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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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\ Ш  Ш л ш а я  т т

Прыпавесць аб шлюбнай вячэры царскага сына [Мц 22,1-14, 
Лк 14,16-24] змяшчаецца у Лук!, але без вобраза не апранутага у 
белую вопратку. Таму прыпавесць, якую распавядае нам Мац- 
вей, значна пашырае у CBaix алегарычньхх характарыстыках 
Валадарства Нябесиае, якое падобна да чалавека Уладара, 
cnpaBiyniara вяселле для сына свайго. Ужо гэтая першая ха- 
рактарыстыка зноу адкрывае нам таямнщы Валадарства. Доб
ра памятаем, што кажа з гэтай нагоды евангелист Лука, яю так- 
сама парауьюувае яго з чалавекам, што уладарыць, Kipye ceaiM 
унутраным жыцдём, гэта значыць уласным1 пачуццям1, дум- 
кам1, хваляванням] i учынкамк “Не прыйдзе царства Божае 
вщавочна, i не скажуць вось яно тут щ вось там. Во вось Цар
ства Божае унутры вас ёсць” [Лк 17, 21]. Такая ж характарыс- 
тыка выдаецца i адносна Паруси, Другога i сла^ага Прыйс- 
ця Сына Чалавечага, якое таксама будзе нябачным для людзей 
плоцевых, павярхоуных, не маючых у самхх сябе валадарства: 
“прыйдуць дш, кал! захочаце убачыць хаця б адзш з дней Сына 
Чалавечага, i не убачыце: i скажуць вам: “Вось тут щ вось там, 
-  не хадзще i не ганяйцеся, бо як блтскавща, мшьгануушы з 
аднаго краю неба да другога краю неба свецщь, так будзе Сын 
Чалавечы у дзень Свой. Але мусщь Ён многа працярпець, i 
адцураецца Яго род гэты” [Лк 17, 24].

Так1м чынам, характарыстыка прыпавесц1 цалкам адпа- 
вядае зместу прароцтва аб Адвентуме (Друпм Прыйсц1). У 
гэты час спачатку выбраныя, а потым усе людз1 будуць пакль 
каны нябачным1 анёлам1 на Нябесную вячэру, якая таксама 
спачатку будзе нябачнай, каб выпрабаваць ycix верн1кау: ц! 
не адмовяцца яны ад яе дзеля CBaix уласных мэт ды забау, як1я 
сваей цьмянай м1тусней шчыльна зачыняюць вушы рабаун1- 
кам, не чуючым слова аб Валадарстве. Памятаем прыпавесць 
пра Сейб1та: “1ншае упала у цярнй-iy, i вырасла цярнша, i заг- 
лушыла зерне.., гэта значыць.., таго, хто чуе слова, але клопа- 
ты гэтага веку i прывабнасць багацця заглушаюць слова, i яно 
застаецца бясплодным”[Мц 13, 3-22].

Але не толыа, хто л1чыуся “пакл).каным1”, не увайшл1 у 
cnic удзельнжау вячэры. Тыя, друг1я, паклшаныя на ростанях, 
таксама ня усе вытрымал1 icnbiT на якасць веры, якая мае быць
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сапрауднай толью праз шчырае пакаянне, плод якога дае маг- 
чымасць вершку апрануцца у белыя шаты для удзелу у вячэ- 
ры. I вось кал1 зб1раюцца госщ, Валадар у сё яшчэ застаецца 
нябачным, таму некаторыя з ix мяркуюць, што шхто не звер- 
не увап на ix лахманы. Нарэшце з’яуляецца Гаспадар вясел- 
ля, i усё, што раней здавалася як бы пристойным, замасюрва- 
ным пад норму, на самай справе робщца нядбайным i саром- 
ным. Таму i маучыць пагардл1вы чалавек у лахманах у адказ 
на пытанне Гаспадара, што, не выкарыстаушы у прапанава- 
ны яму час магчымасщ пакаяння, робщца пазбауленым гэтай 
магчымасщ у час вяселля. Выраз “Ён жа маучау” святы 
1еран1м растлумачвае так:”у той час не будзе месца пакаянню 
i здольнасщ да апраудання, кал1 усе анёлы i сам свет будуць 
сведчыць аб грахах” [55, с.341].

Тады загадау Гаспадар слугам, каб укшул1 таго пагардл1у- 
цу у цемру вонкавую, там будзе плач i скрыгот зубоу. Менав1- 
та вонкавая цемра чакае “неапранутых”, бо само па сабе апра- 
нанне пачынаецца не з цела, а з душы чалавека. Яшчэ раз на
гадаем пра тое, што “Царства Божае унутры нас ёсць”. Але не 
усе хочуць яго прыняць, бо яно здаецца MHoriM складаным i 
небяспечным станов1шчам, за якое трэба пастаянна несщ па- 
куты i выпрабаванн1, цяжкасц1 i нястачы у гэтым свеце. У гэ- 
тым жа вонкавым свеце, дзе “неапрануты” pa6iy CBaiMi раз- 
бэшчаным1 рукам1 што хацеу, яму прыйдзецца зноу апынуц- 
ца, але ужо “звязаным па руках i нагах” CBaiMi “лахманамГ’, 
каб быць навек пакараным за сваё крывадушша.

Многа запрошаных, але мала абраных. Як многа трэба 
^разумець, пачуць, уявщь i ажыццявщь дзеля свайго збаулен- 
ня, каб пачутае i успрынятае слова Божае стала для нас не 
тольк1 стымулам i часткай, але сам1м нашым жыццём, якое 
робщь нас амранутым! у шаты праведн1ка, адзенне чысщш i 
цнатл1васц1 думак, пачуццяу, учынкау. Хай жа так1я шаты, а 
не “лахманы” ганарлАуца прывабл!ваюць нашы мары аб бу- 
дучыш, якая 3yciM не далёка, а, наадварот, вельм1 бл1зка да 
кожнага з нас.
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