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ПРЫЙбЬШ ЗА №Ш БёРЫ
Прадмова

Шаноунае спадарства! Вы трымаеце у руках KHiry барана- 
пщкага грэка-каталщкага сьвятара айца Яугена Малшоуска- 
га “Парус1я: псыхалёгш прысутнасьщ”. Артыкулы з гэтае 
KHiri пэуны час друкавалгся на старонках млсцовай газэты 
“Intex-press” i мел1 вялпа водгук у грамадзтве. Сябры i 
ripbixLribHiKi ун1яцкай парафп вырашьип сабраць у адзшае 
цэлае, каб натсанае настаяцелем баранавщкага прыходу св. 
Kipbuibi i Мятода Беларускай Грэка-Каталщкай Царквы, над- 
рукаваць суцэльнай кшгай.

У мшулым стагодцш ун1яцю сьвятар Jley Гарошка, як1 у 
гады Другой сусьветнай вайны Kipaeay у Баранав1чах медыч- 
иай школай, Hanicay KHiry “Навука i рэл!г1я”. Аутар абвяр- 
га^ савецйя тэзшы аб шкоднасьщ panirii, нясумяшчаль- 
насьщ веры у Бога i навуга, пераканауча даказвау, што най- 
большыя вучоныя у аграмаднай большасьщ6bmi веруючым! 
людзьм!. Традыцьп арх!мандрыта Льва Гаронна жывуць i 
прадягваюцца сёньняшшм1 ягоныш пасьцежнпсам!.

KHira айца Яугена Малшоускага “Парус1я: псыхалёг1я 
прысутнасьщ” -  тэта першы вопыт псыхаляпчнага абагуль- 
неньня рэл1гшнай i палйычнай практик! Хацеу бы адзна- 
чьщь, што гэтую тэму сучасныя навукоуцы i сьвятары дэль 
канта абыходзяць, “пергисана^ча” спасыл аючыся, што сапрау- 
дная рэл1г1я па-за палпыкай. Пэуна яно так i ёсьць у дэмак- 
ратычным грамадзтве, але не у нас. Трэба прызнаць муж- 
насьць ун1яцкага сьвятара, як! у ceaix разважаньнях пра Бога 
i 1снасьць спалучае рэл1гйо i палпыку, псыхалёгш i мастац- 
тва. Правда, айца Яугена цшавщь не столью сама палггыка, 
як правая свабода. I Kani палиыка перашкаджае свабодзе, то 
трэба аб гэтам смела казаць. Але на тага крок сёньня здоль- 
ны не кожны чалавек.

Беларуская дзяржава Вялжае княства Лхтоускае было 
прававой дзяржавай, у якой панавала воля i талерантнасьць. 
Прыгонныя сяляне i стараверы сотням1 тысячау бегл1 сюды 
з Pacei ад дэспатызму. Перасьледаваныя на радз1ме ардынс-РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ
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111.11. Л ш у № Р&ЗДРДЖНЯёЦЦА
“Часто меня раздражает собственный ребенок -  ничего 

не могу поделать...” -  роспачны тон маладой мащ нагадав 
мне евангельск1 верш: “3 прычьшы беззакония у мнопх аха- 
лодае любоу” [Мц 24,12]. Вось суровы прысуд чалавецтву, 
якое ух!я1пася ад Божай справядл^васц! у бок цялесных пал- 
касцей. Раздражненне як неадольная палкасць штурхала мек- 
сшанскага юроуцу самазвала, як1 свядома наехау на дзяцей, 
пераходзий вулщу. Раздражненню спрычыншася амерыкан- 
ская жанчьгаа, якая забша дзщя, усынаулёнае ёю з расшска- 
га дзщячага дому. Cnic злачынствау можна было б падоу- 
жыць. Што прымушае чалавека адкшуць ад сябе вобраз Божы 
як асаб!сты дабрабыт i любоу, якая “не раздражняецца” [1 Кар 
13,5]. Якая згубная сша уводз^ць у смяротны пс1х1чны стан? 
Тэта сша -  адсутнасць вол1 чалавека у пераадолент сваей 
немачы, якая каранщца на агульнай загане -  “пыхе жыцейс- 
кай” [1 Ин 2,16].

Для барацьбы з небяспечным ворагам неабходна ведаць 
усе яго тылавыя моманты, забяспечваючы тым самым аба- 
рону на шляху экспанси, што ираяуляецца у нястрыманасщ 
негатыуных эмоцый. У  пачатку гэтай барацьбы неабходна 
лрызнаць уласную грахоунасць, спавядаючы яе як перад свя- 
таром, так i перад “раздражняльткам”, г.зн. уласным дзщем. 
Справа у тым, што само паняцце “раздражняльнпс” з’яуляец- 
ца радавым, генетычным у адносшах да царкоунага сведчан- 
ня граху. Гэтае сведчанне служыць стымулам, игналам да 
прынясення плоду пакаяння. У  гэты ж час з’яднанне з сам!м 
“раздражняльткам” змяняе пс!халаг1чны стан сям! як пла- 
даноснага аргашзму. Пашжаючы парог уласнай адчуваль- 
наещ да граху падчас споведз!, зауважаючы “бервяно у ceaiM 
воку”, чалавек адаачасова павышае парог раздражняльнасц! 
f  адносшах да блгжняга, прывучаючы сябе самога не заува- 
жаць “сучок у воку брата свайго” [Мц 7, 4]. Пры гэтым, усп- 
рымаючы свайго дзщя як брата альбо сястру, бацька рэфлек- 
суе сваю генетычную заганнасць. Мащ i дачка -  н1зкародныя 
сёстры па адамавым няшчасщ i высакародныя сёстры у Хрыс- 
це. KaJii вас раздражняе уласнае дз1ця, успомн1це псторыю 
свайго дзящнства i сужэнства, цяжарнасщ i парадзтхства у

суправаджэнн1 уласных паводз!н, раздражняючых царства 
Ножае унутры нас. Але, замест раздражнення, гэтае царства 
иашырае розум i паглыбляе пачуцвд у ПАКАЯНН1 як экс- 
naHcii Божай мшасэрнасц1 у рацыянальна-эмацыянальным
розуме чалавека.

У  аснове раздражнення ляжыць перажыванне унутрана- 
га канфлшту, як! спараджаецца супярэчнасцям1 пам1ж яго 
жаданням1 i патрабаванням1 да шшага. Часцей за усё гэтыя 
патрабаванш засноуваюцца на “антрапалаг1чным прынцы- 
пе”, сзнс якога нямецк1 фшосаф XIX стаголдзя Людв1г Феер- 
бах зводзцг да йнавання дзеля сябе самога: “Мы пазнаём, каб 
пазнаваць, люб1м, каб любщь, хочам, каб хацець... Сапрауд- 
ная любоу сама сабе дастатковая”. Чалавек натуральна жа- 
дае таго, што ён хоча, дзщя прыкра зрывае яго планы дасяг- 
нення жадаемага: спачатку яно не дае спаць, потым не дае 
“жыць” i т.д. -  щ ж гэта не будзе раздражняць?

Дык вось, той, хто уступав у шлюб, ад пачатку пав1нен 
выхоуваць у caiviiM сабе гатоунасць да ахвяраванай любов!: 
“Няма больш той любов!, як хто душу сваю пакладзе за сяб- 
роу ceaix” [Ин 15,13]. Кал1 пакаянне патрабуе адносш да свай
го сына як да брата, дык хрысщянсм подзв1г узносщь гэтыя 
адносшы да сяброуства. Менав1та сяброуства служыць збро- 
яй дасягнення сямейнага дабрабыту як Царства Божага, пры 
як1м прынцып “чалавек чалавеку сябра” роб!хща вытокам 
сямейнага шчасця. Узаемаадносшы дзщяц1 з бацькама ёсць 
сапраудныя рэлггшныя адносшы, выбудаваныя на вобраз i 
падабенства Царквы Божай. Мы ведаем, што стала грашым. 
Мы знаем, што Бог-Айцец i Мац1-Царква не проста церпяць, 
але доуга церпяць нашае беззаконие. Таму у момант раздраж
нення i гневу будзем помнщь аб гэтым доугацярпенн1, маю- 
чы зносшы са ceaiMi дзецьм1 як “братам1 па няшчасщ” i “сяб- 
paMi па шчасц1”. Тады ixHi цяжар не будзе нас раздражняць, 
але выпрабоуваць пачуцц!. Паспрабуем акрэслщь ncixcuiari' 
чныя параметры гэтага сяброуства. Пазггыуная рэакцыя на 
прапанаваныя праекцьп узаемадзеяння з вашым дзщём, ду
маю, дапаможа вам справ1цца з раздражненнем:

— Адказваю на усе яго пытант сумленна;
— Штогод радзей раблю зауваг!;
— Ышол! не крычу;
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— Hiiwm не б’ю;
— Школа не галоуныя, але падпарадкаваныя Богу i сямЧ 

абставшы жыцця;
— Люблю цябе, як1м ты ёсць;
— Ты не горшы за шшых;
— Ты лепшы за мяне;
— Перш чым адрэгаваць на раздражняльнш, чытаю 

“Ойча наш”;
— Рэгулярна чытаю “Б1блш”;
— Першую суботу месяца адмячаем сумесным чытаннем 

Ружанцу;
— Рэгулярна спавядаюся у Царкве;
— Давераю самастойнасщ яго думак i учынкау;
— Веру, што Бог дапаможа яму стаць больш годным, як я.
“Любоу до^га церпщь у мшасэрнасщ, любоу не зайзд-

росцщь, любоу не узносщца, не ганарыцца, не дачыняецца 
бязладдзя, не шукае свайго, не раздражняецца, не мыслщь 
л1хога, не радуецца хлусш, але радуецца праудзе; усё пакры- 
вае, усяму верыць, усяго спадзяецца, усё пераносщь” [1 Кар 13]. 
Слова Апостала ёсць самы дасканалы псзхалагхчны тэст. Усп- 
рымаючы яго, мы стала рэфлексуем перал1чаныя якасц) i, ус- 
ведамляючы ix недахоп, мол1м аб памнажэннх Божай любов1 
f  нашым шматпакутным жыцц1. “I вы, бацыа, не раздражняй- 
це дзяцей вашых, але выхоувайце ix у вучэнт i настауленн1 
Гасподн1м” [Эф 6, 4]. Так1м чынам, ёсць толыа адна альтэрна- 
тыва раздражненню -  гэта Хрыстова вучэнне, следаванне яко- 
му з’яуляетдца зарукай сямейнага дабрабыту.
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