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Ытщ тШ ввры
Прадмова

Шаноунае спадарства! Вы трымаеце у руках KHiry барана- 
вщкага грэка-катал!цкага сьвятара айца Яугена Малшоуска- 
га “Парус1я: псыхалёгш прысутнасьщ”. Артыкулы з гэтае 
KHiri лэуны час друкавал!ся на старонках мясцовай газэты 
“Intex-press” i мел1 вялШ  водгук у грамадзтве. Сябры i 
прыхшьтю ун1яцкай парафп вырашыл! сабраць у адзшае 
цэлае, каб нашсанае настаяцелем баранавщкага прыходу св. 
К1рылы i Мятода Беларускай Грэка-Каталщкай Царквы, над- 
рукаваць суцэльнай кшгай.

У мшулым стагоддз1 ун1яцк! сьвятар Леу Гарошка, яю у 
гады Другой сусьветыай вайны Kipaeay у Баранав1чах медыч- 
най школай, Hanicay KHiry “Навука i рэлМя”. Аутар абвяр- 
гау савецк!я тэз1сы аб шкоднасьщ paflirii, нясумяшчаль- 
насьщ веры у Бога i навую, пераканауча даказвау, што най- 
большыя вучоныя у аграмаднай большасьщ был1 веруючымз 
людзьмь Традыцьп арх!мандрыта Льва Гарошк! жывуць i 
ирацягваюцца сёньняшшм1 ягоньшй пасьцежнжам!.

KHira айца Яугена Малшоускага “Паруйя: псыхалёпя 
прысутнасьц!” -  гэта першы вопыт псыхаляг1чнага абагуль- 
неньня рэлМйнай i пал!тычнай практыкЗ.. Хацеу бы адзна- 
чыць, што гэтую тэму сучасныя навукоуцы i сьвятары дэл1- 
канта абыходзяць, “пераканауча” спасылаючыся, што сапрау- 
дная рэлхг1я па-за пал1тыкай. Пэуна яно так i ёсьць у дэмак- 
ратычным грамадзтве, але не у нас. Трэба прызнаць муж- 
насьць унхяцкага сьвятара, як1 у CBaix разважаньнях пра Бога 
i 1снасыдь спалучае рэл1гда i палпыку, псыхалёгш i мастац- 
тва. Прауда, айца Яугена щкавщь не стольк1 сама палйыка, 
як правая свабода. I кал1 пал1тыка перашкаджае свабодзе, то 
трэба аб гэтам смела казаць. Але на так1 крок сёньня здоль- 
ны не кожны чалавек.

Беларуская дзяржава Вялжае княства Лггоускае было 
прававой дзяржавай, у якой панавала воля i талерантнасьць. 
Прыгонныя сяляне i стараверы сотням! тысячаубегл! сюды 
з Pacei ад дэспатызму. Перасьледаваныя на радз1ме ардынс-РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ
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1 1 . 2 1 . Па ш
О , Пасха! Самы светлы, самы старажытны, самы загадка- 

шш* дзень у riCTopbii i логщы чалавецтва, яго шчасце, яго над- 
х а  i збауленне, яго слава. Што з гэтым Вялж1м Днём можа 
шраунацца -  xi6a Вялшая Ноч 25 снежня. Каляды -  культура 
чалавецтва, а Пасха -  ягоны Дух. Каляды на Захадзе, а Пасха 
ш  Усходзе разам утвараюць увесь рэпертуар чалавечых ду- 
■ак, пачуццяу, учынкау. Каляды -  гэта Нявеста, а Пасха -  
Жашх. Каляды -  каляндарны парадак, а Пасха -  уваскрослая 
Любоу. Каляды -  храм, а Пасха -  шлях. Каляды -  цывийзацыя, 
а  Пасха -  сям’я. Пасха -  час дз1восных дзеяу Божых. Вызва- 
ленне 1зрашя з егшецкага рабства прьгпадабняецца вываду 
людзей свету з хаосу цемры. Пасха, песах (яур.), “посах” -  гэта 
заужды новыя выхады новых народа^, яюя “кульгаючы, аба- 
гпраючыся на посах, рушаць” ад апраметнай ночы да прамя- 
шстага дня. Пасха -  гэта шэсце за Хрыстом, куды б ён Hi павёу. 
I ужо HixTO i HiiuTO не можа утрымаць нас ад гэтага шэсця. 
Таму Вербшца перад Пасхай -  час адчування набл1жэння 
шчасця. Вясеннгя галила, яюя, ледзь прачнуушыся ад з1мняй 
вочы , сведчаць нясмелай зеленню адраджэнне душы i цела. 
Гэта Вербнща -  час переходу ад гукання вясны да славы Еру- 
сал1ма як скши Бога з чалавекамь Так папярэджвае Гасподзь 
гатую славу, “Народ i царства, яюя не захочуць служыць табе, 
-загшуць, i так1я народы цалкам вышшчацца” [1с 60,12]. Гу- 
хаць вясну проста, славщь Ерусал1м не проста, бо апрача гукау 
неабходны словы, i гэтыя словы мусяць стацца як слова Бо- 
жае. Бо за кожнае марна сказанае слова чалавек мусщь даць 
адказ на судзе Божым [Другазак 5,11].

У Беларус1 штогод адбываецца 50-тысячны недахоп на- 
сельнщтва -  яны ужо спраудз]л1 гую TiMi-ia БССР у сучаснай 
рэдакцьп: “сэрцам адданыя роднай зямлГ’. Невядома толью 
для каго яны “сиы гартуюць”, кал1 caMi сябе зтшчаюць пад 
6i3yHOM чужынца. Пасха, “посах” -  гэта яшчэ i “Удар”, як1 спас- 
щгне кожнага, хто не далучаецца да пераходу. Хто нерауна- 
душны, хто не баязл1вы, хто закаханы, хто шчасл!вы, той 
возьме вербную галшку не як б1зун, але як посах, яю a6anipa- 
ецца не на зямлю, а на неба, ды, кульгаючы i енчачы, усё ж 
выпрастаецца, далучы^шыся да шэсця У Ерусал1м. Вербная
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эвалюцыя сймвшпзуе вербальную (моуную) рэвалюцыю. Пер
шая -  разгортванне жыцця, Эва [Быц 3, 20]; другая -  вяртанне 
дня, revolute dies. Першы дзень тыдня робщца першым днём 
тварэння, у HKi Госпад сказау: FIAT, “хай будзе святло!”. Хай 
кожны тут i зараз пауторыць словы Марьп на Благавешчанне: 
“Вось я слуга Госпада, хай мне станецца па слову Твайму”. 
Сэрца, споУненае любого, не можа не славщь Бога, бо “Вусны 
прамауляюць ад спаунення сэрца” [Лк 6, 45]. Таму гэтай пас- 
хальнай ноччу вочы народа ззяюць як дзень. Трэба спяшацца, 
пакуль яшчэ ёсць троиш часу, трэба кожнаму у свой спосаб 
праславщь свайго Збауцу. Трэба толью устаць i страх адразу 
адступщь. Бог так зачынщь дзверы нашага дому, што HixTO 
не адчынщь, Ён так разамкне нашы вусны, што ужо HixTO ix 
не замкне. “I будзе ён як дрэва, пасаджанае пры плынях вод, 
л1ст якога не жухне, i усё, што ён Hi робщь, -  паспее” [Пс 1]. 
Фарысей тольм вымушаны будзе бубнщь: “Видите, что ниче
го не успеваете, весь мир идёт за Ним” [Ян 12,19]. Але яго ryKi 
патонуць у моунай еднасщ: Хрыстос уваскрос!

Успамгнам “пераходу” Габрэяу з рабства чужынцау да 
нацыянальнай вольнасщ Icyc распачынае новы змест жыцця 
асоб, што пераходзяць ад грэху смерщ да уласнай свабоды 
праз лучнасць з Хрыстом укрыжаваным, каб набыць з 1м веч- 
нае жыццё, звяртаючы надзею да Яго слаунага другога прый- 
сця. Менавгга так1 жыццёвы змест Свята святау здымае уся- 
лякую спрэчку адносна тэрмшау яго святкавання. Рытуаль- 
ныя традыцьй am закранаюць усёй глыШш эсхаталаг!чнага 
сэнсу збаулеиня асобы, для якой вел1кодная таямн!ца адбыва- 
ецца сустрэчай з Богам жывым, не абмежаваным календаром 
чалавечых уяуленняу, бо “Часу ужо не будзе” [Адкр 10, 6]. У 
рэчакнасщ зямная Пасха падрыхтоувае гэты anoujHi “пере
ход” ад сусветнай кары блуканняу да Ягняц1, Якое захоувае 
на Сабе ад знак i нашых палкасцяу: “Ранам1 Якога мы ацалип- 
ся” [1с 53, 5]. Ён вабщь да Сябе CBaix пакутн1кау, знявечаных 
ярмом пагарды i уц!ску чужынца. Таму тыя, што не прынял1 
пячатк1 канфарм1зму i прыстасавальнщтва гэтага свету бу- 
дуць усцешаны i узвысяцца рэштай Народу Божага, HKi скла- 
даецца з пакл1кання “MHorix народа^, прыведзеыых да под- 
з1ву”[1с 52,14], подз1ву Слова, уваскрослага i узвял1чанага ха- 
раством роднай мовы: сапрауды уваскрос!
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