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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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Аб цудзе выгнання дзманау з юнака, аирача Мадвея, паве- 
дамляе Лука у 9 раздзеле i Марк, таксама у 9 раздзеле. У гэтым 
евангельск1м зачьше мы бачым, як Icyc Хрыстос выкрывае ужо 
не кнЬкншау i фарысеяу, але Ceaix вучняу, а разам з irn i нас, 
сучасных яго вучняу: “О пакаленне няверных ды расххусных! 
Дакуль буду з вам1? Дакуль буду цярпець вас?” [Мц 17,17].

Чаму так абураецца Icyc адносна духоунага бяссшля 
ceaix вучняу? Таму, адказваюць святыя айцы Царквы, што 
недахоп энерпчнай веры вучняу cTaBiy ix у адзш шэраг з 
acTaTHiMi людзыш. Так, багаслоу Бенгель зауважыу: “суро
вым выкрыццём вучн1 прьипчваюцца да натоупу” [55, с. 287].

Бацька хворага юнака меу у сабе веру i таму пытау аб дапа- 
мозе: “Веру, Госпадзе, але дапамажы майму нявер’ю!” [Мк 9,24]. 
Моцным i справядопвым выкрыццём Госпад супрацьстауляе 
пас1унай веры Ceaix вучняу веру актыуную, ад важную, гара- 
чую, нават няурымшпвую -  людзей, як1я не належал! па CBaiM 
паходжанш да высокай юдэйскай рэлМйнай свядомасщ. Па- 
ганцы, не выхаваныя на Законе Ма1сея, але, па сведчанню 
ап.Паула, ”Не маючыя закона, па натуры сваёй законнае ро- 
бяць, бо не маючы закона, яны caMi сабе закон: яны паказва- 
юць, што справа закона натсана у сэрцах ixHix, аб чым свед- 
чыць сумленне ix ды думк! ix, ятя то абвшавачваюць, або 
апраудваюць адна другую [Рым 2,14-16].

Так, Госпад патрабуе ад нас веры, але не цеплахалоднай, 
вонкавай, знешняй веры кшжткау i фарысеяу, Ён патрабуе 
ад нас сардэчнай, шчырай, icнaй веры праудз1вага чалавека, 
дасканалага у ceaix пачуццях i магчымасцях. На самай спра
ве, што можа быць немагчымага для такога вернпса?!

Кал! вучш, як!я не змaглi ацалщь юнака, запытал1ся у 
Настаушка, чаму яны не змагл! гэтага зрабщь, Icyc адказ- 
вау im : “3 прычыны нявер’я: кал1 б вы мeлi веру з гарчыч- 
нае зерне ды сказал! гэтай гары: перайдз1 туды, дык яна пя- 
ройдзе; i нгчога не будзе немагчымага для вас” [Мк 17, 20].

Щ азначау гэты выраз Госпада адсутнасць веры у вуч- 
няу? Вядома ж не! Але, безумоуна, вера ix, як ужо было зау- 
важана, з’яулялася пас1унай, змярцвелай, утрыманскай. На
гадаем евангельсю зачьш мшулага артыкула, якг вызначае

тзкапрадуктыуны стан вучняу пры навщэлле (хаджэнш па 
вадзе), сэрца ix было “скамянеушым” [Мк 6, 52].

Выкрыццё Госпадам духоунага стану Ceaix вучняу -  
гэта, у першую чаргу, выкрыццё нашага малудашша, але не 
дзеля самаго выкрыцця -  дзеля выпрабавання стакоучай 
веры, якая у сваёй трываласщ павшна стаць жывой, якас- 
най, узрастаючай як зерне, я б нават сказав, эвалюцыйнай, 
г.зн., разгорнутай у руху, часе i прасторы. Толыа такая -  
“зярняткавая” -  вера здольна прарасвд вел1ч гэтай прасто
ры, пераадолець яе колькасны паказчык за кошт якаснага
патэнцыялу сваёй магутнасщ.

Магчымасць гэтага патэнцыялу павял!чваецца па меры
пераадолення BepHiKaMi сэнсау, пачуццяу i учынкау гэтага 
свету значэнням! Логасу, немшучыя сэнсы якога ажыцяу- 
ляюцца у нашым быцщ з неверагоднай сталасцю свайго 
складу. Пры дапамозе посту i мал!твы, г.зн. бадзёрага ста- 
HOBim4a духу, гэты лаг1чны склад робщца здольным не 
тольм ацаляць хворых, выганяць дэманау, але перабудоу- 
ваць усё наваколле, увесь су свет па новым прынцыпе i улас- 
щвай нагодзе Уладарства Нябеснага, са слоу Самаго Улада- 
ра: “Вось, твару усё новае!” [Адкр 21, 5].
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