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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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IV11. Ш uygei
“I адпусщ нам правшы нашыя, як i мы адпускаем вШа 

ватым нашым...”. Гэтыя словы малствы Гасподняй змяшча- 
юць у сабе амаль увесь сэнс збаулення. вернжа. Адначасонн 
яны указваюць на адну з самых цяжкЬс умоу гэтага збаулеи- 
ня, выказаных у Нагорным казанн1: “Не судзще, каб не быць 
асуджанымР [Мц 7,1]. Кожны хрысщянш ведае, як склада- 
на бывае выканаць гэтую запаведзь. Значна лягчэй, здаецца, 
патрабавальна мал!цца, старанна спасвдгаць навуку, выкон- 
ваць пост щ тварыдь справы мшасэрнасщ. А вось суд, 
асуджэнне, хаця б уяунае, разумовае, заужды застаецца кам
нем прытыкання у працэсе самадасканалення асобы. Атрым- 
л1ваецца гэта таму, што асуджэнне -  сведчанне ганарл!вага 
стану чалавека, яю спрадвечна з’яуляецца прычьшай ycix за- 
ган. “Бог пьшпвым пращвщца, лагодным жа дае шчасце” 
[1 Петр 5, 5]. Усе беды ад m>ixi. I толыа зрушыушы яе, чала- 
век атрымл1вае шанец змянщь сваю свядомасць i жыццё.

Евангельская прыпавесць аб запазычанжах [Мц 18,23-35] 
прымушае звярнуць нашу увагу на рэчаясны стан уласнага 
сумлення. Кал1 апошняе не падтрыашпваецца пастаянным, 
усечасовым i усебаковым самаанал1зам на аснове Евангел- 
ля, то загана асуджэння робщца немшучай. Таму кожны раз, 
кал1 мы прамауляем “Ойча наш”, прашэнне “адпусщ нам пра
вшы нашыя” павшна суправаджацца пйхалапчнай рэфлек- 
йяй, якая засяроджвае увагу на уласных заганах. Сказ “Як i 
мы адпускаем нашым вшаватым” таксама адрасаваны да 
канкрэтных людзей, нашых крыудзщеляу i  запазычаюкау. I, 
наусцяж, уся малггва Гасподняя змяшчае у сабе, поруч са 
ш матлтм! пажадл1васцям1, тольк! адну нашу уяуную здоль- 
насць-даравадь, прабачаць. Больш сур’ёзнай магчымасщ мы 
не маем у ceaix душэуных схшьнасцях.

Прауда Божая заужды засяроджаная на канкрэтным ча- 
лавеку. Бывае, што адзш судзщь шшага быццам бы за “за 
прауду”, але не мае для гэтага шякай 1снай прычыны, апра- 
ча, напрыклад, щэалапчнай щ пал1тычнай. Тады суддз1 зда
ецца, што ён робщь справядл1вую справу, ахо^вае гра- 
мадства щ дзяржаву ад рабавання. I гэта таксама заганны 
зман. Як кажуць, добрым намерам вымашчана дарога f  пек

ла. Менав)'та гэтаю мераю быу асуджаны Хрыстос i усе яго 
вучш, ятя неабыякава ставШся да лесу чалавецтва у свахм 
асаб1стьш жаданш быць свабоднай асобай у свабоднай Kpai- 
не. Гэтая высокародная справа заужды была асуджанай у 
крашах з iMnepcKiM щ дыктатарсюм характарам правлен
ия. Але больш крыудна за суд, яю робщца шбы з “божым 
намерам” . Памятаеце, што сказау з гэтай нагоды Госпад: 
’’Настане час, кал1 кожны, хто заб1вае вас, будзе думаць, што
гэтым служыць Богу” [Ян 16, 2].

Таму у цывтзаваных крашах чалавек не можа быць асуд- 
жаным без канкрэтнай i абгрунтаванай пад ставы, ён ткол1 не 
можа быць асуджаным тольк! за лад думак щ спосаб услау- 
лення Бога. Трэба нагадаць, што такая цывишаванасць гра- 
мадства дасягаецца за кошт культуры i цывппзаванасщ кож- 
нага яго сябра. Таму больш свядомыя з ix павшны праяуляць 
i больш намаганняу, збудаваных на натхнёных вытоках ахвя- 
раванай любов1. Вядома ж, што такая дзейсная пазщыя школ! 
не застаецца без адказу людзей. I гэты адказ спачатку носщь 
немшуча асуджаючы характар. Паходзщь гэта з прычыны стэ- 
рэатыпнасщ думак: бьщь як усе щ не горш за друг1х. Такая 
падстава немшуча змяшчае у сабе маты^ асуджэння тых асоб, 
як1я мяркуюць шакш, жывуць шакш, мараць аб шшым стано- 
в1шчы у сусвеце. I таму свае асуджэнне гэтая “болыпасць” 
л1чыць “справядопвым”, а асуджэнных “справядл1ва пакара- 
HbiMi”. Прычым такое асуджэнне заужды носщь “щчыры” i 
знешне “прынцыповы” характар. Але за вонкавым1 “божым!” 
рысам! людскога суда пранжнёны погляд заужды убачьщь яго 
нестрыманую апантанасць.
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