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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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IV2. % ндзання
Выказванне Еклесыета “Час маучаць i час казаць” вельм), 

слушнае для сучаснай Беларуси для якой Слова Божае нясе, пры- 
намс1, два асноуныя сэнсы. Перш за ус§ пстарычны, m i адлюст- 
роувае шлях развщця, перамен. Дарэчы, слова “гхсторыя” перак- 
ладаецца з грэцкай мовы як «пльшь, цячэнне». Псторыя, як вя- 
дома, сшкрэтны i таму не заусёды рацыянальна свядомы пра- 
цэс сусветнага жьшдя, зразумець яю больш глыбока i дакладна 
дапамагае лапчны спосаб пазнання. Лапчны, г.зн. не толыа ра
цыянальна вытокавы, але духоуна наюраваны i цялесна даска- 
налы -  вечны, юны. Першы i апошш Jlorac -  Хрыстос, Сьш Бога 
Жывога. Тое, што пам1ж першым i anomHiM -  псторыя чалаве- 
чай асобы па вобразе i падабенстве Сьша. Вобраз генетычна i бяз- 
выплатна, дармова дадзены пачатак чалавечага кнавання, яш 
не адымаецца нават ад вар’ята з крашы Гергесшскай [Мц 8,28], 
але прабывае з кожным чалавекам аж да канца жьшдя. У той жа 
час падабенства з’яуляецца самастойным здабыткам чалавека 
як асабютым укладам у агульную справу ажьщцяулення Божа- 
га плана збаулення. Такт чьшам, вобраз Божы умацоуваецца i 
множыцца Яго падабенствам у сэрцы канкрэтнай асобы, ды праз 
яе у шдыв1дуальньш быцщ крашы i дзяржавы.

Чытаючы Святое Евангелле паводле Мацвея аб выгнанн! 
дэманау у гурт евшей, хрысщянш успрымае у сваю свядомасць 
не тольк! гэты цудадзейны факт знешняга здарэння, але, га- 
лоуным чьшам, сам Логас, як1 падпарадкоувае сабе веруюча- 
га, яго лес i яго мзты. Але мэта збаулення, ратавання мае быць 
перашкоджанай дзейнасцю дэманау, як1я прыкладаюць шмат 
намаганняу, каб не дапусцщь вернжа у валадарства прауды i 
свабоды. Свабоды ад чаго? Ад грахоунай залежнасцИ Грэх 
робщь чалавека залежным не стольк! ад жыццёвых абставш, 
кольк1 ад унутраных пахалапчных праблем, якы разрьгоаюць 
душу на частк1, адб1раюць у яе цалкасць, адсутнасць якой вяд- 
зе да хваробы i смерщ. Слова “исцеление” дапауняе сэнс выг- 
нання дэманау як атрыманне цал-касщ праз разумение i 
уцелауленне Слова. Утрымл1ваючы у сабе грэчаска-ладшскгя 
этымоны -  TELOS (цель) -  coela (неба) -  лапчны ланцужок 
“цела, исцеление, цэласнасць, небесная цель” спалучае сэнс 
асобаснага кнавання.

У той жа час разумение “гурту евшей” як стану, варожа- 
га асобе, шдьш1дуальнасц1 дапамагае асэнсаваць залежнасць 
чалавека ад свайго статкавага пачуцця -  пачуцця страху, 
страху перад пераважнай большасцю, “подавляющим боль
шинством”. Нават пастух!, пастыры не вытрымал! наяунага 
цзеку гэтай вось, з дазволу сказаць, грамады, натоупу, жахау 
-- i пауцякаль I вось увесь гэты натоуп к!нууся са стромы f  
мора, г.зн. стыхио Hi3Kix, подлых, ганебных эмоцый.

Дэманы, caMi па сабе залежныя, статкавыя, безабл1чныя, 
безасабовыя, паразйычныя стварэнн1, ведал1, тым не меныи, 
куды iM бегчы ад Логаса -  у гэтак1 ж статак недарэчных, 
абмежаваных ва ycix адносшах жывёлш, як!м неадкладна
належала загшуць у воднай CTbixii.

“Прытча” надае свабоду чалавеку: прымаць гэтае слова 
альбо не прымаць. Людз1 крашы Гергесшскае ня успрынял1 
Логас, спалохалкя Яго, стал1 адганяць ад сябе, не разумею- 
чы, што тым самым яны адганяюць сваё шчасце, свой набы- 
так. 1м здавалася, што так будзе спакайней -  “да тихое и без
молвное житие поживем” -  менш праблем, менш думак i 
разважанняу, “як ёсць, так i добра” . Але кожны, хто так1м 
чьшам мяркуе, цяжка памыляецца. “Без Мяне не зможаце 
рабщь ан1чога” [Мц 12, 30] - кажа Госпад i дадае: “Хто не са
Мной, той супраць Мяне” [Мц 12, 30].

Таму, браты, шчасл!выя тыя, хто прыняу Слова, якое 
збауляе ад ганебных учынкау i статкавых пачуццяу, дапа
магае нам у справе нашай свядомасщ i вызвалення, трыва- 
лай веры, надзе] i любов1, прыводзщь да валадарства Айца i 
Сына i Святога Духа.
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