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القديس سلوان والبحث عن هللا
المتقدم في الكهنة باسيليوس كالياكمانيس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

(أ دائًما تتكّشف محبة الثالوث الالمحدودة للبش�رية جمع�اء، ح�تى ول�و ك�انت موض�ع ش�ّك، إذ ليس من
السهل رؤيتها. يعّلم اآلباء أن قوة اهلل الخاّلقة والمعتنية والمتماسكة تشّع في جميع أنح��اء الع��الم وك��ل

سة والمؤّلهة تتدفق بوفرة في الكنيسة من خالل األسرار. الخليقة. وقوته المقدِّ
(ب هذه األيام، على الرغم من تصاعد الشّر االجتم�اعي والتغ�ّرب المتزاي�د، تعّرفن�ا على قديس�ين ج�دد،
عِلن العدي�د من Vوظهر شيوخ ذوو موهبة. ما يعني أن هناك فرصة إلعادة البشارة وإحي�اء م�واهب اهلل. ا
القديسين في الكنيسة األرثوذكسية في القرن العشرين، ساهموا من خالل األمثلة والكتابات في نهض��ة

الحياة الكنسية، ومن بينهم القديس سلوان األثوسي، الروسي بالوالدة.
(ج لقد كان شخصية بارزة كّرس نفسه بالكام�ل للس�عي االختب�اري إلى اهلل. عن�دما ك�ان في الرابع�ة من
عمره، انغرس الشك في وجود اهلل في قلبه من ِقَبل بائع ِكتب متجول رّحب به والد القديس في منزله.
عندما أك��بر سأس��افر "بحسب كاتب سيرته الذاتية، الشيخ صفروني، أنه في تلك اللحظة فكّر في نفسه: 

. "في جميع أنحاء العالم بحًثا عن اهلل

(د في سن التاسعة عشرة، بينما كان يعمل في ورشة كنجار، تلقى اإلجابة التي كان يبحث عنه��ا. طب��اخ
الورشة، الذي عاد لتوه من رحلة حج إلى ضريح الناسك يوحن�ا سيزينوفس�كي، أخ�بر زمالءه في العم�ل
اس�م الق�ديس )عن المعجزات التي قام بها يوحنا. أكّد بعض العمال ما قاله لهم الط�اهي. اعتق�د س�معان 

. إذا كان هذا الرجل قديسًا، فاهلل معنا ولست بحاجة للسفر حول العالم بحثًا عنه  : "سلوان في حينه " )

(ه� عند هذا الفكر اشتعل قلبه بمحبة اهلل. كانت فرحته بإعادة اكتش�اف إيمان�ه عظيم�ة ج�ًدا، ألن�ه ك�ان
يشكك لمدة خمسة عشر عاًما. لقد تأثر بحياة القديسين ولكنه م�ا زال يعيش حي�اة دهري�ة. في النهاي�ة،
أخذته روح�ه المض�طربة إلى آث�وس حيث ك�ّرس نفس�ه بش�دة لحي�اة النس�ك وص�الة القلب. لق�د ص�ارع
التجارب، ولكن بعد أن زارته النعم�ة اإللهي�ة واخت�بر الن�ور غ�ير المخل�وق، أثبت أن�ه المنتص�ر. اخت�بر ألم

انسحاب النعمة، وأيًضا حالوة الزيارة اإللهية.
احف�ظ عقل�ك في "و جوابًا لطلبه من اهلل أن يرشده إلى طريق التواضع، نال القديس سلوان الج�واب:  )

. كانت طاعته في دير الق�ديس بن�داليمون طاع�ة الخ�ادم. ك�ان مس�ؤوالً عن ح�والي "الجحيم وال تيأس

مائتي عامل. سئم من هذا وانسحب إلى العزل�ة، ولكن عن�دما ع�اد، راح يص�لي بال انقط�اع من أج�ل ك�ل
. كل آدم "شعب اهلل، والبشرية جمعاء،  "
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من أجل العالم بأسره ومحبة األع�داء المب�ادئ األساس�ية لتعليم�ه. في ال�وقت نفس�ه، "ز كانت الصالة  " )

بطبيعتنا نحن ض�عفاء مث�ل زه�ور البري�ة. الجمي�ع يحبهم، لكنهم يدوس�ونهم تحت أق�دامهم. في "كتب: 

م، وأحياًنا ُنحَبط. لكن أولئك ال�ذين يحب�ون اهلل يش�كرونه على ك�ل أح�زانهم ويبق�ون بعض األحيان ُنكرَّ
. اإلش�راق ال�روحي للق�ديس س�لوان ينعكس في كتاب�ات الش�يخ "ه�ادئين في ك�ل من الكرام�ة والب�ؤس

صفروني التي تشكل إرًثا هاًما للكنيسة.
Πρωτοπρ. Βασίλειος Ι. Καλλιακμάνης, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Ο Αγιος Σιλουανός και η αναζήτηση
του Θεού. 24 Σεπτεμβρίου 2019. https://www.pemptousia.gr/2019/09/o-agios-silouanos-ke-i-anazitisi-tou-
theou/
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