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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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IV1S. “Кшнь, ДДКШУТЫ БЩЗШЛУ”
Важнасць разумения прыпавесщ аб вшаградары [Мц 21,33; 

Мк 12; Лк 20] дзеля нашага збавення акрэслена свядомасцю кож- 
най хрысц!янскай асобы. Выдатна тое, што яе змест адпавядае 
зместу KHiri прарока Icai: “I Ён, УлюбёкГы Мой, абнёс вшаграднж 
агароджаю i ачысщу яго ад камянёу, i пасадз1у у ш адборныя 
вшаградныя лозы, i пабудавау вежу сярод яго, i выкапау у iM 
тачыла, i чакау, што ён прьшясе добрыя плады, а ён прынёс 
дзшя ягады” [1с 5,1-7].

Усе вобразы, ужытыя у прытчы, запазычаны з рэча1снасщ 
i з прароцтва. Так было раней, дзе апрацоувауся “вшаград”, так 
адбываецца i цяпер. Жыццёвы вопыт выводзщь заканамер- 
насць, па якой усякая добрая справа павшна аплачвацца злом, 
а кал! не, то гэтая справа патрэбна не Богу, а людзям з ixHbmi 
зямяым! MapaMi i м1тусл1вым1 пажаданшшй. Пачатак i канец 
ix вядомы i вщавочны. Але пачатак i канец Уладарства Нябес- 
нага -  Той, Хто, як некал1, так i цяпер, адвяргаецца родам лю- 
дзей, ня дбаючых аб гэтым Уладарстве. Таму усяляга час Яго 
прыйсця суправаджаецца масавым “непаразуменнем i тугой 
народау”[Лк 21,25]. Кал1 чалавек з мэтай нажывы паступова i 
наюравана заб1вае у сабе сваё сумленне, урэшце рэшт ён пау- 
стае перад лесам пачварнага забойства у сабе caMiM Таго, Хто 
з’яуляецца асновай усякага сумлення i годнасщ.

Так, “Камень, адкшуты будаунжам!, той самы стауся ка- 
менем кутшм, гэта сталася ад Госпада, i у вачах нашых 
дз!ва” [Пс 117, 22]. Што гэта за камень, нам дакладна вядома 
праз Святое Шсанне, у тым лшу, праз гэтую прыпавесць. Але 
як ён праяуляецца у штодзённым нашым жыцц!? Бо часта бы
вав так, што за м!туснёй мы не зауважаем, як сам! паступова 
роб!мся неадчувальнымг, абыякавым1 да нябачнага, але icHa- 
га пастаянства, сталасц! Уладарства у нас caMix, якое будуец- 
ца на любов1 Божай. Таму сённяшт апостальск! зачын 
настауляе нас: “Браты, усё у вас няхай у любов! робщца” [1 
Кар 16,14]. I далей апостал патрабуе ад вершкау шанавання 
сем’яу, “як1я адцал1 сябе на служэнне святым”. [1 Кар 16,15], 
бо асновай так1х сем’яу з’яуляецца любоу Божая, камень, па
чатак усякага поспеху i шчасця. “Хто не любщь Госпада Icyca 
Хрыста -  анафема! Маранафа!” [1 Кар 16, 22].

Вось у чым асноуны сэнс i камень Валадарства. Без гэтай ас- 
новы жьщцё i вера чалавека робщца бессэнсоуным. Таму кожны, 
хто жыве на прыкладзе старазапаветных будаунжоу, хай разумев, 
што Хрыстос i у гэты час гаворыць прыпавесць аб ix. Разумев, але 
шчога не можа зрабщь са сваей злосцю на Icyca, i таму вым̂ тпа- 
ны выкшуць Яго са свайго сэрца. Пад час тэлеперадачы вядомы 
расшсщ акцёр Армэн Джыгарханян катэгарычна заяв1у: “Бога нет 
и всё!”. Гэтым ваказваннем у чарговы раз пацвердзшася праудз1- 
васць 13 Псальму: “Сказау шаленец у сэрцы сва!м: няма Бога” . 
Чалавек зрабгу выбар, пасля такога здраднщтва, ён належыць ужо 
не сабе, але таму шшаму “каменю” , да якога прыхшшася ягоная 
душа, i якая сама па сабе паступова робщца мураванаю -  жорст- 
кай i абыякавай, якая канчаткова выраклася любов1 Божай.

У ceaiM пасланн! да Карынцянау ап. Павел гпша: “Кал! я 
маю прароцтва, i ведаю усе тайны i усякае веданне, i кал! маю 
усю веру, каб i горы перастауляць, а не маю любов!, дык я 
ншто” [1 Кар. 13, 21]. I кал1 мы, браты i сёстры, верым ды мо- 
л!мся, але крыудз1м альбо крыудз!мся на бл1зкага свайго, дык 
ужо гэтым самым i адвяргаем праудз!вы “камень” свайго 
жыцця i сваей веры, якая без любов! Божай становщца фары- 
сейскай ды крывадушнай. Але дом, збудаваны на !сным “ка- 
MeHi”, не будзе хктацца “падзелам у сабе сам!м” [Мр 3,25], аль
бо “нечаканым павадкам” [Лк 6,48].

Ня усе людз! абвяргаючыя кнаванне Бога трымаюцца свай
го пераканання да сконы сва!х дзён. Любоу Божая! ласка усёж 
трывае у слове Божым i рана ц! позна трапляе у !хняе сэрца, 
так адбылося i з вядомым савецк!м навукоуцам Лювом Вы- 
гоцк!м. Так марксхсцю пс!холаг падчас камутстычнай нава
лы 30-х гадоу СССР вызнае Слова Божае вышэй за класавыя шта- 
рэсы дысцыплшарнага “монстра”. “Камень, презренный стро
ителями, стал главою угла” ён смела выкарыстоувае у якасц! 
эпщзафа сваёй метадалаг!чнай працы “Исторический смысл 
психологического кризиса” , надрукаванай тольк! праз 50 год 
пасля яе нашсання. Заканчвае ён сваю перадсмяротную наву- 
ковую работу метафарай новай и старай пс!халоги як сузор’я 
Пса ды сабак!, што брэша. Такое крэатыунае стауленне вы
водзщь навуковую cicTSMy з метадалаг!чнай абыякавасц! да 
Слова за кошт яго свабоды i тэалаг!чнай рэфлекси у пс!халап- 
чнай культуры асобы.РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ


