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Прадмова

Шаноунае спадарства! Вы трьмаеце у руках кнйу барана- 
в!цкага грэка-каталщкага сьвятара айца Яугена Малшоуска- 
га “Парусш: псыхалёг1я прысутнасьщ”. Артыкулы з гэтае 
K H iri пэуны час друкавал1ся на старонках мясцовай газэты 
“Intex-press” i мел1 вялпа водгук у грамадзтве. Сябры i 
npbixL nbH iK i ун1яцкай парафп вырашыл! сабраць у адзшае 
цэлае, каб HanicaHae настаяцелем баранавщкага прыходу св. 
К1рылы i Мятода Беларускай Грэка-Каталщкай Царквы, над- 
рукавадь суцэльнай кнггай.

У мшулым стагодощ ун1яцк1 сьвятар Леу Гарошка, як1 у 
гады Другой сусьветыай вайны Kipaeay у Баранав1чах медыч- 
най школай, Hanicay кшгу “Навука i рэлгг!я”. Аутар абвяр- 
гау савецюя тэз1сы аб шкоднасьщ рэл1гп, нясумяшчаль- 
насьщ веры у Бога i навук1, пераканауча даказвау, што най- 
большыя вучоныя f  аграмаднай большасьщ бьип веруючым! 
людзьмь Традыцьй арх!мандрыта Льва Гарошм жывуць i 
прадягваюцца сёыьняшшм1 ягоньыш пасьцежшкам1.

KHira айца Яугена Малшоускага “Парус1я: псыхалёг1я 
прысутнасьщ” -  гэта першы вопыт псыхаляпчнага абагуль- 
неньня рэлМйнай i палйычнай практыкз.. Хадеу бы адзна- 
чыць, што гэтую тэму сучасныя навукоуцы i сьвятары дэл1- 
канта абыходзяць, “пераканауча” спасылаючыся, што сапрау- 
дная panirifl па-за пал!тыкай. Пэуна яно так i ёсьць у дэмак- 
ратычным грамадзтве, але не у нас. Трэба прызнадь муж- 
насьць ун1яцкага сьвятара, яю у ceaix разважаньнях пра Бога 
i 1снасыдь спалучае рэл1ггю i палпыку, псыхалёгпо i мастац- 
тва. Прауда, айца Яугена щкавщь не столыа сама палйыка, 
як правая свабода. I кал1 палйыка перашкаджае свабодзе, то 
трэба аб гэтам смела казаць. Але на тага крок сёньня здоль- 
ны не кожны чалавек.

Беларуская дзяржава Вялжае княства Лй-оускае было 
прававой дзяржавай, у якой панавала воля i талерантнасьць. 
Прыгонныя сяляне i стараверы сотням! тысячау бегл! сюды 
з Pacei ад дэспатызму. Перасьледаваныя на радз1ме ардынс-РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



iill Ътжтчт кашдовдь ты
Сусвет, у якш жывём, як i пол альбо нацыю, мы не выб1> 

раем. Хрыстос, народжаны у Бэтлеедме, не выб1рау вертэп го- 
тага свету - так!м ён дастауся у спадчыну ад Айца. Тады 
Настаунш направ1у у гэты свет Аупевых канюшняу ратаваль- 
ныя струмен! 1арданавых водау, амываючы сумленне учыи* 
кау, сэнсы сардзчныя, чысщню цялесную. Фанетыка грэцка- 
га слова “копрос” (kopros, прах, гной) i лацшскага “корпус” 
(corpus, цела) дыскурсуе тэму стварэння Адама з праху 
зямнога [Быц 2]. Як ад корпусу Аупевых канюшань, так i ад 
пабудоу гэтага свету мала што застаецца у вышку ачышчаль- 
нага патоку любов! i святасщ.

Евангельскае нараджэнне з вышыняу ад Духа святога i 
Mapbii Дзевы суправаджаецца вобразам “трох мудрацоу з усхо- 
ду”, як in асацьпоюцца з трыма формам! авалодання сусветам -  
навукай, рэлйг]яй, мастацтвам. Тры мудрацы прьшосяць свае 
дары - “золата, ладан i см!рну” у выглядзе адукацьп, асветы 1 
развщця - у быцшныя стаенк1 выхаваяня новага жьщця -  “Не- 
маулятю мужчьшскага роду” [Адкр 12,5], г.зн. Хрыста у сэрцы 
веруючых. Мацер сусвету Божага - Хрыстовая Царква звша сваё 
Немаулятка “TyriM i пялюшкам1” бядноты, лагодяасщ, паслу- 
шэнства, каб у свой час гэтае Немаулятка прамовша новы сус
вет, упакораны Слову i непакорны антыхрысту [Адкр 20,6]. На 
сумшунае пытанне “Кал1 тэта будзе?” Сам Icyc адказвае, што 
не Kani, але дзе: “Дзе труп, там збярухдца i арлы” [Лк 17,37].

Загшваючы труп Вавгпонскай вежы Тэратагена (монстра) 
распаусюдз1у стойлавыя умовы быцця, неарган!чныя “угна- 
енн1” якога паспрьшп узросту пахалапчнага немаулящ, чыё 
унутранае царства Божае [Лк 17,21], як гарчычнае зерне, пасту - 
пова наб1рае моц магутнага дрэва, у як1м птушю нябесныя зна- 
ходзяць для сябе прытулак [пар. Мц 13, 31]. Птушкам1 нябес- 
ным1 з’яуляюцца да нас пасланцы Бога Жывога, вестуны прав
ды, анёлы пад выглядам людзей Божых. “I будзе ён як дрэва, 
пасаджанае пры патоках водау, л1сце якога не жухне, i усё, што 
б ён Hi pa6iy, паспее” [Пс 1,3]

Горныя струмен1 абмьгеаюць стойла Немаулящ водам1 ча- 
тырох сутнасцей - навую i мастацтва, рэл!гп i права дзеля 
узрастання “пятай сутнасщ” (quintessentia) -  квштэсенцыя -
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Мал. 6. Схема Ф.

Я
з 1ерогл1фам Y  утварае поле да^ледавапп-. 
ванняу, вол! чалавека, з’яднанай з коранем быцця, пераймаль- 
нага ricTopbii i логщы 1зрашя. Гэтае перайманне сымбал1зуец- 
ца вектарам axios, лшейнай функцыяй графжа, выяуляючага 
нак!раванасць асобы “уверх -  управа” i яе дьшам!чную магут- 
насць, якая с!мвал1зуецца г1перпарабал1чнай функцыяй ncixa-
лапчнай культуры. (Мал. 6. Схема1?).

3 дапамогай графжа паняцце “юцшная Царква” разгля- 
даецца адразу па пящ крытэрыях праудз1васвд: сатэрыялапч- 
насць як ратавальная правда вучэння; стыгматычнасць 
(stigmatic, кляймо) як пакута за хараство, генеалапчнасць, аль
бо высакародная пераемнасць пакаленняу у любов1 Божай, ха- 
рызматычнасць як абдараваная годнасць служэння, каяфес!я- 
нальнасць -  або вызнанасць 'Р  у царкоунай прыналежнасщ.

“Нарадзщца з вышыня^”[Ян 3, 3] -  значыць дабравольна 
прыняць Слова ад Духа Святога i Mapbii-Дзевы, яе Беззаганна- 
га сэрца. Госпад, народжаны 1зрашем, называв Сваей мащ 1м 
жа CaMiM заснаваную Царкву[Мц 12, 48]. Адцаушы Яе на апя- 
кунства Свайму люСпмаму вучню [Ян 19,27], Icyc чакае i ад нас 
падобных жа адносш да Сваёй Maui.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



Вобразы Mapbii i Марфы як смвалы усходняй суз1ральнасщ 
Царквы i яе заходняй кемшвасщ напауняюцца генетычным зме- 
стам уваскросшага Лазара [Ян И, 27], чатыры тысячагоддз1 як 
чатыры дш скаванага каменнай глыбай аймшяцьп i знявап у 
плямёнах сусвету. Урэшце ён атрьишивае волю як права на сва- 
бодную прысутнасць альбо Парует, здымаючую з 1зрашя спа- 
в1вальныя палотншчы яго слепаты, глухаты i нематы: “Во не 
хачу вас, браты, пакшуць у няведант аб таямнщы гэтай, каб 
вы не марьип аб сабе, -  што ажарственне у 1зраШ адбылося ча- 
сткова, да часу, покуль не увойдзе поуная колькасць паганцау; 
i у так1 спосаб, увесь 1зрашь уратуецца, як натсана: прыйдзе 
ад Ciena Збавщель i адыме агщу ад Якуба. I гэты запавет iM ад 
Мяне, кал1 здыму з ix rpaxi ix” [Рым 11,25].

Марыя, Марфа, Лазар - так!я розныя па вобразу, робяцца 
адзшым1 у падабенстве Ilapycii, якая “з Яго, 1м i да Яго” 
[Рым 11,36]. Канфесшная прысутнасць у свеце не мае дачынен- 
ня да яго вонкавай рэлн'Шнасщ, але складаецца з унутранай 
прыналежнасц1 Хрысту i асаб)'стага выбару царкоунага служэн- 
ня на сустрач з 1зрашем. 1зрашь, як старац Сымон не памрэ, 
пакуль не убачьщь немаулятку Хрыста, блаславёнага iM “На 
паустанне i падзенне шмат каго f  1зраше i у адзнаку нязгодау” 
[Лк 2, 29]. Канфесшнасць вернша складаецца з царкоунай спо- 
ведзд i культурней абазнанасц1, у якой прымаюць удзел усе сус- 
ветныя установы, з як1х складаецца 1зрашь.

Канстытуцыя И Ватыканскага сабору “Радасць i надзея” 
высвятляе асобу як “галоуны крытэрый i меру ycix дзяржау- 
ных i грамадск1х устаноу” [Gaudeum et spes, 25]. Царква -  не 
дзяржауная i не грамадская Останова. Але, як нявеста Яг- 
няц1 [Адкр 22, 17], яна супольнасць асобау, з’яднаных па 
прынцыпе любов!: “I мы абазнаныя у любов1, якую мае да нас 
Бог, i yвepaвaлi у яе. Бог ёсць любоу, i той, хто жыве у любов1, 
адбываецца у Богу, i Бог жыве у iM” [1 Ян 4,15]. 1зрашь сцвярд- 
жае сггуацыю рашучага выбару: любоу да Бога альбо страх да 
чалавекау. “Любоу не мае страху, але любоу дасканалая выга- 
няе страх, таму што у страху мучэнне. Той, хто бащца, недаска- 
налы у любoвi” [1 Ян 4,18]. Таму той, хто першым узлюб1У, той 
i першым щзе насустрач Ilapycii.
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