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Ытщ тШ ввры
Прадмова

Шаноунае спадарства! Вы трымаеце у руках KHiry барана- 
вщкага грэка-катал!цкага сьвятара айца Яугена Малшоуска- 
га “Парус1я: псыхалёгш прысутнасьщ”. Артыкулы з гэтае 
KHiri лэуны час друкавал!ся на старонках мясцовай газэты 
“Intex-press” i мел1 вялШ  водгук у грамадзтве. Сябры i 
прыхшьтю ун1яцкай парафп вырашыл! сабраць у адзшае 
цэлае, каб нашсанае настаяцелем баранавщкага прыходу св. 
К1рылы i Мятода Беларускай Грэка-Каталщкай Царквы, над- 
рукаваць суцэльнай кшгай.

У мшулым стагоддз1 ун1яцк! сьвятар Леу Гарошка, яю у 
гады Другой сусьветыай вайны Kipaeay у Баранав1чах медыч- 
най школай, Hanicay KHiry “Навука i рэлМя”. Аутар абвяр- 
гау савецк!я тэз1сы аб шкоднасьщ paflirii, нясумяшчаль- 
насьщ веры у Бога i навую, пераканауча даказвау, што най- 
большыя вучоныя у аграмаднай большасьщ был1 веруючымз 
людзьмь Традыцьп арх!мандрыта Льва Гарошк! жывуць i 
ирацягваюцца сёньняшшм1 ягоньшй пасьцежнжам!.

KHira айца Яугена Малшоускага “Паруйя: псыхалёпя 
прысутнасьц!” -  гэта першы вопыт псыхаляг1чнага абагуль- 
неньня рэлМйнай i пал!тычнай практыкЗ.. Хацеу бы адзна- 
чыць, што гэтую тэму сучасныя навукоуцы i сьвятары дэл1- 
канта абыходзяць, “пераканауча” спасылаючыся, што сапрау- 
дная рэлхг1я па-за пал1тыкай. Пэуна яно так i ёсьць у дэмак- 
ратычным грамадзтве, але не у нас. Трэба прызнаць муж- 
насьць унхяцкага сьвятара, як1 у CBaix разважаньнях пра Бога 
i 1снасыдь спалучае рэл1гда i палпыку, псыхалёгш i мастац- 
тва. Прауда, айца Яугена щкавщь не стольк1 сама палйыка, 
як правая свабода. I кал1 пал1тыка перашкаджае свабодзе, то 
трэба аб гэтам смела казаць. Але на так1 крок сёньня здоль- 
ны не кожны чалавек.

Беларуская дзяржава Вялжае княства Лггоускае было 
прававой дзяржавай, у якой панавала воля i талерантнасьць. 
Прыгонныя сяляне i стараверы сотням! тысячаубегл! сюды 
з Pacei ад дэспатызму. Перасьледаваныя на радз1ме ардынс-РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ
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11.26. km
Щ  годны чалавек славы?

Mixacb

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Гэтае славас- 
лоуе, па грэчасю doxologia, знаёмае з дзящнства, хай сабе i атэь 
стычнага, кожнаму. Ад моманту удзялення хросту да адпяван- 
ня душы памерлага Тройца неадступна i паслядоуна крочыць 
разам з чалавекам шляхам Божым i адчыняе новыя таямш- 
цы свайго увасаблення у славе чалавека праз слова Божае. Так, 
яурэйская Б1бл1я культывуе значэнне славы Божай (kavod) як 
вагу, што на дз1ва падобна да беларускага сэнсаутварэння 
слова “павага”. Вага чалавека у жыцщ вызначае яго знач- 
насць, паважнасць (взвешенность), пашану. У II стагоддз: да 
РХ прарок Данша тлумачыць таямшчы надгис на сцяне, ям 
узшк падчас пачварнага nipy Бальтазара, цара Халдзе1: “Ты 
^зважаны на вагах i знойдзены велыш лёгюм” [Дан 5, 27]. У 
тую ж ноч дыктатар быу забггы, i царства прыняу Дарый, праз 
якога Бог вызвалзу яурэяу з Вавшонскага палону. TaKiM чы- 
нам, павага з габрэйскага азначае не стольк1 сла^нае iMH, у 
параунанн1 з расшск1м “вес человека в обществе”, колыа сап- 
раудную годнасць, вартасць, што як быццам вымяраецца ва
гою душы. Нашаму ужытку не гхасуе выраз “вага чалавека у 
грамадстве”, затое характэрна супрацьлеглае расШскай 
л1нгв1стычнай традыцьй Успрыманне выразу “зрабщь ад 
душы” як зрабщь дармова. У рас1йскай мове “сделать от души” 
это “сделать качественно”.

У сувяз1 з сэнсаутварэннем нагадваецца дауш, савецкага 
часу, выпадак у Паланзе (Лггва), дзе я, жадаючы зрабщь пры- 
емнае жонцы, паабяцау швейцару быць “благодарным” за до
пуск у рэстаран без папераджальнага заказу. Пасля шчырых 
словау удзячнасц1 мы “ничтоже сумняшеся” нак1равал1ся да 
залы, але был] бесцырымонна затрыманы: "как Вам не стыд
но, вот Ваша жена свидетель, что Вы обещали отблагодарить!». 
Урэшце здагада^шыся, чаго чакае ад мяне метрдатэль, я 
выня^ з гаманца чырвоную “благодарность” з абрысам «сла
вы самого человечного человека». Тэты прыклад адлюстоувае 
ментальныя асабл1васц1 успрымання слоу. У той жа Лггве slovo

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



разумеецца менавй-а як слава. У  старажытяай Палестыне Аб- 
рагам называйся елауным, таму што быу “Велыуц багаты на 
быдла, срэбра ды золата” [Быц 13, 2). Шматпакутл1вы 1ёу, 
спустошаны i зняважаны, усклпсае “Ён зняу з мяне маю сла
ву” [1ёв 19,9], гэта значыць вагу багацця, павагу.

Заклш “слава Украше” разумеецца як яе вольнасць i ззян- 
не. У той жа час свабода нашай крашы брльш яскравая f  закл- 
йсу “Жьше Беларусь”, у параунанш з прыцягнутым i штучным 
“Слава табе, беларусю народ”. Насамрэч, славу мы павшны 
адцаваць Богу, а чалавеку i краше -  годную павагу i увагу. У  
той жа час Бог не касуе найвышшай годнасщ чалавека, якога 
увенчвае “Сдавай i гонарам” [Пс 8,6]. Але каштоунасць чала- 
вечай славы звязваецца з маральным1 i асаб!стым1 рынкам!, 
сярод як1х на першым месцы падпарадкаванне Богу як адзь 
най трывалай аснове славы i шчасця. Кшга Псальмау альбо 
пахвалы пачынаещда словамк “Шчасл1вы муж, што не ходзщь 
на раду паганых, i не стащь на сцежцы грэшных, i не сядзщь 
на сходзе распусшкау, але у законе Госпада воля яго, i аб зако
не Яго мяркуе ён дзень i ноч. I будзе ён як дрэва, пасаджанае 
пры струменях вод, якое прыносщь плод у свой час, i л1сце 
яго не жухне, i ва yciM, што ён робщь, паспее”.

Вось такая слава дасягальная для чалавека, як!, як Хрыс- 
тос, не прымае славы ад людзей. Ён, як i кожны з нас, пакута- 
вау на вольнасць i не бьшо у 1м “Выгляду i вел1чы, якая пры- 
вабша б нас да Яго” [1с 53, 2]. Яго смерць у вачах людзей з’явь 
лася няудачай ды паразай. Таму аж да гэтага часу служэнне 
Госпаду ацэньваецца людзьм1 як справа убогая, бесперспек- 
тьгуная для багацця i славы ад людзей. На гэтым смутным фоне 
вырысоуваецца Парус1я як пауната славы Сына Чалавечага, 
як1 прыйдзе у славе Айца свайго разам са святым! анёлам1 i 
завершыць сваю дз1уную справу збаулення праз суд найвышэй- 
шай Bari. У гэтай иерспектьше нашы хутк1я пакуты i 1мгнен- 
ная слава робяцца проста смешным1. Тады кожны ганарысты 
зразумее, што свет быу створаны не для яго, але для Адзша- 
роднага, у славе якога кожны веруючы здольны атрымаць i 
сваю частку, гэта значьщь шчасце. Ад ззяння гэтай славы апо- 
стал Павел быу пазбаулены зроку. Таму кожнаму з нас трэба 
хаця б раз быць узважаным ею, каб ужо н1кол1 не быць пры- 
вабленым уласным лёгкадум ствам .

Апусканнем у славу Божую надзяляецца чалавек праз 
хрост у iMH Айца i Сьша i Святога Духа. Праз Тройцу чала
век атрьшипвае пазнанне, вольнасць i павагу як вагу багац
ця, пры як1м caMi нашы пакуты удзельшчаюць у наблажэнш 
неад’емнай радасщ. Ад такой свядомасщ нараджаецца па- 
чуццё годнасц1 i гонару. А слова Божае адкрывае народ, 
якому “Належыць усьгаауленне i слава” [Рым 9, 4]. Запа- 
ведз! Божыя -  слава 1зрашя, а вдалапаклонства -  яго пачва- 
ра. Су свет гше ад празмернай славы людзей i недахопу сла
вы Божай. Таму абавязак хрысц1янша ухшяцца ад душэу- 
най эйфарьп натоупу, што славщь Антыхрыста. Яго “сла
ва” мусщь адбыцца у краше, дзе склал!ся умовы хрысц1ян- 
скага культу, абмежаванага дэф1цытам хрысц1янскай куль
туры i годнасщ. Мяркуючы аб лёсе Pacii, Уладз1м1р Салауёу 
больш за сто год таму са страхам зауважае небяспечныя тэн- 
дэнцы1 яе духоунага стану. Прадчуваючы нешта страшнае 
у яе будучьш1, фшосаф прыходзщь да высновы, што Pacin 
-  гэта друп 1зрашь, альбо Антьцзрашь, i кал1 першы 1зра1ль 
рыхтуецца да прыходу Хрыста, то друг: рыхтуецца да пры- 
няцця славы чалавека як славы Антыхрыста. Так было з 
Леншым, Сталшым, Хрушчовым, Брэжневым, гэты cnic 
мусщь бьщь падоужаным хмем з плацдарму “проклятьем 
заклеймённых”. Самы г1дк1, душаспусташальны перыяд 
ricTopbii -  гэта царства Антыхрыста. Адзшая с!ла, годная 
яму супрацьстаяць -  гэта Адзшая Святая Паусюдная Апос- 
тальская Царква Хрыстова. Таму зараз так важна кожна
му не толыа бьщь паважным, але i адважным у гэтай ед- 
Hacni, каб мець ясны духоупы зрок i зауважыць славу бо
жую у кожным з нас.
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