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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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IV12. Б ш р  щ Богд
Кал1 мы звяртаемся да Госпада з пытаннем, просьбай аль- 

бо удзячнасцю, заужды называем Яго магутным, ласкавым, 
добрым. TaniM жа чьшам да Яго звярхаецца i “нехта”, пады- 
шоушы са сваёй справай. Па ycix рысах гэта быу малады ча- 
лавек, н1бы адукаваны ды вельм1 багаты [Мц 19; Мк 10; Лк 151. 
Больш 1маверна, што юнак той з’яв1уся адным з начальшка# 
мясцовай ciHarori. Яго уважл!вы зварот да НастаунЬса свед- 
чыць аб iMKHeirai чалавека да 1снага, праудз1вага шанавання 
Бога -  уласщвасщ, якой ён не адшукау у шшых настауншаУ 
1зра1ля. Icyc выклшау да Сябе уражанне Божага падабенства i 
шчырага даверу у людзей, незадаволеных вонкавым, фары- 
сейсшм шанаваннем Творцы.

Таму, па справядл1вым меркаванн1 некаторых экзэгетау 
[55, с.309], Збавщель дакарае юнака, назваушым Яго добрым, 
прыулашчвае якасць дабрыт тольк! Богу: “шхто не добры, 
тольк1 Бог”. Сэнс гэтага сцвярджэння у наступным: ты на
зывает Мяне добрым, сам ведаючы, што добры тольк! Бог; 
таму звяртаешся да мяне не як да простага настаушка, але 
да Настаушка добрага, як! мае аднолькавую годнасць з Бо
гам. Так1м чынам, у адказе Хрыета юнаку мы сустракаемся 
з надзвычайна далжатным, амаль што незауважл1вым для 
навакольнага светапогляду, вучэннем аб Богасыноустве i 
Усесвятой Тройцы.

Пры перал!чэнш запаведзяу, як1м1 трэба юравацца у 
жыцщ юнаку, Хрыстос не назвав багацця л!хам, ад якога трэ
ба неадменна адмовщца, як перашкаджаючага уваходу да 
жыцця вечнага. Наогул, сам тэрмш “багацце” паходзщь ад 
слова “Бог”. Але валоданне багаццем, як i усякае валоданне, 
змяшчае у сабе шмат градацый, таму нельга сказаць, што ча- 
лавек, утрымл!ваючы i памнажаючы яго, можа зраб1цца дас- 
каналым. Псальм 61 кажа: “Кал! багацце памнажаецца, не 
прыхшяй да яго сэрца” [Пс 61,11]. Набыццё матэрыяльных 
рэчау робщь чалавека залежным ад ix, што перашкаджае сва- 
бодзе яго выбару, таму апостал Якуб нагадвае: “Щ не бедных 
свету гэтага выбрав Бог быць багатым! вераю?” [Як 2,5]. Во- 
пыт, аднак, паказвае, што некаторыя дасведчаныя багатыя 
людз! бываюць больш праудз!вым1 хрысщянам!, чым шмат-

л1к!я бедняк1. Справа не у багацц! ni яго адсутнасщ, а у адно- 
сшах багатых i бедных да Хрыста i Евангелля, якое указвае 
на адну з самых вышэйшых ступеняу дасканалай любов1: 
“Кал1 хочаш быць дасканалым, пайдз1, прадай маёмасць тваю 
i раздай бедным i будзеш мець скарб на небе, i прыходзь ды
щз1 за Мною” [Мк 10, 24].

Ян Залатавусны аб гэтым евангельским пачатку казау, што 
“Хрыстос не багацце ганьбуе, але тых, хто прыхшьны да яго. I 
кал1 цяжка увайсвд у валадарства нябеснае багатаму, дык што 
казаць аб скнары” [55, с.ЗЮ]. Паводле Марка, словы Збавщеля 
аб багатых выклшал1 жах у яго вучняу [Мк 10,24]. Але, ня гле- 
дзячы на ix збянтэжанасць, Настаун1к настойлзва працягвае аб- 
грунтоуваць Сваю думку: “Дзещ, як цяжка увайсщ у вала
дарства Божае тым, хто ускладае надзею на багацце” [Мк 10,24].

У падмацаванне Ceaix слоу Госпад ужывае вельм1 дз1уную 
метафару аб вярблюдзе. Ёсць шмат тлумачэнняу адносна яе 
сэнсу, як1я, за недахопам часу, мы не будзем тут прыводзгць. 
Але найболыы верагоднае з ix датычыцца, зразумела, мэты ба
гацця i карыстання. Новы задавет Госпада нашага Icyca Хры
ста на першы план став1ць служэнне Богу, вьшжам чаго можа 
стаць i вонкавае карыстанне дабрабытам, паводле слоу апос- 
тала: “Бог не ёсць Бог бязладдзя, але супакою” [1 Кар 14, 33]. 
Але багацею, як1 ставщь на першы план служэнне мамоне, не 
толыа цяжка, але i немагчыма набыць гэтую спадчьшу, бо тут 
неадменны натуральны закон прычьшы ды наступства: “Дзе 
скарб ваш, там будзе i сэрца вашае” [Мц 6,21].

На пытанне вучняу, хто ж тады можа уратавацца, Хрыс
тос адказвае: “У людзей гэтае немагчыма, у Бога ж усё магчы- 
ма” [Мц 19, 26]. I багацей, апанаваны багаццем, кал! пакаецца, 
можа абярнуцца i засвощь дзеля сябе новы евангельси прьш- 
цып: “Шукайце ж перш за усё Уладарства Божага ды прауды 
яго, а тое усё дадасца вам” [Мц 6,33]. Любоу да Хрыста i Яго 
валадарства ставщца Евангеллем вышэй за усяк! зямны на- 
бытак i сваяцк!я cyBA3i. Гэта не азначае, што 29 верш 19 раз- 
дзела Евангелля ад Мацвея адмяняе гэтыя сувяз1, але надае 
iM 3yciM шшы, чым пры старазапаветнай самасвядомасщ, мэ- 
танак1рунак, збудаваны на любов1 да бл!зкага толькi праз 
любоу да Бога, Яю Сам ёсць любоу [1 Ян 4, 8], без Якога сам 
гэты тэрмш - любоу -  пазбауляецца сэнсу.
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