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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.i?. Бш1
Спрадвеку абраныя людз1 Божыя, як1я ад дванаццац1 

сыноу 1зрашя памножьипся у дванаццащ каленах, складал1 
адно валадарства, KipyeMae непадзельна i самапрауна адным 
правадыром, пачынаючы з Макея i Icyca Навша да Даввда i 
Саламона. Кал1 ж пасля смерщ Саламона на Уладарства 
устушу яго сын Раваам, яю па маладосщ i упартасщ сваёй не 
слухау вопытных старца ,̂ але хадз1у следам за падобньнт да 
сябе юнакам^ тады дзесяць кален адыцип ад яго i выбрал1 сабе 
у валадары 1ераваама, уцеклага слугу Саламонава. Застаушы- 
ся верным! Равааму, два калены -  Юдына i Бен1ямшава -  бьип 
названы уладарствам Юдэйск1м, астатшя ж дзесяць каленау 
склал1 уладарства 1зрашьскае.

Абодва валадарствы пакланялкя адзшаму Богу i не магл1 
мець тякага храма, акрамя Саламонава, i н1як!х святароу, 
акрамя пастауленых Богам. Таму ва усяю час з уладарства 
1зра1льскага люд si прыходзш у 1ерусал1м дзеля пакланенняу 
i ахвярапрынашэнняу. Бачачы гэта, 1ераваам, уладар 
1зрашьск1, гхачау хвалявадца аб сваёй уладзе. “Немагчыма, - 
прамов1у ён, - пакшуць iM 1ерусал1м, кал! яны спачатку не 
пакшуць Бога”. Пклшаушы да сябе увесь народ Тзрашьск! i 
указаушы iM на двух залатых валоу, 1ераваам сказау: “Вось 
6ari твае, 1зрашь, як!я вывел] цябе з зямл1 Егшецскай. Не хадз]- 
це больш у Ерусал1м, а гэтым багам кланяйцеся”. 3 таго мо- 
манту усе астатшя уладары 1зра1льскгя трымалкя щалапак- 
лонства. Аднак л1тасщвы Бог, не пакщаючы CBaix людзей, але, 
па ласцы Сваёй, шукаючы ix ператварэння, пасылау да ispauib- 
дянау святых прарокау, каб яны выкрывал] памьит ix i пера- 
конвал1 зноу навярнуцца да прыстойнага шанавання праудзь 
вага Бога. Сярод гэтых прарокау быу i святы 1лья Фесфщянш, 
названы так па месцы свайго нараджэння у пакаленш Арона- 
вым. Само нараджэнне прарока было зауважана вялМм1 i 
страшным! адзнакам]’, прадказаушым1 яго дз1уны лёс. У той 
час панавау беззаконны уладар Ахау, яш, ажатушыся з дач
кою уладара Сщонскага 1езавель, прыняу разам з ёй у сваю 
батдькаушчыну iMH паганскага 1дала Ваала i пабудавау яму у 
Самары! катшча для пакланення. I вось да гэтага паганага 
уладара i прыйшоу прарок Божы 1лья, спрауджаны рэ^насщ
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па Богу. Убачыушы, што Ахау не слухае яго парад, святы да 
слоу прыклау справу, адцау уладара пакаранню тым, што за- 
баран!у расу i дождж на той зямл! Да народа ж i3pairn>CKara 
ён звярнууся з наступным словам: “Доуга вы будзеце кульгаць 
на абодва калены вашыя? Kani Госпад Бог, ят вывеу вас з Erin- 
та, ёсць Бог, то чаму не ходзще за 1м?°Кал1 ж Ваал ёсць бог 
ваш, то хадзще з 1м. Народ Mapiaf, бо сумленнем быу выкры
ваемы у сваёй аблудзе” [3 Цар 18,20 -  29].

Дзеля усталявання iMeHi адзшага Бога 1еговы, 1лья здзяйс- 
няе надзвычайны учьшак -  духоунае спаборнщтва са жрацам1 
Ваала, яюх было 400 чалавек. На працягу дня яны рабип щаль- 
ск1я заклёны вакол ускладзенай на ахвярюк валоуяй тушы, 
але ж не змагл! яе запалщь. У тую ж гадзшу 1лья пераканау, 
што не у колькасщ жрацоу i гучнасщ закляццяу праудзгвая 
малива, а у трывалай веры чалавека, якасщ яго асобы. Збуда- 
ваушы новы алтар i усклаушы на яго ахвяру, палйую вадой, 
прарок звярнуу свой погляд у неба i паклиса^ Госпада Бога Аб- 
рагама 1сака i Якуба. I сышло з неба полымя, папатиушы усё, 
нават камн1 ахвярнша. Пры гэтым вщовипчы увесь народ упау 
тцма, усюпкаючы: “Праудзхвы Госпад 1егова, i няма другога 
Бога, апрача Яго!”.

Шмат цудау стварыу 1лля Фесфщянш у Палеещне, сярод 
як1х уваскрэсенне сына удавщы з Сарэпты С1донскай, памно- 
жыу колькасць ежы для людзей, плашчом рассёк ваду рак! i 
перайшоу яе пасуху, словам запал^у агонь ахвярнша. Усе гэ- 
тыя цуды маюць, як бачым, папераджальны сэнс дзеля Пер- 
шага Прыйсця Госпада, Яго учынкау i дзеяу. Тэты ж сэнс мае i 
час адыходу прарока ад зямнога жыцця, якое адбылося над- 
звычайным спосабам шчасл1вым ушэсцем на неба без цяжкай 
хваробы i смервд.

HixTO з шшых прарокау не карыстауся такой моцнай сшай, 
як 1лья, само 1мя якога, дарэчы, перакладаецца як “суд Божы». 
Здаюцца невыпадковьпш тыя абставшы, па яюх вось ужо амаль 
тры тысячагоддз! наусцяж iMH гэтага прарока шануецца асобль 
вым чьшам. Яго свята, 20 лшеня, часта суправаджаецца при
родным! зменам]., як!я носяць як бы духовна юрьщычны харак
тер, адзначаны народным! прыкметам! i прымаукамг. “Прый- 
дзе 1лья - нароб!ць гтлля”, “1лья прарок -  маланк! Бог” (аса- 
цыяиыя з Пяеруном), “1лья лета канчае -  жтво пачытае” i шш.

1лья прарок, грозны выкрывацель усялякай няпрауды i не- 
справядл!васщ, верны слуга Бога 1еговы, з’яуляецца вартым 
прызначэння папярэднжа, вяшчальнша Mecii. Таму Евагнел- 
ле ад Мацвея, якое апавядае аб Перамяненш. Госпада, уводзщь 
у гэты сюжэт MaiceH i 1лью, прычьгм апошняга як правобраз 
Яна Хрысцщеля [Мц 17,1-13].

Святы 1лья на вогненнай каляснщы, узяты разам з плоц- 
цю да неба, да гэтага часу сцеражоны Богам дзеля абвяшчэн- 
ня Другога i слаунага Прыйсця Госпада, прад Як1м яму нале- 
жыць загшуць смерцю пакутшка ад мяча антыхрыста [Апак 
11,3]. Таму i цяпер, у гадзшу смуты, той, хто наз1рае за сва1м 
унутраным жьщцём i вонкавьпш абставшам!, павшен чуць 
CTpori наказ Святога да народа Божага: “Доуга вам яшчэ куль
гаць на абодва калены?” Так выбар асабЛстай прыхшьнасщ ча
лавека да суда Божага нашроувае яго праз вогненныя выпра- 
баванн! да Уладарства прауды i шчасця.
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