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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§. Цуз t a i
На восьмым тыдш па Пяцщзесятнщы Царква успамшае 

цуд насычання пяць тысяч чалавек пяццю хлебам! i дзвюма 
рыбами Гэта адна з самых вядомых i часта ужываемых у роз
ных формах сацыяльнай свядомасш евангельсюх псторый. I 
гэта сацыяльнае значэнне цуда адпавядае яго духоунаму змес- 
ту. Дастаткова сказаць, што усе чатыры дабравесщ паведам- 
ляюць аб гэтым цудзе, дэталёва дапауняя адзш аднаго.

Ян Залатавусны кажа: “Kani Icyc Хрыстос адпускау rpaxi, 
адчьппу рай i увёу туды разбойнжа, утаймоувау мора, выяу- 
ляу тайны сардэчныя, адчыняу вочы, -  справы, як1я уласщ- 
вы аднаму Богу, -  Hi пры адным гэтым учынку не бачым Яго 
у маленш. А кал1 узнамерыуся памножыць хлябы, што бьшо 
як бьщцам менш важна за усе пералхчаныя учынкау, тады 
глядзщь на неба, як у пацвярджэнне Свайго пасольства ад 
Айца, так i у нашае навучэнне, не прыступаць да ежы, пакуль 
не уздадзхм хвалу Падауцу харчавання” [55, с. 262].

У юдэяу быу звычай шчога не есщ i не пщь без мал газы 
па запаведз1 Ма1сеевай [Другазаконне 8,10]. Юдэйск1я хлябы 
бьип звычайна шырок1я i тонк1я, накшталт аладак. Таму f  Но
вым Запавеце мы нщзе не чуем аб рэзант, але тольм аб пра- 
ламленш хлябоу. Безумоуна, цуд праламлення пящ хлябок 
мае, акрамя псторыка-адукацыйнага, л1тург1чны сэнс. Над 
выглядам хлеба i в!на f  святой эухарыстьи мы прымаем цела 
i кроу Госпада Icyca Хрыста, як1я заусеёды i пастаянна нагад- 
ваюць аб гэтай таямшцы: “Я -  хлеб жывы, што сьгшоу з неба: 
хто есць гэты хлеб, жыць будзе вечна. Хлеб жа, як! Я дам, ёсць 
Цела Маё, якое Я аддам за жыццё свету” [Ян 6, 51].

Кшжнйа i фарысе1 не магл1 успрыняць гэтых слоу Госпада, 
абураючыся у cBaix думках: мауляу, хто можа слухаць гэтыя 
дз!уныя словы. Такую ж пазщыю недаверу адносна цуда насы
чання 5 ООО можна часта сустрэць м!ж людзыш. Але той, хто пры- 
мае удзел у святой л1турга, хто “Са страхам Божым, вераю i 
любоую” прыступае да святой эухарыстьи, той добра разумее i 
успрымае гэтую таямнщу -  праламлення i насычання людзей 
Божых Хлебам жыцця, зыходзячым з нябеёсау.

У заходнееурапейск!м рэлггшным мастацтве можна да- 
вол1 часта сустрэць сюжэт на тэму Бальсенскай Месы, засна-

ваны на старажытнай царкоунай легендзе аб маладым свята- 
ры горада Бальсены у цэнтральнай 1талп у XIII ст., яй  за- 
сумнявауся у кнасщ ажыццяулення прыродных рэчау у прау- 
дз1выя цела i кроу Хрыста. I вось аднойчы f  час служэння iM 
Месы у момант падняцця Гостьи на ёй у пящ месцах выстут- 
ла кроу як бы з пящ ранау Хрыста.

.Шчба “5”, здаецца, таксама невыпадковая, бо яна указ- 
вае на чатыры 6aKi свету, чатыры сферы юрунку чалавечых 
думак, пачуццяу i учынкау, у той час як пятая сфера, пятая 
шнасць, щ квштэсенцыя, -  гэта сам чалавек, яго глыбшя i 
вышыня. Kani перад пачаткам л1турги звяршаецца праска- 
мщыя на прасфоры, ад якой аддзяляюцца чатыры бакавыя i 
адна дольная частк1, адносна апошняй святар прамауляе 
словы Святога Шсання: “Яко вземлется от земли живот Его”, 
г.зн. жыццё Сына Чалавечага ёсць сапраудным жыццём ча- 
лавека з yciMi яго пакутам1 i радасцям1, цяжкасцям1 i болем, 
yciM тым, што завецца унутраным мграм, MipaM самасвядо- 
май асобы.

Рыба -  вельм1 рант хрысц!янск1 с!мвал, выкарыстоувае- 
мы f  гэтым сэнсе яшчэ Тэртул1янам (160 -  230 гг.). У тыя ста- 
ражытныя часы у канстратыуных мэтах вернМ называл! 
сябе pisculli (рыбю), а Царкву -  piscina (купель). iMi такса
ма было адмечана, што лгтары грэчаскага слова IXTIOS 
(рыба) састауляе абрэв1ятуру: Icyc Хрыстос -  Божы ЗбавЬ 
цель. Таму шматлМя пштаграмы таго часу знаходзип на 
пячатках, свящльшках, саркафагах рымск!х катакомбау. 
Псторыя Ёны - прарока, яю тры д т  быу у чэраве юта, ciMBa- 
л1зуе Уваскрэсенне i сустракаецца у пахавальным мастацт
ве III стагоддзя.

У выя^ленчым мастацтве anoxi Адраджэння, яе рэл!гш- 
нага нак1рунку, “рыба” таксама часта з’яуляецца атрыбутам 
сюжэта. Так, святы Антонш Падуанск! выяуляецца у якасщ 
прапаведнжа рыбам, безгалосым стварэнням, суадносна з по- 
стаццю Пётры -  рыбака па прафеси i паюйканнг. “Хадзще за 
Мной, i Я зраблю вас лауцам! чалавекау”. Наогул, б1блейск! 
сюжэт напоунены выявам1 рыбы. Тов1я у суправаджэнт анё- 
ла выкарыстоувае рыбу дзеля выгнання дэманау [Тов 6, 29]. 
Еванегльсю сюжэт аб дз1уным улове рыбы «мвалгзуе пера- 
могу Уладарства Нябеснага [Ян 21, 6]. Падаткавая манета, вы-
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цягнутая Пётрам з рота рыбы, дапамагае асэнсаваць подзв1г 
безскарыогйвага 1снавання хрысщянша [Мц 17, 27]. Урэшце, 
Icyc пасля свайго Уваскрэсення з’яуляецца сва1м вучням пры 
моры i раздав iM хлеб i засмажаную рыбу [Ян 21,13].

Такая сюжэтная падстава надае аснову для роздуму аб 
спмволщы анал1зуемых рэчау у юрунку ix грамадска-будау- 
шчай адлюстраванасщ. Мяркуем, кал1 “хлеб” -  сцмвал пра- 
ламлення, падзялення, пачуцдёвай успрымальнасщ, пакут- 
л1васщ -  самасвядомасщ асобы чалавека, дык “рыба”, тым 
болын “дзве рыбы” -  (пмвал яго сацыяльнага быцця, якое маг- 
чыма толью ва умовах спаравання, памнажэння роду, бо пам- 
нажэнне, на думку Ул. Салауёва, “Ёсць пераадоленне смерщ”. 
Гэты сацыяльны момант ва умовах спакою, мауюпвасщ, ха- 
ладнакроуя, пакоры, бязспалкасщ, адпавядае 1мпрэзе 
“рыбы”, набывае, як у кшзе Тавгга, нейк1 патаенны сэнс нар- 
мальнага, спакойнага, цывШзаванага грамадства, устойль 
вага да Hi3Kix пачуццяу i пагарды, але юнуючага адпаведна 
мгрнай ектын!: “каб щхам1рнае i бездакорнае жыццё нам 
пражыць ва усякай пабожнасщ ды чысщш”.
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