
ББК86 
Мал 18

Мал1но?ск1 Яуген
Паруая: пахалопя прысутнасщ. — Баранав1чы : Грамадскае аб’яднанне 
"Таварыства беларускай мовы iwm ф. Скарыны”, 2007. — 260 с., w.

ББК86

© Грамадскае аб’яднанне 
"Таварыства беларускай мовы 
iMfl Францшка Скарыны” 2007 
© Афармленне Уладз1м1р Гундар

Прадмова

Шано^нае спадарства! Вы трымаеце у руках KHiry барана- 
BiiiKara грэка-каталщкага сьвятара айца Яугена Малшоуска- 
га “Паруся: псыхалёг1я прысутнасьщ”. Артыкулы з гэтае 
KHiri пэуны час друкавалгся на старонках мясцовай газэты 
“Intex-press” i мел! вялш1 водгук у грамадзтве. Сябры i 
прыхшьшю ун1яцкай парафи вырашьий сабраць у адзшае 
цэлае, каб нашсанае настаяцелем баранавщкага прыходу св. 
К1рылы i Мятода Беларускай Грэка-Каталщкай Царквы, над- 
рукаваць суцэльнай кшгай.

У мшулым стагоддз1 утяцк! сьвятар Jley Гарошка, як! у 
гады Другой сусьветнай вайны Kipaeay у Баранав1чах медыч- 
най школай, Hanicay KHiry “Навука i рэл!г1я”. Аутар абвяр- 
гау савещйя тэз1сы аб шкоднасыц рэл1гп, нясумяшчаль- 
насьвд веры у Бога i навую, пераканауча даказвау, што най- 
большыя вучоныя у аграмаднай болыласьщ был1 веруючым1 
людзьмь Традьщьй арх!мандрыта Льва Гарошк1 жывуць i 
працягваюцца сёньняшшм1 ягоньшй пасьцежшкамй.

KHira айца Яугена Малшоускага “Паруйя: псыхалёпя 
прысутнасьц!” -  гэта першы вопыт псыхаляпчнага абагуль- 
неньня рэлнпйнай i палгеычнай практыкь Хацеу бы адзна- 
чьщь, што гэтую тэму сучасныя навукоуцы i сьвятары дэль 
канта абыходзяць, “пераканауча” спасылаючыся, што сапрау- 
дная рэлзг1я па-за пал1тыкай. Пэуна яно так i ёсьць у дэмак- 
ратычным грамадзтве, але не у нас. Трэба прызнаць муж- 
насьць ун!яцкага сьвятара, як1 f  ceaix разважаньнях пра Бога 
i юнасьць спалучае рэл1гш i палйыку, псыхалёгш i мастац- 
тва. Прауда, айца Яугена щкавщь не столыа сама палйыка, 
як правая свабода. I калг пал1тыка перашкаджае свабодзе, то 
трэба аб гэтам смела казаць. Але на таю крок сёньня здоль- 
ны не кожны чалавек.

Беларуская дзяржава Вялшае княства Лггоускае было 
прававой дзяржавай, у якой панавала воля i талерантнасьць. 
Прыгонныя сяляне i стараверы сотням! тысячау 6erni сюды 
з Pacei ад дэспатызму. Перасьледаваныя на радз1ме ардынс-РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ
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IV $ . Е ы З В Ш Н Н в  Ш Р А Ш Ш Ш
Горад, у HKi прыбыу Icyc пасля Свайго выхаду з крашы 

Гергесшскай, дзе ён, як мы памятаем, выгнау дэманау у гурт 
евшей, быу, як сведчыць евангелкпьМацьвей [Мц 9], “улас- 
ным” горадам Госпада. Што тэта за горад? Святыя айцы Ян 
Залатавусны, Аугусцш, Феафшакт г шшыя сведчаць, што 
В1флеем -  горад, у яюм ёи нарадз1уся; Назарэт -  у яшм выхо^- 
вауся; a f  Капернауме Хрыстос меу̂  пастаяннае месца 
знаходжання, дзе заснавау Сваю школу, адкуль пачало рас- 
паусюджвацца Яго вучэнне.

I, вось, кал1 прынесл1 да яго спарал1заванага, Icyc убачыу 
веру ix. Тут можна меркаваць, што не трэба было нагадваць 
яму аб грахах. Таму вызначэнне веры датычыла у першую 
чаргу сяброу щ сваякоу хворага, як!, магчыма, глядзеу на сваю 
хваробу як на пакаранне за свае rpaxi. TaKiM чынам, ён мог 
пакутаваць не толыа ф!зхчна, але i духоуна. Мы ведаем, што 
пакуты цялесныя папярэджваюцца пакутам1 духоуныш. Таму, 
як бы адкладваючы справу цялеснага выздараулення, Хрыс
тос сказау перш за усё: “Адпускаюцца табе rpaxi твае” . Менавь 
та гэтае духоунае выздарауленне i выклшала абурэнне 
кн!жн!кау i фарысеяу, як!я сказал! сам! у сабе: ён блюзнерьщь, 
бо прыулашчвае Сабе, як чалавек, прэрагатывы, уласщвыя 
толыа Богу. У гэты момант Госпаду станов!цца вядомым тое, 
аб чым тайна меркавал! Яго eopari. Ужо адно гэтае прашкнен- 
не магло б iM паказаць, што ён меу уладу адпускаць rpaxi. 
Пытанне, прапанаванае кшжткам, надзвычайна вьщатнае па 
сваёй глыбпп i далшатнаевд: “Што лягчэй сказаць: адпускаюц
ца табе rpaxi, ni сказаць: устань ды хадз!?” Яны думала што 
цяжка сказаць 1 тое i  другое, сам! фарысе1 школ! б не адважы- 
л!ся на так!я прамовы. Але шшая справа Хрыстос. Пам1ж сло
вам! “адпускаюцца rpaxi” i справай выздараулення -  вялгкая 
адлегласць. Кал! б словы “устань ды хадз!” аказалхея нядзейс- 
ным! дык выкл!кал! б тольк1 насмецпа. Таму Хрыстос пацвяр- 
джае Свой, ввдаць, больш лёгю выраз цяжк1м.

Сведчанне аб дз1ве вылучаецца адметнай прастатой. Ча
лавек, якога нельга было пранесщ у дом хворьш, без пабоч- 
най дапамог! выходзщь з яго здаровым. Народ, што бачыу 
цуд, праславцг Бога, як1 дау такую уладу чалавекам.

Кал1 з пазщый сённяшняга пункту гледжання ацэньваць 
цуд выздараулення спарал1заванага у Капернауме, то трэба 
вызначыць паунату улады адпускаць rpaxi. Нас ужо не ураж- 
вае, як сучаснжау Першага Прыйсця, гэтая уласщвасць, дад- 
зеная чалавеку Богам. Нас не здз1уляе святарская формула 
адпушчэння грахоу спаведнша, яна здаецца нам звычайнай, 
нармальнай. Але кольк! заузятых пачуццяу i жахау чалаве- 
чай ricTopbii папярэджваюць гэту нашу “норму”, кольк! са- 
маадданай працы святых Царквы Хрыстовай пакладзена дзе- 
ля нас i нашага успрымання таямнщы пакаяння як нормы 
чалавечай сутнасщ! Каемся, атрымл!ваем адпушчэнне гра
хоу, але не заусёды у пэунай меры удзячны Богу за гэты цуд, 
таму рэдка пасля споведз! атрьпшпваем i выздарауленне.

I тут зноу успамшаюцца праткнёныя словы Госпада: 
«што лягчэй сказаць: адпускаюцца табе rpaxi, щ сказаць: 
устань ды хадз!: “Часам чалавеку бывае лёгка пакаяцца, але 
цяжка устаць, выпрастацца, выбав!цца ад сваёй “пасцелГ’ 
паусоннага стану, стану маладушша, цеплахалоднасщ, абы- 
якавасц!. Каб хадзщь прад Госпадам, трэба устаць, страся- 
нуць з самога сябе соннае непаразуменне, зрабщь канчатко- 
вае рашэнне служыць Богу, а не CBaiM юрл1вым жаданням, 
парал!зуючым волю i паводзшы. I ён паставщь вертка у 
шэраг CBaix ваяроу. Ваяру Хрыстову не да твару хварэць, але 
быць заусёды на пагатове барацьбы за гэтае Царства, якое 
пачынаецца унутры асобы. I гэты пачатак ёсць вызваляючае 
слова Госпада: “Мацуйся, дзщя! Адпускаюцца табе rpaxi 
твае!” Дaлiбoг! Госпадзе, даруй нам нашы правшы вольныя i 
мiжвoльныя, уздым! нашы душы ад стану парал!чнага i 3pa6i 
нас ваярам! Твайго Валадарства, якое Ты адчыту выбраным 
TeaiM спрадвеку.
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