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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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IV7. Нлшцыя -  Иш 11а
Вучн1 бьий у лодцы на моры Галшейсюм -  Icyc паслау ix 

наперад, а Сам адправ1уся малщца [Мац 14, 22]. Падняуся 
шторм, кал! уранш яны убачыл1 фзгуру Збавщеля, Яга iiuoy 
да ix па вадзе. Пазнаушы Хрыста, Пётр стуту з лодга, каб iciji 
да Яго, але, бачачы моцны вецер, служатся i пачау тануць. Icyc 
падтрымау яго са словами “Малаверны! Чаму ты засумнявау- 
ся?”Сюжэт хаджэння па вадзе (navicella) нагадваецца, апрача 
Мацвея, у Марка i Яна. Прычым, апошш Удакладняе прычы- 
ну аддалення Збавщеля на гару для мал!твы. Народ, убачыу- 
шы дуд, хацеу прыйсщ, раптоуна узяць Яго i зрабщь улада- 
ром у Юдэ1 Але той жа евангелкт, адлюстроуваючы сацыяль- 
на-палггычную пазыцыю Госпада, паутарае Яго адметныя сло- 
вы: “Царства Маё не з гэтага свету” [Ян 18, 36]. Менавгга з гэ- 
тае прычыны Ён адышоу ад людсгах гмкненняу i пачуццяу, 
каб засяродзщь Свае духоуныя сшы.

Узнёслая малггва садзейшчала цуду хаджэння па вадзе не 
толыа Хрыста, але i Яго першага вучня, найбольш натхнёна- 
га, шчырага у CBaix учынках чалавека, яга, вядома, апярэдж- 
вау CBaix сяброу у справе духоунага сталення. Менав1та ён 
першы адказвае Icy су: Ты Сын Бога Жывога [Мц 16,16], ура- 
чыста абяцае запнуць за Хрыста i не адмовщца [Мц 26, 33], пе- 
рашкаджае абмыць сабе ноп [Ян 13, 8], выймае шаблю супраць 
ворагау Госпада [Ян 18,10]. Тагам чынам, вера i адданасць свай- 
му Настаушку абумовша яго магчымасць хаджэння па вадзе; 
страх i сумненне прымусШ апусцщца у яе. Наконт жаху Пят- 
ра Ян Залатавусны кажа: “Так дарэмна набл1жацца да Хрыс
та, хто не набл1жаецца да Яго вераю” [55, с. 265].

Евангелйт Марк, апавядаючы пра гэты цуд, дапауняе яго 
адной важкай заувагай аб стане веры астаттх вучняу, ягая 
наогул не выходзип з лодкк “I надзвычайна здз1улял1ся caMi 
сабе ды бьий уражаны, бо не зразумел1 цуд над хлябам^ таму 
што сэрцы ix был1 як каменныя” [Мр 6, 52].

Кал1 памятаеце мшулае казанне, дык у iM я суадноиу 
ф]з1чны, м1стычны, лхтуричны i сацыяльны сэнсы евангельс- 
кай ricTopbii насычання пящ тысяч. Прычым, апошш сэнс ад- 
павядае “хлебу” з пункту гледжання самасвядомасщ i сама- 
быцця асобы чалавека, у той жа час “рыба” з’яуляецца як бы
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сацыяльнай 1мпрэзай гэтага самабыцця. Дык вось, псторыя 
Хаджэння па вадзе уплывае на абмеркаванне сэнсу. звязанага 
з паххярэдн1м1, але маючага свой адмысловы зачатак. Гэты 
сэнс, як вы ужо здагадалюя, пал1тычны. У  чым сутнасць ад- 
рознення пал!тык1 Хрыста ад палпъна аучаснага нам свету? 
Палггыка, ад грэчаскага словапаходжання полк, мае ceaiM вы- 
токам неабходнасць уладання горадам з yciMi выткаючыш 
абставшам1, звязаным1 з выгодам1, маёмасцю, пашанаю, го- 
нарам i г.д. асобных шдыввдау i гуртоу. Таму ix палйычныя 
памкненш тым болыд апанаваны мегаполюам, чым больш 
апантаныя гэтыя патрэбы i схшьнасщ.

Але сацыяльна-пал]тычная паз1цыя хрысцшнства засна- 
вана словам Госпада: “Адзшае на патрэбу” [Лк 10,42]. Таму 
сама патрэба вернпса выключав са свайго зместу паказныя, дэ- 
манстратыуныя рэчы гснавання у свеце людзей, яго патрэбы 
становяцца больш натуральным!, а гэта значыць, набл1жаньш1 
да зямл1, у тым лжу да сяла, дзе чалавек больш самастойна i 
цалкам можа ажыццяуляць мэту збаулення. Таму першыя 
хрысц1яне у болыпасщ сваёй был! сялянам1, адкуль i паходзщь 
сэнс хрысщянш -  селянш. У гэтым сэнсе натхнёная Прага неба 
вызначае i культурна-экалапчныя адносшы да Зямл1, утвара- 
ючай зваротную лапчную сувязь: бл1жэй да Зямл! - бл1жэй i 
да Неба. Вядома, не усяляю хрысщянш павшен быць селянх- 
нам, але у аснове сваёй схшьнасщ апошняга, безумоуна, пад- 
лягаюць натуры Божай, створонай на Яго вобраз i падабенства.

Хрысц1янш-селянш, як бы яму Hi было цяжка, у гэтых 
натуральных абставшах заужды застаецца гаспадаром свай
го стану, то лью часткова залежнага ад полису ui эканам1ч- 
най глабал!зацьп. Стварэнне чалавека Богам уключала f  свой 
духоуны i ф1з1чны змест намер уладарства, перадус!м ула- 
дарства зямлёй: “I блаславцг ix Бог, i сказау iM Бог: пладзще- 
ся ды множцеся, ды напауняйце зямлю, ды валадарце над 
усёю зямл ею” [Быц 1, 28].

Але гэтае валадарства магчыма толыа для асобы, воль- 
най ад гэтага свету, ад вонкавых памкненняу ды павярхоуных 
летуценняу. Гэтае валадарства не ад свету гэтага, але ад прау- 
ды Божае, Яго хараства, любов! i святасщ. Атрыбуты валадар
ства i надаюць чалавеку духоуную здольнасць “хаджэння па 
вадзе”, па хвалях “жьщейскага мора з яго дарэмньша напас-

iWMi ды бурамГ’ [Пс 118], пал!тьгчным! заклшам1 ды абяцан- 
кам1. Не выходзячы са свету, знаходзячыся у iM па запавеце 
Божым [Ян 17,18], хрысц!янгн здольны не патанадь у яго праб- 
лемах, але спрыяць ix MipHaMy, спакойнаму, памяркоунаму 
вырашэнню з Божай дапамогай.

Вось у чым, як здаецца, асноуны сэнс палгтык! “не ад све
ту гэтага”, патаемны сэнс “хаджэння па вадах” , у чым, па дум
цы св. Аугусцша, таямнща будаунщтва “Горада Божага”, у 
чым адпаведнае здзяйсненне слова Найпершага i Апошняга 
пал!тыка Сваей эры -  Госпада нашага Icyca Хрыста.
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