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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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П 8 Р Ш Н Й Д О  П щ р
Падзея на гары Фавор, якая атсана у евангелгстау [Мф 17; 

Мк 9; Лк 9], спрычыняе успамш набл1жэння пакутау i  смерЦ! 
Icyca Хрыста. Перад галоунай тр^гедыяй сусвету Км 
усталёувае Ceaix вучняу у веры, паказаушы iM цялесна прпм 
Сваю моц i славу, што ён ёсць Той Самы Збавщель 1зраш[, 
Як1 быу абяцаны праз прарокау. Дзеля гэтага ён узяу апог- 
талау Пятра, Якава i Яна i, узняушы ix на гару, 3pa6iy свед- 
кам1 Свайго Перамянення, указваючага, па сведчанш ей, 
айцоу, на той перамененны стан, у як\м мы з’яв1мся напры- 
канцы свету. Гэтым прадказаннем Святая Царква маральна 
i пмхалапчна суцяшае ycix праудз1вых верншау, як1я пас- 
ля кароткачасовых журбот, смутку, нягод у сва1м зямным 
жыцго, неадменна уваходзяць у славу вечнага шчасця, у 
яюм прымае удзел i цела праведнша. Годным! удзельнйсам! 
будучай вечнай славы будуць тыя, што у сучасным жыцщ 
перамяняюцца духам на вобраз i падабенства Пераменена- 
га на Фаворы. Грэшшкам няма на iM месца, i таму Евангел- 
ле пабуджае, стымулюе нашы ляшвыя душы да узвышэння 
на гару Божага узыходжання, выюикае нашу асабктую не- 
абходнасць перамянщца добрым перамяненнем, як i хрос- 
там, раз i назаужды. Самурайская мудрасць спрыяе асэнса- 
ванню такога перамянення метафарай: “Неразумны не узы- 
ходзщь на Фудз1яму, але двойчы неразумны той, хто узы- 
ходзщь на Фудз1яму двойчы”. Гэта азначае стан узыходжан
ня, стан перамянення, не падлягаючага працэсу метадыч- 
нага навучання, але уздзеянню шсайту, натхнення, подзв1гу.

На чым павшен засяродзщь увагу вершк, каб атрымаць 
перамяненне? Па-першае, сама жыццёвая нак!раванасць ча- 
лавека уключае у сваю свядомасць паслядоуную iepapxiro 
каштоунасцей, падпарадкаваных мэце збаулення. Узначаль- 
вае гэтыя каштоунасщ Божая годнасць i любоу -  iM падпа- 
радкоуваецца усё астатняе.. Вядомы багаслоу Ул. JIocKi вы- 
будоувае у сваёй канцэпцьп наступную iepapxiro годнасщ у 
самасвядомасц1 чалавека: “Дух павшен жывщца Богам, 
душа -  Духам, цела -  душой”, прырода -  целам. Але у сучас
ным чалавеку гэтая паслядоунасць зрушана: дух, замест 
таго, каб сшкавацца Богам, харчуецца душам1 людзей, узды-

маючы угару каштоунасщ, так званыя гуматтарныя, як!я 
фарм!руюцца у супярэчл1вых умовах барацьбы сапрауды 
духоуных схшьнасцей чалавека з яго ж парушанай заган- 
най прыродай. Адсюль, дарэчы, i заюпк Госпада: “Шчасль 
выя убог1я духам, бо ix есць Валадарства нябеснае”, г.зн., 
непрыхшьныя да чалавечых супярэчл1вых каштоунасцей гу-
маттарнай кваз!духоунасщ.

У вьшадку парушанай iepapxii злосны дух шбы выкач- 
вае з чалавечай душы fee магчымае i немагчымае, пасля чаго 
ёй ужо шчога не застаецца, як перамянщь напрамак свайго 
генавання ды пачаць эксплуатаваць цела, выщекаючы з яго 
усе жыццёвыя coki, адносячыся да яго як да тавару з вызна- 
чаным тэрмшам вартасщ. Каб тавар гэты быу, па магчы- 
масщ, ходи, чалавек пачынае няшчадна i бязл!тасна эксп
луатаваць прыроду, пераутвараючы яе у сметнш адходау.

Перамяненне асобы -  гэта перш за усё -МЭТАНОЙЯ -  пе- 
раутварэнне мэты i сродкау жыцця, усталяванне выразных, 
дакладных спосабау самасвядомага !снавання, перакрочван- 
ня праз свецк1я дырэктывы i наканаванасць крокау да Ула- 
дарства Нябеснага. Тады Перамяненне Госпада перамяняе 
напачатку унутранае жыццё чалавека, яго розум, пачуцщ i 
паводзшы. У так1м перамяненш асоба чалавека, яго icHae “Я” 
пачынаецца з Логасу, HKi, на думку Ул. Салауева, “Перерож
дает душу, не ограничиваясь ее просвещением, но рождаясь 
как действительный, индивидуальный человек” .

На святочнай лиургп, прысвечанай Перамяненню, пак- 
ладзены уваходны верш: “Госпадзе, nanini святло Твае i прау- 
ду Тваю: тая мяне наставщь i увядзе у гару святую Тваю!” . 
Паспрыяем гэтаму пакл1канню у пэунай меры нашага аса- 
б!стага, самастойнага жьщця, перамененага праз саматоес- 
нае ужыццяуленне у iM вобраза i падабенства Божага.
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