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Мал1но?ск1 Яуген

Шано^нае спадарства! Вы трымаеце у руках KH iry баранаBiiiKara грэка-каталщкага сьвятара айца Яугена Малшоуска-

га “Паруся: псыхалёг1я прысутнасьщ” . Артыкулы з гэтае
KHiri пэуны час друкавалгся на старонках мясцовай газэты
“Intex-press” i м ел! 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, надрукаваць суцэльнай кшгай.
У мшулым стагоддз1 утяц к! сьвятар Jley Гарошка, як! у
гады Другой сусьветнай вайны Kipaeay у Баранав1чах медычнай школай, Hanicay KHiry “Навука i рэл!г1я” . Аутар абвяргау савещйя тэз1сы аб шкоднасыц рэл1гп, нясумяшчальнасьвд веры у Бога i навую, пераканауча даказвау, што найбольшыя 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 абагульненьня рэлнпйнай i палгеычнай практыкь Хацеу бы адзначьщь, што гэтую тэму сучасныя навукоуцы i сьвятары дэль
канта абыходзяць, “пераканауча” спасылаючыся, што сапраудная рэлзг1я па-за пал1тыкай. Пэуна яно так i ёсьць у дэмакратычным грамадзтве, але не у нас. Трэба прызнаць мужнасьць ун!яцкага сьвятара, як1 f ceaix разважаньнях пра Бога
i юнасьць спалучае рэл1гш i палйыку, псыхалёгш i мастацтва. 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 здольны 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-

Р

Е
П

О

З

И

Т

О

Р
И

Й

Паруая: пахалопя прысутнасщ. — Баранав1чы : Грамадскае аб’яднанне
"Таварыства беларускай мовы iwm ф. Скарыны”, 2007. — 260 с., w.

© Грамадскае аб’яднанне
"Таварыства беларускай мовы
iMfl Францшка Скарыны” 2007

© Афармленне Уладз1м1р Гундар

ББК86

Б
ГП
У

Й

Ш.11. Любоу не раздражняецца........................................ 180
Ш.12. Ружанец у псшчным развщщ дзщящ.......................183
Ш.13. “Лебядешаепаляванне” ..........................................188
Щ.14. Мстыка................................................................189
Щ.15. Алтарна-педагапчныя разважанн1...........................192
Ш.16. Педагапчныя прьшцьшы асабшгай свабоды............. 196

IV

З

III

И

Т
О

Р
Е
П

О

ЭК31СТЭНЦЫЯ ВЫХАВАННЯ.......................................137
Ш.1. Успение................................................................. 138
Ш.2. Акмеалапчная перспектыва узросту.......................... 142
Ш.З. ТЪапшхалапчная канфесшнасць асобы.......................150
Ш.4. Сямейная трапеза экумены.......................................153
Ш.5. Прафеая мащ......................................................... 156
Ш.6. Прафеоя: айцец...................................................... 160
Ш.7. Сямейная парус!я: “Сем хлябоу i дзве рыбы” ............... 164
Ш.8. Вяртанне да сябе......................................................169
Ш.9. Ьггралог................................................................. 172
Ш.10. У сям’! не без нарцыса............................................ 176

ПС1ХАЛАПЧНАЯ ПРОПАВЕДЗЬ.................................. 203
IV1. Пс1хапстарычны сэнс Евангелля............................... Ж
IV2. Час казання............................................................. 206
IV3. Вызваленне спарагазаванага.....................................208
IV4. “Хай будуць усе адно” ............................................... 210
IV5. Суд Божы................................................................215
IV6. Цуд Божы...............................................................218
IV7. Навггацыя...............................................................221
rv.8. Экзарцызм, альбо выгнанне дэманау................................ 224
IV9. Перамяненне Гасподняе........................................... 226
IV10. Pietas Шанаванне................................................. 228
Щ11.Несудз1................................................................. 230
IV12. Багацце ад Бога..................................................... 232
IV13. “Камень, адкшуты будауншаш” .............................. 234
IV14. Падвышэнне Пачэснага i Жьшдядайнага Крыжа....... 236
IV15. Казанне на свята Андрэя Першапаюпканага.............. 240
IV16. Шлюбная вячэра.....................................................243
IV17. Старое вшо i новая ахвяра....................................... 245

И

Р

П.17. Выбары...................................................................78
П.18. Паштыка................................................................ 81
П.19. Жэрабякшута..........................................................85
П.20. Пост........................................................................ 88
IL21. Пасха.................................... .!................................ 91
R22. Духоунасць.............................................................. 93
П.23. Хараство................................................................. 96
IL24. Быць....................................................................... 99
IL25. Троица.................................................................. 102
П.26. Слава............................................................ ........ 105
IL27. Храм.......................................’..............................108
EL28. Лдпак....................................................................111
П.29. “Не хочу иметь ребенка...” ........................................ 116
П. 30. Радаснае ганенне.................................................... 117
П.31. Вавшонская вежа тзлерэчакнасщ............................. 123
П.32. Час асабгстайпрысутнасщ....................................... 127
П.ЗЗ. Выбранасць........................................................... 131
IL34. Адсектанцгвадаеднасщ..........................................134

POST-PARTOR* - СПАДКАЕМЦА.................................. 249
ГЛАСАРЫЙ................................................................. 251
Л1ТАРАТУРА...............................................................253

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 Kpaiне. 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 асуджаным без канкрэтнай i абгрунтаванай падставы, ён ткол1 не
можа быць асуджаным тольк! за лад думак щ спосаб услаулення Бога. Трэба нагадаць, што такая цывишаванасць грамадства дасягаецца за кошт культуры i цывппзаванасщ кожнага яго сябра. Таму больш свядомыя з ix павшны праяуляць
i больш намаганняу, збудаваных на натхнёных вытоках ахвяраванай 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 стэрэатыпнасщ 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 станов1шчы у сусвеце. I таму свае асуджэнне гэтая “ болыпасць”
л1чыць “справядопвым”, а асуджэнных “справядл1ва пакараHbiMi”. 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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“I адпусщ нам правшы нашыя, як i мы адпускаем вШа
ватым нашым...”. Гэтыя словы малствы Гасподняй змяшчаюць у сабе амаль увесь сэнс збаулення. вернжа. Адначасонн
яны указваюць на адну з самых цяжкЬс умоу гэтага збаулеиня, выказаных у Нагорным казанн1: “Не судзще, каб не быць
асуджанымР [Мц 7,1]. Кожны хрысщянш ведае, як складана бывае выканаць гэтую запаведзь. Значна лягчэй, здаецца,
патрабавальна мал!цца, старанна спасвдгаць навуку, выконваць пост щ тварыдь справы мшасэрнасщ. А вось суд,
асуджэнне, хаця б уяунае, разумовае, заужды застаецца кам
нем прытыкання у працэсе самадасканалення асобы. Атрымл1ваецца гэта таму, што асуджэнне - сведчанне ганарл!вага
стану чалавека, яю спрадвечна з’яуляецца прычьшай ycix заган. “Бог пьшпвым пращвщца, лагодным жа дае шчасце”
[1 Петр 5, 5]. Усе беды ад m>ixi. I толыа зрушыушы яе, чалавек атрымл1вае шанец змянщь сваю свядомасць i жыццё.
Евангельская прыпавесць аб запазычанжах [Мц 18,23-35]
прымушае звярнуць нашу увагу на рэчаясны стан уласнага
сумлення. Кал 1 апошняе не падтрыашпваецца пастаянным,
усечасовым i усебаковым самаанал1зам на аснове Евангелля, то загана асуджэння робщца немшучай. Таму кожны раз,
кал1 мы прамауляем “Ойча наш”, прашэнне “адпусщ нам пра
вшы нашыя” павшна суправаджацца пйхалапчнай рэфлекйяй, 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 м атлтм ! пажадл1васцям1, тольк! адну нашу уяуную здольнасць-даравадь, прабачаць. Больш сур’ёзнай магчымасщ мы
не маем у ceaix душэуных схшьнасцях.
Прауда Божая заужды засяроджаная на канкрэтным чалавеку. Бывае, што адзш судзщь шшага быццам бы за “за
прауду”, але не мае для гэтага шякай 1снай прычыны, апрача, напрыклад, щэалапчнай щ пал1тычнай. Тады суддз1 зда
ецца, што ён робщь справядл1вую справу, ахо^вае грамадства щ дзяржаву ад рабавання. I гэта таксама заганны
зман. Як кажуць, добрым намерам вымашчана дарога f пек
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