіді. На
завершеня богослужіння було звершено
молебень перед Прилуцькою іконую Богородиці іменованою «Скорботна».
9 листопада, в день пам’яті преподобного Нестора Літописця, небесного покровителя КДАіС, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій
звершив Божественну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
Високопреосвященніший
митрополит
Амвросій співслужив Його Блаженству у
сонмі ієрархів УПЦ, а також викладачів,
випускників, студентів і гостей Київський
духовних шкіл у священному сані. Піс-

ля Божественної літургії в актовому залі
Києво-Печерської Лаври відбувся річний
акт Київської духовної академії і семінарії.
Захід очолив Блаженніший Митрополит
Онуфрій.
10 листопада Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну літургію в Різдва Богородиці чоловічому монастирі с. Домниця Менського
благочиння.
Його Високопреосвященство освятив
новоспоруджений іконостас у співслужінні настоятеля монастиря архім. Варфоломія (Ромашка), благочинного Менського
району прот. Василія Дендака, а також
духовенства монастиря та єпархії. Після
закінчення Божественної літургії митрополит Амвросій привітав настоятеля, братію, парафіян та усіх, хто доклав зусиль
до створення іконостасу та прикрашання
храму.
12 листопада Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну літургію у Свято-Воскресенському храмі м. Чернігова у співслужінні
в.о. настоятеля прот. Миколая Улича, секретаря єпархії прот. Ігоря Пидана і духовенства храму. Після закінчення Євангельського читання архієрей звернувся до
пастви з проповіддю.

18 листопада у 8-му навчальному центрі Державної спеціальної служби транспорту відбулося складання Військової
присяги молодим поповненням призову
осінь-2017. На вірність українському народові присягнули 232 воїна.
Напутні слова молодими солдатам
висловив перший заступник Голови Адміністрації Держспецтрансслужби генерал-майор Сергій Затолокін, а також почесні гості.
Високопреосвященніший митрополит
Амвросій відслужив молебень на початок
доброї справи, благословив усіх та окропив святою водою.
20 листопада, напередодні престольного свята, Високопреосвященніший митрополит Амвросій очолив богослужіння
в храмі Архістратига Михаїла м. Чернігова. Архієрею співслужили: настоятель
прот. Іоанн Ярема, настоятель храму Всіх
святих Чернігівських прот. Петро Казновецький, настоятель Свято-Миколаївського храму прот. Петро Квашнін, секретар
єпархії прот. Ігор Пидан та духовенство
храму і міста. На завершення богослужіння архіпастир звернувся до пастви зі словом проповіді і привітав присутніх з прийдешнім святом.
21 листопада Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну літургію в храмі Архістратига
Михаїла с. Волинка Сосницького благочиння. Його Високопреосвященству
співслужили: благочинний округу прот.
Іоанн Кузьович, секретар єпархії прот.
Ігор Пидан, настоятель храму прот. Іоанн
Галич, а також священнослужителі благочиння. Після Євангельського читання
владика Амвросій звернувся до присутніх
зі словом проповіді. З нагоди 20-ліття священицького служіння настоятеля храму
протоієрея Іоанна Галича нагороджено

Почесним знаком прп. Лаврентія Чернігівського.

25 листопада, в День пам’яті жертв
голодоморів в Україні, з благословення
Високопреосвященнішого митрополита
Амвросія в усіх храмах і монастирях Чернігівської єпархії були звершені панахиди
та заупокійні літії по загиблим в роки лихоліття. Тільки на Чернігівщині страшна
трагедія забрала життя понад 360 тисяч
осіб.
Духовенство та численні віруючі також
молитовно поминали загиблих від голоду
на пам’ятних заходах, організованих в багатьох містах і селах Чернігівщини.

26 листопада Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну літургію у Свято-Троїцькому
храмі м. Мена у співслужінні благочинного округу прот. Василія Дендака, секретаря єпархії прот. Ігоря Пидана, настоятеля
прот. Василія Томишина і духовенства
благочиння. Після закінчення Євангельського читання архієрей звернувся до пастви з проповіддю.
Після завершення богослужіння владика очолив хресний хід і освячення
хреста на місці майбутнього храму на
часть преподобного Олексія, чоловіка
Божого.

27 листопада Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив чин
освячення престолу та Божественну літургію у Свято-Успенському храмі с.Гусавка
Менського благочиння. Його Високопреосвященству співслужили: благочинний
округу прот. Василій Дендак, секретар
єпархії прот. Ігор Пидан, настоятель храму
прот. Михаїл Семеній і духовенство єпархії. По закінченні Євангельського читання
архієрей звернувся до віруючих з проповіддю.
Наприкінці богослужіння архіпастир
привітав прихожан з освяченням престолу і висловив подяку всім, хто потрудився
над капітальним ремонтом та прикрашенням Божого храму.

ХІРОТОНІЇ!

9 листопада – протоієрей Іоанн Сипливий,
настоятель Свято-Успенського храму с. Конятин Сосницького благочиння – 20 років.
9 листопада – протоієрей Сергій Яводчак, настоятель храму Архістратига Михаїла с. Жовідь
Сновського благочиння – 15 років.
21 листопада – протоієрей Іоанн Галич, настоятель храму Архістратига Михаїла с. Волинка Сосницького благочиння – 20 років.
30 листопада – протоієрей Стефан Гавій, настоятель Свято-Миколаївського храму с. Локнисте Менського благочиння – 25 років.

НАРОДНА ПАМ’ЯТЬ БЕРЕЖЕ

Ми цінуємо спогади про наших прадідів, вдивляємося в їх обличчя на старих
чорно-білих фото, встановлюємо свій родовід, бережемо сімейні традиції, бо вірність пам’яті предків – це і багатство душі
народу, і наша відповідальність перед наступними поколіннями.
Колишні жителі вже неіснуючих сіл
Чернігівщини та їх нащадки щорічно збираються на батьківській землі, щоб згадати
минуле, відновити пам’ять про зруйноване, вклонитися рідним місцям, молитвою
вшанувати пам’ять предків.
Неподалік від Сосниці до 1960-х років
існував «неперспективний»хутір Чащі.
Тепер влітку вихідці з хутора збираються на його місці. Тут встановили дубовий
пам’ятний хрест, який оберігає могили
предків чащів’ян. На ньому викарбувано:
«Цей пам’яті людської оберіг нехай єднає
мертвих і живих».
Цього року на традиційне святкування
зібралося більше ста земляків. Біля пам’ятного хреста благочинний Сосницького
округу, настоятель Свято-Покровського
храму протоієрей Іоанн Кузьович та протоієрей Ярослав Дендак, настоятель храму
свт. Димитрія Ростовського с. Чорнотичі,
звершили заупокійну літію за спочилими чащів’янами, виголосили многая літа
усім небайдужим землякам, благословили
спільну трапезу.

А село Сивки зникло з географічних
карт у 1970 р. Його жителі були виселені
під час створення Київського водосховища. І хоча територія села залишилася незатопленою, люди сюди вже не повернулися.
Ще з дореволюційних часів існувала
у колишніх Сивках традиція урочистого
святкування на честь Казанської ікони Божої Матері. І цього року вихідці з Сивок,
іх нащадки та жителі навколишніх сіл, як
і колись, зібралися на свято. Напередодні
парафіяни с. Жукотки, Тужара, Косачівки,
робітники Сорокошитського лісництва
привели до ладу цілюще джерело в урочищі Божок. Його укріпили залізобетонними
кільцями, встановили нові поручні на схилі та великий дубовий поклінний хрест.
Про властивості джерела, яке знаходиться у підніжжя кремезного дуба на схилі гори, в народі здавна ходили легенди.
Сюди за цілющою водою приходили люди

з Василевої Гути, Городка, Тужара, Косачівки та приїжджали з інших областей. А
ще на вершині гори колись був жіночий
монастир.

Древние
свявы Спиридона приклоняли Бога на милость, и долгожданный
дождь поил землю.
тители чаще всего
Неоднократно смерть отдавала свою добычу и воскресаизображаются с непокрытой головой.
ли мёртвые. Однажды по его молитве наполнились лампады,
Таков Златоуст, таков Василий Великий и многие другие. Свя- в которых закончился елей, а в храме, где не было молящихся,
тители поздних эпох кроме привычного архиерейского обла- зазвучало ангельское пение. О прибытии святого на корабле в
чения имеют на голове митры. А вот Спиридон, современник Александрию узнали по тому, что единственный идол в этом гоНиколая Чудотворца, не простоволос, но и не в митре. У него роде, которого не могла сокрушить соборная молитва многих
на голове – шапочка из овечьей шерсти. Пастухом долгие годы епископов и священников, вдруг рухнул.
был этот удивительный муж, а когда воля Божия привела его
В Православном мире он почитается как «ходящий» святой
на епископскую кафедру, чтобы
– бархатные башмачки, одетые
пасти словесных овец Хрина его ступни, изнашиваются,
и несколько раз в год их заместовых, то образ жизни Спиридон не поменял. Крестьянская
няют новыми. А изношенные
25 декабря – память святителя Спиридона,
еда, воздержность в быту, дохобашмачки разрезают на части и
епископа Тримифунтского, чудотворца
как великую святыню передают
дящая до бедности, пастушеская
верующим. По свидетельству
шапка – всё это так не похоже на
греческих
священнослужитепризнаки святительского сана.
Зато внутренние богатства блалей, во время «переобувания»
чувствуется ответное движение.
годати, которые носил в себе
Спиридон, заставляли современНевозможно рассказать обо
всех чудесах, которые совершил
ников вспоминать имена проросвятитель Спиридон во время
ков Илии и Елисея.
своей земной жизни, но и после
IV век, век жизни святителя,
смерти, когда он стал ближе к
был тем временем, когда успоБогу, святой не перестаёт их сокоившаяся от внешних гонений
Церковь стала терзаться внувершать
Мощи святителя Спиридотренними болезнями. Ложные
учения, ереси стали тревожить
на поражают одним своим виумы верующих людей. Эпоха
дом – Божьей Милостию они
требовала богословского подвиполностью нетленны. Это удига и защиты апостольской веры
вительные мощи – они весят
на отточенном языке философкак тело взрослого мужчины и
чудесным образом не утрачиваских понятий. Спиридон менее
всего подходил для этого. Он
ют свойств живой плоти, имеют
был молитвенником, подвижнитемпературу человеческого тела
и сохраняют мягкость. Никакиком, праведником, но никак не
книжником и не оратором. Одми законами и силами природы
нельзя объяснить феномен ненако святой пошёл на Никейский
Собор, созванный императором
тления этих мощей, которые
Константином по поводу учения
почти 1700 лет пребывают в неалександрийского
пресвитера
поврежденном виде; что иного
Ария.
объяснения, кроме чуда, нет; что
Святитель Спиридон явил образное доказатель- здесь, несомненно, действует всеЕресь Ария поколебала вселенную. Этот священник дерзнул ство Единства во Святой Троице. Он, сотворив крест- могущая сила Божия.
учить, что Христос не Бог, что ное знамение, взял в правую руку плинфу, обыкновенный
Знакомство со святыми и со
Он не равен Отцу и было вре- глиняный кирпич, и стиснул его: «Во имя Отца!», и в это всем тем сверхъестественным,
мя, когда Сына Божия не было. мгновение, к изумлению всех присутствующих, из плинфы что было в их жизни, является
Те, кто носил Христа в сердце, вырвался вверх огонь. Святитель продолжал: «и Сына!», пробным камнем для человечесодрогнулись, услышав такие вниз потекла вода, «и Святого Духа!», и, раскрыв ладонь, ского сердца. Очевидно, мы не
слова. Но те, кто слишком дове- показал оставшуюся на ней сухую глину, из которой была можем повторить жизнь великих
рял своему разуму и логике, по- вылеплена плинфа. «Вот три стихии, а плинфа одна, – угодников. Но радость о том, что
дхватили Ариево кощунство. И сказал тогда Святитель. – Так и в Пресвятой Троице – такие люди есть, и вера в то, что
описанные чудеса действительтаких было много. Украшенные Три Лица, а Божество Едино».
внешним знанием, кичливые и
ны, говорит о том, что мы с ними
говорливые, эти философы страстно доказывали свои мнения. одного духа. Пусть они, эти святые люди, как полноводное море,
И Спиридон решил вступиться за Истину. Отцы Собора зна- а мы – как напёрсток, но и в нас, и в них одна и та же живая
ли, что этот епископ в пастушеской шапке свят, но не искусен в вода. Если же человек скептичен к слышанному, то вряд ли в его
слове. Они удерживали его, опасаясь поражения в диспутах. Но сердце живёт вера в Того, для Кого нет ничего невозможного.
Спиридон добр, как Николай, и как Николай – строг. Одно
Спиридон совершил нечто неожиданное. Он взял в руки кирпич и, сотворив молитву, сжал его в руках. Слава Тебе, Христе не бывает без другого. Умеющий любить правду умеет и ненаБоже! В руках святого старца вспыхнул огонь, потекла вода и видеть ложь. Человек неправедно гонимый, человек, чувствуюосталась глина. Кирпич, силою Божией, разложился на свои со- щий слабость и беззащитность, в лице Спиридона может найти
ставные части. Это был образ – своего рода икона единства Бо- сильного защитника и скорого помощника. Только пусть сам
жества во Святой Троице. Против таких доводов должна была человек, просящий помощи, не будет несправедлив к ближним,
поскольку у святых Божиих нет лицеприятия.
умолкнуть земная мудрость.
Это не единственное чудо святителя, и мы не случайно упоСреди тех радостей, которые дарит человеку христианмянули ранее имена Илии и Елисея. Великие пророки Израиля ская вера, есть радость обретения чувства семьи. Верующий
всем сердцем служили Богу, и Бог совершал через них удиви- никогда не бывает одинок. Вокруг него всегда — облако
тельные чудеса. Мёртвые воскресали, прокажённые очища- свидетелей (Евр. 12:1). Жившие в разные эпохи и в разных
лись, Иордан разделялся надвое, небо заключалось на годы местах люди, достигшие Небесного Иерусалима, составляи отказывалось проливать дождь. Казалось, что Свою власть ют ныне церковь первенцев, написанных на Небесах (Евр.
над сотворённым миром Господь временами отдавал Своим 12:23). С любовью наблюдают они за нами, всегда готовые,
избранникам. Третья и четвёртая Книги Царств подробно рас- в ответ на просьбу, прийти на помощь. Один из них — свясказывают об этих чудотворцах. Спиридон был подобен им. титель Спиридон, радость киприотов, керкирская похвала,
Киприоты-земледельцы были счастливы, имея такого архие- Вселенской Церкви драгоценное украшение.
рея, поскольку небо слушалось святого. В случае засухи молитsimvol-veri.ru

ПАСТЫРЬ И ПАСТУХ

На святкування з’їхалися родинами,
цілими автобусами. Хресним ходом пройшли до облаштованого джерела, де було
звершено Божественну літургію і відслужено акафіст Божій Матері. Богослужіння звершили представники духовенства
з тих місць, куди потрапили переселенці:
прот. Іоанн Шепіда, настоятель Свято-Іллінського храму м. Славутич, прот. Тарасій
Свистун, настоятель Свято-Троїцького
храму с. Пакуль, прот. Георгій Голич, настоятель Свято-Миколаївського храму с.
Жукотки, прот. Сергій Бабич, настоятель
Свято-Покровського храму смт. Михайло-Коцюбинське, прот. Вадим Малишко,
настоятель Свято-Троїцького храму с. Халявин.

У Сновському районі влітку цього року
був встановлений та освячений поклінний хрест на місці, де ще у ХVIII ст. діяв
Миронівський Богословський жіночий
монастир Чернігівської губернії. Про цю
обитель поблизу с. Займище повідомлялося ще у дореволюційній енциклопедії
Брокгауза і Ефрона. Монастир існував тут
у період з 1660 по 1788 рік. Місцеві краєзнавці знайшли також згадку про давній
монастир у книзі Всеукраїнської Академії
Наук «Опис Новгородсіверського намісництва», виданої у Києві в 1931 році. За
давністю років тільки археологи змогли
зробити уточнення локалізації монастирських споруд, у тому числі місцеположення центрального храму обителі в ім’я Іоанна Богослова. Саме на цьому місці парафіяни Петропавлівського храму і вирішили
встановити пам’ятний хрест.
7 липня, після Божественної літургії, урочистою молитовною ходою жителі села Займище разом з паломниками зі
Сновська пройшли до місця встановлення хреста. Настоятель Петропавлівського
храму прот. Михаїл Бурчин у співслужінні прот. Павла Фазана та прот. Ігоря Фазана звершили акафіст з водосвяттям та
чин освячення новоспорудженого хреста.
Після цього також урочистим ходом повернулися до села. Так через 230 років, у
день пам’яті апостола і євангеліста Іоанна
Богослова, на святому місці знову лунала
молитва.

4 ноября 2017 года после тяжелой болезни отошел ко Господу иерей
Сергий Лавриненко, настоятель храма Рождества Богородицы с. Буровка
Городнянского благочиния. По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Амвросия заупокойную литургию и отпевание совершил
благочинный Бобровицкого района прот. Николай Дорошко в сослужении
прот. Иоанна Яремы, настоятеля храма Архистратига Михаила, и духовенства благочиния. Отец Сергий погребен на кладбище с. Марковцы Бобровицкого района Черниговской области.
Сергей Викторович Лавриненко родился 4 ноября 1963 г. в с. Молодежное Осакаровского района Карагандинской области (Казахстан). Из рабоче-крестьянской семьи. В 1978 г. вместе с родителями переехал на п.м.ж. в Украину. После окончания ГПТУ № 23 работал электромонтажником на Киевском
радиозаводе. С 1982. по 1989 г. проходил службу в Вооруженных Силах.
Принимал участие в организации местной общины и строительстве
храма, проходил послушания в Киево-Печерской Лавре в течение трех
лет (чтение Неусыпаемой Псалтири), а также в Почаевской Лавре. Духов-

ное образование получил в Черниговском духовном училище псаломщиков-регентов.
Рукоположен 18 июня 2016 г. Высокопреосвященнейшим митрополитом Амвросием в Свято-Троицком кафедральном соборе г. Чернигова.
В июле 2016 года принимал участие во Всеукраинском крестном ходе,
прошел путь от Почаева до Киева.
Указом от 7 ноября 2016 г. был назначен настоятелем храма Рождества Богородицы с. Буровка, а также обслуживал храм Вознесения Господнего с. Невкля Городнянского района. Был добрым семьянином, всегда стремился помочь ближним; молитвенник, ревнитель поста, – таким отец Сергий останется надолго в сердцах прихожан. Несмотря на тяжелую болезнь, до последних
своих дней он не оставлял храма Божьего, исповедовал прихожан, молился.
Последнее всенощное бдение совершил вечером, накануне кончины.
С нами останутся самые светлые воспоминания об иерее Сергии Лавриненко, скромном и любящем Бога человеке.
Царство Небесное и вечная ему память!

ПРО КОЛЮ
Когда на своем жизненном пути мы встречаем
человека, неполноценного физически, в душе у нас
рождаются разные чувства: это и сострадание, и какая-то внутренняя боль, и желание чем-то помочь – у
кого какие. У Николая, или просто Коленьки, как его
называли многие прихожане, был диагноз – ДЦП.
Ходить ему было очень нелегко, но каждый день он
с большим трудом добирался до собора, молился на
литургии, а иногда оставался и на вечерню. Каждое
всенощное бдение обязательно молился в храме.
Его появление в соборе всегда сопровождалось
шепотом прихожанок: «Коля, Коленька пришел…»
И каждая старалась подать ему копеечку или пряник
с конфетой.
– Помолись за внучку, поехала учиться…
– Помяни тяжкоболящую Елену, мою свекровь…
– Коленька, помолись за сына, пьет он…
Перед литургией Николай обходил все иконы
в храме и целовал их так, как будто он встречался
с самыми родными и близкими людьми; молился,
истово крестился, а после окончания службы выходил в церковный двор и садился на лавочку. Здесь
его окружали с просьбами помолиться, в основном
те, кто не успел попросить о молитве на службе. В течение нескольких часов он сидел на лавочке, и в это
время к нему вновь и вновь подходили люди, чтото подавали, просили помолиться, просто здоровались с ним. Этот человек, совершенно невзрачный,
ничем не привлекательный, убогий, притягивал к
себе людей как магнит – это было удивительно. Еще
удивительней был тот факт, что посещавшие собор
люди, подходя к Коленьке поздороваться «вместе со
всеми», то есть в первый раз, в ответ на приветствие:
«Здравствуй, Коленька!» – могли услышать ласковое:
«Здравствуй, Мариночка», например. Да, Николай
нередко называл по имени незнакомых людей. Бывало и так, что он невзначай говорил человеку несколько слов, и эти слова служили ответом на вопрос, долгое время мучивший того человека. Это в основном
не вызывало удивления у прихожан собора, многие
уже знали, что Николаю Господь нередко открывает
Свою волю.

Просили молитв у Коленьки не только бабушки,
но и священники, монахи. На первый взгляд было
непонятно, почему служители алтаря Господня просят молитв у скромного убогого прихожанина, но их
ответ всегда был прост: «Николай много страдал».
По словам старца Паисия, те, кто переносит свои физические скорби и болезни с благодарностью Богу,
приравниваются к мученикам и исповедникам.
А страдал он действительно немало. Жизнь Коленьки была полна мученичества. Его мама погибла
по вине близкого человека, с которым Николай был
вынужден совместно проживать всю оставшуюся жизнь. Этот факт он воспринимал с полной покорностью воле Божией. Часто Коленька ходил на
могилу матери, молился там. Однажды компания
ребят проходила по кладбищу мимо того места, где
он молился. Парни толкнули Николая, а он, не удержавшись на ногах, упал лицом на пики могильной
ограды. Так он лишился глаза.
Бывали такие периоды, когда Коле становилось
очень трудно ходить. Он не мог удержать равновесие при ходьбе и неоднократно падал на улице. Добрые люди поднимали его, ставили на ноги, а он,
пройдя определенное расстояние, вновь падал, его
вновь поднимали, и таким образом он продолжал
свой путь в храм. Придя в собор, он в изнеможении
садился на скамейку, и было заметно, что ему очень
тяжело. Бывало и так, что, когда он прикладывался к
иконам, из-за того, что надо было сделать от иконы

шаг назад, он терял равновесие, начинал падать, хватался за подсвечник, падал вместе с ним, а сверху
на Колю сыпались горящие свечи и лилось масло из
лампады. Он смущенно поднимался с помощью подоспевших прихожан, поправлял одежду и продолжал свою молитву. Без тени ропота, упрека и обиды
на Того, Кто создал его именно таким.
Но однажды зимой Николай пропал. Он долгое
время не появлялся в храме. Усердные прихожане
сходили к нему домой, и выяснилось, что и дома
Колю тоже давно потеряли. Родственники подали в
розыск. В соборе начали усердно молиться о без вести пропавшем Николае.
После Рождества Христова священник, из числа
тех, кто просил Коленьку о молитве и в свою очередь
молился за него, вынимал частицы перед началом
литургии, и в этот момент он почувствовал, что Николай стоит рядом с ним здесь, в алтаре. И тогда батюшка каким-то неведомым ему образом понял: сегодня 40 дней со дня кончины праведника. Священник рассказал об этом чудесном явлении собратьям,
и, посоветовавшись, решили все же поминать Николая о здравии, так как у Бога все живы.
Весной, когда начали таять высокие снежные сугробы, тело Николая было обнаружено в лесополосе
за городом. Судебная медэкспертиза восстановила
картину мученической кончины Коленьки. Зимой он
был сбит машиной, но остался жив. В бессознательном состоянии его отвезли в лесополосу, где он скончался от травм и мороза. Тело его вмерзло в сугроб.
Такой мученической смертью закончилась мученическая жизнь праведного Николая, который явился перед Богом «яко злато, в горниле искушено» (Прем. 3:6).
Его примером Господь показал нам, что для
любящих Бога нет препятствий в богоугождении.
Физически немощное тело – не преграда горячей
во Христе душе. Жизнь Коленьки дала нам понять,
что в основе оправдания себя в том, что не всегда
так просто бывает ходить в храм, выстаивать службы, молиться, лежит только наше саможаление. «Все
могу во укрепляющем меня Христе» (Флп. 4:13), – говорит апостол Павел, и подтверждение его слов Господь явил нам в жизни человека, который не только
душой, но и своим убогим и немощным телом всегда
стремился к Богу.
Татьяна Беккалиева. Православие.Ru

БЕГОМ ОТ НОВОСТЕЙ

Иной человек зависим от новостей, как заядлый курильщик от табака. Новости в течение дня, новости вечером, новостная аналитика в конце недели.
Что стряслось? Ну, как там? И между строк: кого убили? Что сгорело? У кого
беда?
Подобно сладкому лакомству человека приучили потреблять информацию о чужих несчастьях. Спорт и погода – на закуску. Тело же информации
составляют «слышания о войнах и военных слухах» (см. Мф. 24:6) Плюс
бытовые кровопролития, аварии и катастрофы.
Может, сейчас иначе и нельзя. Но вот что пишет пророк Исайя: «Тот, кто
ходит в правде и говорит истину; кто презирает корысть от притеснения,
удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать
на высотах. Убежище его – неприступные скалы; хлеб будет дан ему; вода у
него не иссякнет» (Ис. 33:15–16).
Чудо! Заткнуть уши, чтобы не слышать, закрыть глаза, чтобы не видеть зла
– согласно пророку, средство, чтобы обезопасить свою жизнь. Не знаю, как
во времена Исайи, но в наше время это относится к отношениям между человеком и СМИ. Слухи можно собирать и при помощи сплетен, а вот видеть
зло легче всего, нажав на кнопку пульта.
Достойно внимания и то, что слова о хранении глаз и ушей предваряются
словами о притеснениях и взятках. В Слове Божием нет случайностей.
Есть связь между взятками и насилием, с одной стороны, и потреблением
негативной информации – с другой.
«Не я такой. Жизнь такая», – привычно говорит в свое оправдание человек, грешащий так же часто, как пьет воду.

В том, что «жизнь такая», его убеждает постоянный слух о делах беззаконных. Поток информации о притеснениях и несправедливостях словно обеляет грешника в собственных глазах. Так, мол, все делают. Что ж, плодами
будет беда, поскольку чуть ранее тот же Исайя говорит: «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили!
Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты; когда прекратишь
грабительства, разграбят и тебя» (Ис. 33, 1)
Берегущему же свой слух и свое зрение человеку обещан покой: «Убежище
его – неприступные скалы; хлеб будет дан ему; вода у него не иссякнет».
Протоиерей Андрей Ткачев. Православие.Ru
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