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ِ
عالم النفس؟
َمن أقصد :الكاهن أو
األب رافائيل نويكا من آسكس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
ُ
أعلي أن اقصد الكاهن أو المعالج النفسي؟
واجهت مشكلة،
رجاء ،إذا
سؤال :أرشدني
ً
ّ

األب رافائيل :أقول بالطبع يجب أن تذهب إلى كاهن .لكن ،لألسف الشديد ،أرى شيًئ ا ما في عالمنا ،وهو

يحCCدث في كثCCير من األحيCCان أننCCا ،نحن الكهنCCة ،ال نجCCد الطريقCCة األرثوذكسCCية السCCتقبال اإلنسCCان،
وإقامته.
واالستماع إليه ،وفهمه،
ِ

تمام Cا ،فCالقرن
كشخص قادم من الغرب ،حيث غابت الكنيسة منذ ألف عام وأفلسCت الروحانيCة الغربيCة ً
العشرون تسبب في إفالسها الكامل الذي كان بالفعل داخلها منذ فترة طويلة .واآلن ،يتطلع المستنيرون

من الغرب أكثر فأكثر نحو األرثوذكسية .األرثوذكسية التي أسيء فهمها بشكل سCيئ في هCذه األراضCي

ْ
نشأت فيها حيث نحن معرضون لخطر أن نكون كاليهود الذين فقCدوا التقليCد الCذي أعطي لهم .أنCا
التي
أقول لك هذا بشكل محدد ،لذا ليس من الضCروري أن يحCدث ،لنطلب من الCرب ليس أن يهب الCذين من

أيضا إلى ثروات ميراثنا الموجود فع ً
الغرب أن يجدوا الحقيقة وحسب ،بل أن يضيف ً
ال.

لذلك ،لدي انطباع بأن علم النفس هذا في الغرب […] هو ً
أيضا نوع من رحمة اهلل ،في عالم لم يعد فيه
اهلل موجودً ا والكنيسة الموجودة هي من صنع اإلنسان ،والكهنCوت من صCنع اإلنسCان ،حCتى أنCه يمكننCا

الكالم عن "زيف" ،ال أريد استخدام كلمة "( "pseudoزيف) ،على الCرغم من أنCه ربمCا ينبغي ذلCك .مCا هCو
المعا ِلج النفسCي؟ هCو من تCذهب إليCه وتCترك كCل أعبائCك وتخCبره بكCل شCيء ،وأنت تعلم أنCه لن يحكم

مبدئيا .أيها اآلباء الكهنة! هذا هو التزامنا! يجب أال نكCون
عليك ،وألسباب مهنية لن يكشف سر اعترافك
ً
قادرين على الحلول مكان الطبيب النفسCي وحسCب ،بCل يجب أن نتخطى كCل مCا يُ َّ
توقع منCه أن يفعلCه

للمنتفع ( .)clientلماذا؟ ألن عنCدنا السCر ،عنCدنا اهلل الCذي يمكن أن ننقلCه إلى النCاس .أنCا أقCول لكم هCذا،
ِ

حCCتى نتقCCدّ م قلي ً
ال فقCCط في سCّ Cر اهلل ،ومن ثم ال نعCCرف أي مCCدى قCCد نبلCCغ! لقCCد رأيت قيامCCة جماعيCCة،

عشرات العائالت التي أقيمت من الموت في الغرب ،وكذلك هنا!
لذلك أقول بالطبعّ ،
تطلعوا إلى الكاهن  -لكن سامحوني أيها اإلخCوة الكهنCة والرؤسCاء ،يجب أن نعCترف

بهCCذا وهي الحقيقCCة :نحن سCCيئون للغايCCة ،حCCتى أننCCا لم نعCCد نعCCرف دعوتنCCا ،مCCا يCCترك النCCاس مCCرتبكين

يلجؤون إلى حيث يجدون سبي ً
ال وإلى َمن يجدونه هناك .سأخبركم بهذا ً
أيضا :علم النفس ،ممCا أعرفCه،
بدأ مع فرويد واستمر مع ي ونغ وتسبب في العديد من المشاكل لإلنسان .لكن ،مرة أخرى ،إذا نظرت م إليه

من وجهة نظر تاريخية ،سترون أنه حتى هناك ،يبحث اإلنسان عن هويته الحقيقية؛ وهنCCاك العديCCد من
1

العدد الرابع ،كانون الثاني 2022
السنة الثامنة عشرة
______________________________________________________________________________

علماء النفس الذين يكتشفون بعض الحقCائق .ولكن إذا نظCرتم إليCه عن كثب ،سCترون أن هCذه الحقCائق

كانت الكنيسة تعرفها بالفعل قب ً
ولعارنا ،ال نعيش بحسب هذه الحقائق ،ولم نعد نطبقها.
ال ،ولكن
ِ

لعارنا إذ كما تعلمون ،أعتقد أننا جميعً ا شخص واحد ،اعترافي هو اعترافكم ،حيCاتي هي حيCاتكم،
أقول ِ

نحن جميعً ا نتشارك في نفس المصير ،وأود أن أدعوكم جميعً ا ،أن تكونوا كشخص واحد يتجدد بالروح.
ّ
تصCلوا من أجلنCا أن ينيرنCا اهلل،
ال أقصد هCذا لكي تحكمCوا أنتم أيهCا العلمCانيون على الكهنCة ،ولكن لكي

ّ
نتعلم
حتى ننيركم .أقصد هذا إلخوتي الكهنة ،حتى نعرف أننCا في حالCة تCدهور رهيب؛ لCذلك ،علينCا أن

من اليسار ومن اليمين ،من اآلباء ،ومن علم النفس ،من عالم الصالحين كما من عالم الخطيئة ،من جميع
ونتغي ر ،كما قيل في [سفر] الرؤيا إلحدى الكنائسَ " :فْ C
اذكُ ْر ِم ْن َأ يْ َن
السبل .وبمعونة اهلل ،يجب أن نفهم
ّ

ت َو ُت ْبَ ،واعْ َم Cل اَألعْ َمَ C
َس َ Cق ْط َ
Cك ِم ْن َمكَا ِنهَ  Cاِ ،إ ْن لَ ْم
يب َوُأ َز ْ C
ح ِز ُح َمنَا َر َتَ C
ال اُألولَىَ ،وِّإ الَّ َفِ Cإ ِّني آ ِتيَ C
Cك عَ ْن َقِ Cر ٍ
ِ
َتتُ ْب( ”.رؤيا .)5:2
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