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Прадмова

Шаноунае спадарства! Вы трымаеце у руках KHiry барана- 
вщкага грэка-катал1цкага сьвятара айца Яугена Малшоуска- 
га “Парус1я: псыхалёгш прысутнасьщ”. Артыкулы з гэтае 
KHiri пэуны час друкавал1ся на старонках мясцовай газэты 
“Intex-press” i мел1 вялпа водгук у грамадзтве. Сябры i 
прыхшьнйа ун1яцкай парафи вырашьип сабраць у адзшае 
цэлае, каб нашсанае настаяцелем баранавхцкага прыходу св. 
К1рылы i Мятода Беларускай Грэка-Каталщкай Царквы, над- 
рукаваць суцэльнай кшгай.

У  мшулым стагодцз1 ун1яцк! сьвятар Jley Гарошка, яш у 
гады Другой сусьветнай вайны Kipaeay у Баранав1чах медыч- 
най школай, Hanicay KHiry “Навука i panirw ”. Аутар абвяр- 
гау савецк1я тэз1сы аб шкоднасьщ panirii, нясумяшчаль- 
насьщ веры у Бога i навук1, пераканауча даказвау, што най- 
большыя вучоныя у аграмаднай болынасьщ был! веруючым! 
людзъм!. Традыцьй арх!мандрыта Льва Гарошк1 жывудь i 
працягваюцца сёньняшшм! ягоныш пасьцеж ткам!

KHira айца Яугена Малшоускага “Паруся: псыхалёпя 
прысутнасьщ” -  гэта першы вопыт псыхаляпчнага абагуль- 
неньня рэлМ йнай i палггычыай практыи. Хацеу бы адзна- 
чыць, што гэтую тэму сучасныя навукоуцы i сьвятары дэл1- 
канта абыходзяць, “пераканауча” спасылаючыся, што сапрау- 
дная рэл1г1я па-за пал1тыкай. Пэ^на яно так i ёсьць у дэмак- 
ратычным грамадзтве, але не у нас. Трэба прызнаць муж- 
насьць ун1яцкага сьвятара, як! у св aix разважаньнях пра Бога 
i 1снасьць спалучае р эл !гт  i палггыку, псыхалёгш i мастац- 
тва. Прауда, айца Яугена цшавщь не столыа сама палггыка, 
як правая свабода. I кал1 палггыка перашкаджае свабодзе, то 
трэба аб гэтам смела казаць. Але на таю крок сёньня здоль- 
ны не кожны чалавек.

Беларуская дзяржава Вялшае княства Лйюускае было 
прававой дзяржавай, у якой панавала воля i талерантнасьць. 
Прыгонныя сяляне i стараверы сотням! тысячау бепп сюды 
з Pacei ад дэспатызму. Перасьледаваныя на радз1ме ардынс-РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ
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н . н  Л а  ш щ т в а  а л  д а о д
“Не верь секте”-  maxi надпгс з ’яыуся уначьг з 20на 21 Лк'ИШ1 

пада на шчыце-запрашэнш Царквы “Збауленне”. Як Вы )Ц№ 
каментыруеце гэты акт вандалд1зму?

,  Юрась Ступако?.

Secta з лацшскай мовы перакладаецца як шлях, правит, 
лад жыцця альбо вучэнне, юрунак, школа. Ёсдь шшая верс1я‘, 
хеура, шайка, банда. Вщавочна, што закшк “не верь секте” ад- 
расаваны менавгга да гэтага апошняга сэнсу. Што ж, сапра^ды 
“Якой мерай мераеде, такой i вам будзе адмерана”[Мц 7,2].

3 упэуненасцю можна меркаваць, што “аутар” у ceaiM “рэ> 
лМйным подзвггу” карыстауся “рэкламным ролжам”, што ча* 
сам суправаджае пропаведз1 некаторых служыцеляу афщый- 
нага культу. На працягу шматгадовай ricTopbii барадьбы з “сек- 
танцтвам” гэтыя “прарабы духу” ужывал1 arinci, на дз1ва па- 
добныя да камутстычна-чарнасоценных лозунгау накшталт 
“религия -  опиум для народа” альбо “бей жидов -  спасай Рос
сию”. Тэта два 6epari адной плыш, споуненай падазронасщ ды 
ненашсщ да усяго, што складае i што трымае сучасную цывш- 
1зацыю. Для гэтых невукау усё секта, апрача уласнага цемра- 
шальства. Нямым успамшам аб змроку, што заужды суправад- 
жае Miciro слова Божага, на сцяне Фац1мскага касцёлу вгсщь 
крыж, ссечаны так сама пад покрывай ночы пасля заснавання 
святыш у 1991 годзе. Сведка гэтых падзеяу enicKan Е. Мазур ус- 
памшау, як ягоны ветл1вы парыу да хрысщянскай еднасщ у 
Pacii служьщель культу адвердыктавау надзвычай коратка, як 
Элачка Людаедка: “КатолМ? -  секта!”.

Прьшалежнасць хужганскага учынку да чарнасоценнага 
руху альбо духу выкрывае сама яго нагода. Справа у тым, што 21 
Л1стапада вялжае праваслаунае свята Архистратига Михаила и 
предстательства честных небесных сил бесплотных. Таму невы- 
падкова тут праступае пячаць РНЕ (Русского национального един
ства) им. Архангела Михаила. Блюзнерскае перайманне святога 
iMem цалкам адпавядае прароцтву аб нянавгсщ да сведкау Хрыс- 
товых: “Мнопя прыйдуць пад 1мем MaiM” [Мц 24,5].

Гэтая ганьба нагадала мне шшы рабунак, больш вытанчана- 
га кшталту. У  апошшя гады разбэшчанасць папулярных вщов!-

|M"V I шд t грыкрыццем слова Божага раздзьмувае пошасць улас- 
1.1 • I 'кшюиняу. Так, аднойчы у мае pyKi вьшадкова трату “бест- 

скандальнавядомагашсьменшкаУл. Сарокгна“Масква”. 
п (||(пу5>шы науздагад crapoHKi гэтай KHiri, я адразу ж адчуу 

|чиу|шл ф1з1ялаг!чных спаражненняу i сексуальнай разбэшча- 
ц|, >1 кiя спалучал 1ся аутарам з пыхл 1вай верай у бога. Але най- 

H»t 111 (Ш iae маё абурэнне выклшау эпщ>аф да рамана: “Дух дышит,
I /» 1  хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит i 
И у,НИ уходит” (из Мишеля Монтэня?!). Мала таго, што Евангельс- 
мк тот  кашчунна тратла у ф1 з1ялапчны раствор бездухоунасщ, 
mots яшчэ i апьшулася у бессаромным плапяце разам з фзлоса- 
ф»(М Мантэнем, бо цытата аб Духу Божым належыць не яму, а са
мому Хрысту [Ян 3,8]. Такой прафесшнай некампетэнтнасщ на
V HW^Hi лгтаратурнага гвалту мне яшчэ не даводзшася бачыць.

На гандлёвым фоне распаду вобраза Божага у цемры гэтага 
г! «ту дзёрзкая выхадка вандала у Баранав1чах выглядае на1унай 
I емешнай. Але яна правакуе пытанне: што гэта -  пачатак чарго- 
! Ш й аблавы щ агошя антыхрыставай навалы, адсутнасць культу
ры ni завзяты фанатызм, трагжамедыйны фарс щ Армагедон? Ад- 
('утнасць цывШзаванасщ ёсць дзшунства, якое можа, м1ж тым, 
исраймаць вонкавую культуру i этыку паводзш пад выглядам 
поруючага. Але на тагах слова Божае: “i дэманы вераць i трым- 
I (яць. Але щ хочаш ты ведаць, невук, што вера без справау мёрт
вая” [Як 2,20]. Щ ж правапарушальныш справам1 высщца вера?

Вядома, што Bopari Хрыста працуюць на яго Царкву, не абме- 
жаваную канфеайньвуц патрабавангояш. i прававьвш нарматывам! 
Канашчныя стандарты не належаць Богу, але людзям. Ад ix жа 
чакае суддзя i Збауца справы з’яднання, а не размежавання. Змест 
жьшдя i вобраз служэння Царквы “Спасение” разам са ceaiMi 
фшямг -  “Новае жыццё”, “Новае пакаленне”, “Ушэсце” -  складае 
не толыа надзейны прытулак для дзесяткау тысяч хрысщян на- 
шага горада i рэпёна, але з’яуляецца духоуным i аздарауляльным 
цэнтрам крашы. Апекуючы тысячы дзяцей, сотш швалцщу, дзе- 
сятк1 наркаманау, гэтыя адданыя Божай справе людз1 ёсць надзей- 
ная апора Беларуси яе сапрауднае новае жьпщё. У л асц1вае пратэс- 
тантызму бескарысл1вае служэнне Слову насамрэч кшталтуе не 
столыа рэлшю, колыа навуку яго тлумачэння. Менав1та сацыяль- 
нае служэнне грамадсггву у слове i вучэнш з’яуляецца адметнай 
харызмай Царквы. Секта заужды карыанвая у сваёй захаванайРЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



мэце завербаваць як мага больш людзей за конт несяавесных -  куль- 
тавых, аргашзацыйных, матэрыяльных, афектыуных, аутарытэт- 
ных, дьшам1чных стымулау. Такая сектанцкая “харызма” заужды 
адцзяляецца ад прававых нормау i культурных кашто^насцей цы- 
випзацьп i можа суправаджаць толыа нехрыаданскую установу, 
у тым лису дыктатароа рэжым у асобнай краше.

Паруйя жыццёвай годнасщ кшталтуе асобу ва умовах на- 
вукова-адукацыйнай прычыны, эстэтычнай формы i рэлМйнай 
фактуры быцця, прасякнутага прававой мэтай свабоды. Менавь 
та прававая асвета з’яуляецца станоучай сферай вышковай пры- 
сутнасщ Духа у культурна-шйхалапчным ландшафце крашы. 
Недахоп гэтай прысутнасщ вядзе да узмацнення рэличйна-ры- 
туальнага субстрату у адсутнасць слова. 3 другога боку, неда
хоп рэлггшнасвд вядзе да выхалашчвання бьщця i фармал1зацьп 
пачуццяу: “па прычыне памнажэння беззакония, шмат у каго аха- 
лодае любоУ” [Мц 24,12].

Пахалапчная вартасць веры вымяраецца свабодай м1жкан- 
фесшных зносш i асабгстых затрат на яе вьггворчасць. Таму любоу 
да бл1жняга актуал1зуе патрэбу У слове як прадмове храма, непа- 
xiCHara для вандала^: “Xi6a вы не ведаеце, што вы храм Божы, i 
Дух Божы жыве у вас? Кал1 хто урабуе храм Божы, таго пакарае 
Бог; бо храм Божы святы; а тэты храм -  вы” [1 Кар 3,17].

Дарэчы, дзень Архйяратыга Mixarna па юл1янсюм календа- 
ры супадае з Уводзшам1 у храм Усесвятой Багародзщы i заусёды 
Дзевы Марьп па Грэгарыянск1м календары. Нездарама менав1та 
21 лнггапада 1964 г. II Ватыкансю сабор прыняу экумешчны дэк- 
рэт аб усходшх цэрквах Orientum Ecclesia. Гэтая календарная дата 
таксама пстарычна адзначана пратэстанщйм святам Дня удзяч- 
насщ. У  бягучым годзе хрысц1яне веры Евангельскай адзначаюць 
яго з пачудцём нябачнай для вонкавага су свету nepaMori над ула- 
дам1 , як1я не здолел1 забраць у ix мал1тоуны храм мшскай Царк- 
вы “Новае жыццё”. Адбылася гэтая падзея пасля месячнага шчы- 
рага посту 200 вернжау, як1х вонкавы сусвет успрыняу як гала- 
доушчыкау. За гэтую перамогу мал ипся i пасцш i не тольй пратэ- 
станты, але i прадста^ш  шшых канфесШ, у тым лжу i наша па- 
раф1я Кгрылы i Мятода У Баранав1чах.

TaKiM чынам храмавая прычьша прасякнута першапачат- 
ковым прамянём Духа, HKi сегрэгуе аб’екты культуры i штэг- 
руе суб’екты годнасщ. Салщарызуем хрысц1янскую годнасць?
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