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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
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НИ. Ытт шт ттт
“Мужчину i жанчыну, адкуту ix”

Ян -Павел II

Аднойчы мая сям’я была запрошана на экуметчнае на- 
бажэнства, якое сталася пачаткам нашага новага сусветна- 
га жыцця у Icyce, непадзельным на канфесп, нацыяналь- 
насщ щ роды. Пачатак гэтага жыцця быу адзначаны нарад- 
жэннем дачю Марфы, дзщем нашае праваслаунае трыва- 
ласщ з каталщюм даляглядам. Пасля той падзе1 я сумня- 
вауся адносна свайго асаб1стага святарскага лёсу, npaciy 
адзнаю у Бога i атрымаушы яе пасля таямшцы споведзь 
Выпадкова разгарнуушы Дэкрэт аб усходшх Цэрквах 21 сус- 
ветнага (И Ватыканскага) Сабору, я здз!в1уся даце яго пры- 
няцця -  21 л1стапада 1964 года -  акурат за 33 гады да нарад- 
жэння Марфы напярэдадт 21 стагоддзя. Праз супадзенне 
гэтага нараджэння з праваслауным святам арханёла Mixai- 
ла i каталщкага свята Ахвяравання -  Уваходу у храм Пра- 
чыстае Панны Марьи -  экумен1чны фенамен нашага адкуп- 
лення прыняу пэунае м1стычнае адценне.

Можна дапусцщь, што дасягненне сямейнага шчасця пра- 
ходзщь праз тры этапы: экалогш як слова аб доме, эканомта 
як домабудаунщтва i экумену як дом запаветны, абяцаны. Ме- 
навгга экумена ёсць вялжае паклжанне чалавека удасканалщь 
вонкавы свет праз дасканаление сям’1 BepniKay. На думку Яиа 
Паула II, “Стварэнне было дадзена i даручана чалавеку не як 
крынща цярпення, але як аснова творчага кшавання у све- 
це”. Icyc Збавщель чалавецтва ёсць адначасова яго Творца i 
Адкупщель. Знаходзячыся у невыносных умова вонкавага 
“чысщл!шча”, мы шукаем мэту, сэнс i моц жыцця у Госпад- 
зе: “на свеце тугу мець будзеце, але спадзявайцеся: Я пера- 
мог свет” [Ян 16, 33]. Щкава, што усведамленне гэтай T y r i, жур- 
боты, CKpyxi не нараджае пес!м1зму, а, наадварот, мабш1зуе 
да змагання за перамогу дабра у наваколл!. Справа адкуплен- 
ня уздымае хрысц1янскую сям’ю на новы узровень быцця, быц- 
ця сумленнага 1 сусветнага, экумена якога сцвярджае вартасць 
1снавання трэцяга тысячагоддзя Хрыстовай, гэта значыць, на
тай, эры. Надзея гэта не засланяе туг! i смутку, якгя тольк1 i
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надаюць свецкш абставшам пачуццё рэальнасщ, абвостращ» 
усведамленне зла як пастаяннай перашкоды нараджэнню дай- 
ра. Хрысц1янская сям’я прьшцьшова вучьщь дзяцей ужо з мл- 
ленства называць ceaiMi 1мёнаш дабро i зло, вучыць таксами 
i евангельскай упэуненасщ: “Не будзь пераможаны злом, ало 
перамагай зло дабром” [Рым 12,20].

Менавйа гэтай рысай сямейная мараль праяуляецца най* 
больш поуна. Радасць перспектывы дабра таго свету i надзей 
на яго перамогу у свеце гэтым дапауняецца радасцю адкуп* 
лення, пры яшм кожны новы Адвент прыносщь новыя, можа. 
спачатку не бачныя для знешняга успрымання, але ввдавоч- 
ныя для caMix бацькоу i  дзяцей BbraiKi. Яны не у шматпавяр* 
ховых катэджах ды шшамарках, але У супольнай лгобов1, якая 
стала своеасабл1вым паклшаннем XXI стагоддзя, напярэдадш 
якога Слова стала Целам у свеце, дзе пануе зло. У так1 спо- 
саб, самае жорсткае з y c ix  стагоддзяу, дагаджае апостальска- 
му вызначэнню: “Кал! памножыуся грэх, празмерна памно- 
жылася ласка” [Рым 5, 20].

Перамога дабра у свеце аргашчна звязана з сям’ёй. 
Бацька, як1я моляцца, вызначаюць гэтую правду праз 
нараджэнне дзяцей як адкупленне i  перамяненне уласнага 
жыцця, сцвярджаюць тым самым прысутнасць Bora “I на 
зямл1 як на небе”. Царква Вожая разгортвае pyKi дзеля ;успры- 
мання сям’1, пасылаючы ceaix анёлау, вестуноу мшасэрнасщ 
-  мудрых i простых айцоу, ветл1вых i клапатл1вых сясцёр 1 
братоу манахау, як1я сцвярджаюць сваёй самаадданай працай 
прысутнасць Бога “I на зямл1 як на небе”. Адзш выгляд, воб- 
раз гэтых служыцеляу Божых выюпкае дз!Воснае захаплен- 
не рэальнасцго Царства Нябеснага, рэча!снасцю жыцця i 
неум!ручасц1 Святой Паусюднай Царквы, у якой кожны сяб- 
ра мае асаб1стую справу агульнага з мёртвых паустання.

Так1м чынам, сям’я без Царквы -  як зямля без Неба, дзщя 
без мац1, дом без Слова. Экумена -  i есць наш дом, збудаваны 
Яго мудрасцю i магутнасцю праз выхаваучую пяшчоту 
Найсвяцейшай Уладарю, Якая выходзщь насустрач спакута- 
ванаму чалавеку як Maui, Якая узвышае, уздымае з упадку, 
запрашае на вячэру Сына.

Кал1 сям’я прыродна i сацыяльна адпавядае усяму чала- 
вецтву, дык мусщь прайсщ, на думку фшосафа М. Бахцша,

тры этапы узыходжання: дыялог, хранатоп (вяршьшю), 
карнавал. Дыялог з Творцам “на Ты” мае, як л!чыць фшосаф 
М. Вубер, сва!м выншам сувязь унутранага быцця чалавека, 
мужа i жонк1, бацькоу i дзяцей. Тэты дыялог усе больш выз- 
ппчае радыусы ix aca6icTbix пачуццяу, канцэнтруючы цэнтр 
и к нябесны алтар, паводле якога узншае i icnye сям’я. I гэта 
оець сядз1ба Бога: “Хто любщь Мяне, той спауняе слова Мае;
1 Айцец Мой палюбщь яго, i Мы прыйдзем да яго i зроб1м ся-
л!бу у яго” [Ян 14, 23].

Гэты твор мусщь мець хранатоп, гэта значыць такую
пяршыню жыцця, суадносна якой адбываецца яе апраудан- 
не перад г1сторыяй чалавецтва, у цэнтры якой -  Крыж 
Хрыстовы. Ц1 можа сям’я без крыжа, кал1 яна сама па сабе 
есць “хатняя царква” [1 Кар 16,19], якая прагне апраудання? 
Сям’я -  не пазасветная установа, якой абыякавае людское 
цярпенне. Яна -  такая царква, якая падзяляе наканаванне 
грамадства, удзельтчае у яго лёсе. Спакуса крыжа -  ключ 
да адкрыцця вялжай таямн1цы цярпення хрысц!янскай 
сям’1, яе прышжэння праз журботу i нягоды гэтага свету. 
Хранатоп сямейнай ricTopbii -  адзнака часу стагоддзя^. дос- 
вед салщарнасц1 з грамадскай Галгофай.

Так, псторыя збаулення -  гэта яшчэ i суд над сям’ёй. Каб 
пераканацца у гэтым, дастаткова прыгадаць тыповыя рэак- 
цьй некаторых лекарау радзйгьнага дома на чацвертую, пя
тую, шостую, сёмую цяжарнасць маёй жонк1. Вялшая сям’я 
немачная перад чалавечай абыякавасцю i кан’юнктурай. 
“Падзе1 Галгофы, -  па вызначэнню Яна Паула II, -  факт, не 
абмежаваны часам i месцам. Ён ахоплгвае усе мясц!ны i часы, 
ахопл1вае ycix людзей”. Але Бог заусёды на баку тых, хто 
церпщь, бо i Сам дабравольна прыняу цярпенне, таму гэты 
суд зраб!уся для нас цудам: “Любоу... усе церпщь» [1 Кар 13, 7] 
i урэшце бярэ верх над запятым супращвам гэтага веку. Гэта 
есць пс!халаг1чная перспектыва свабоды сям1, што прайш- 
ла праз пакуты i выпрабаванн1.РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ


