


دهان   زرین یوحنای

و                نقش و است، شده داده او به لقب این چرا و کیست؟ دهان زرین یوحنای

چیست؟      ارتدکس کلیسای در او اهمیت

در-            79ج  مبلغ و مسیحی کلیسای خطیب ترین فصیح است، دوم پولس او

   .       . مفسر  مشهورترین او باشد تاریخ مرد مشهورترین شاید او اعصار آن

          . و   ها ویژگی که است قدرتمند کلیسایی مرد یک او است مقدس کتاب

. درخشید         ها بحران و بالها روزهای در هایش پیچیدگی

( دهان    زرین نام(         407-347یوحنای به مومن مادری و پرست بت پدری از

تربیت              وقف را خود و شد بیوه سالگی بیست در که شد متولد آنثوسا

         . معلم  لیبانیوس، که بود انطاکیه مسیحی مادران زینت او کرد پسرش

    " : انگیزی         شگفت زن چه اوه، گفت او مورد در زمان آن پرست بت معروف

". مسیحیان   میان در

بت            فیلسوف دست به پرستی بت علوم فصاحت و سخنوری شاگرد یوحنا

. شود             او جانشین مرگ از پس یوحنا خواست می که بود، لیبانیوس پرست

انطاكي،            ماالتيوس قدیس معروف، اسقف نظر تحت سال سه مدت به او

     . مادرش          مرگ از قبل یوحنا داد تعميد را او رو اين از بود، مسيحي دانشجوي

تبدیل               سلول به را آن که خود خانه در اما شود، راهب صومعه در نتوانست

         . سال     شش مدت به وی مادرش، مرگ از پس کرد رهبانی نذرهای بود کرده

تحت              را جنون و دعا الهیات، و شد منزوی انطاکیه نزدیک های صومعه در

.   ) کرد    )   مطالعه تارسوس اسقف بعدها دیودوروس دیر رئیس راهنمایی



  . سال            در شد کشیش یک سپس و شماس یک سپس عابد، انطاکیه در یوحنا

398       . او      دغدغه آخرین و اولین جانها نجات شد قسطنطنیه[ اعظم اسقف او

متکلم.                یک که چند هر کرد، می اجتناب کالمی و اعتقادی های بحث از او بود

            . شنوندگانش  به را الهی نور و مقدس عشق او آتشین های خطبه بود بزرگ

        "  "   . و  واعظ بزرگترین او است دلیل این به ، الفم ذهبي لقب تاباند می

و            عزیزان شهادت با بود، امروز به تا مسیحی کلیسای تاریخ خطیب

          . الگو    را رسول پولس که بود استعداد[ با فردی او هم کنار در مخالفانش

. داد  قرار

او              به بسیاری که شد باعث آرمانهایش و ارزشها و مسیحیت به او وفاداری

اعظم[          اسقف تئوفیلوس افدوکسیا، امپراطوری آنها راس در کنند، حسادت

به                وی تبعید در که ای توطئه از پس را ای نقشه که زمان، آن اسکندریه

      . مقدس،      صلیب جشن در او کردند طراحی او علیه رسید، سپتامبر 14پایان

این              407 ی گوینده و درگذشت، تبعید در خداوند خون و بدن دریافت از پس ،

 ." مقدس   : "        چیز همه بر خداست برای عظمت و بزرگی است معروف جمله

او                او ی مانده باقی های استخوان و شد اعالم وی رحلت از پس وی شدن

سال   قدیس         438در اعظم[ اسقف شاگردش، توسط رسمی مراسم یک در

  .      . مقدس     کلیسای دانند می شهید را او شد منتقل قسطنطنیه به پروکلوس

در    را در           13او قسطنطنیه به جسدش بقایای انتقال برای و 27نوامبر

. گرداند   باز ژانویه

مشهور              طال دهان به زبانش فصاحت و ها سخنرانی ها، خطبه دلیل به او

به.                را آن راحتی[ به که مقدس کتاب بر هایش شرح دلیل به همچنین او بود



         . سفرها    و بود غالب و قدرتمند آتشین، او زبان است مشهور سپرد، خاطر

. آنهاست             اصلی نویسنده کنی می احساس که داد می شرح آزادانه چنان را

حال   این و           با فصاحت با که است نکرده سعی هرگز دهان زرین یوحنای

  . دغدغه          تنها کند خود مجذوب را شنوندگانش خود نوشتاری و زبانی استعداد

   . روزانه             خواندن او باشد آنها قلب در قوی و زنده الهی کالم که بود این او

فقرا               به دادن صدقه و جماعت و ها صومعه از بازدید خانه، در مقدس کتاب

       . داده        نسبت او به فعلی الهی عبادت کرد می تشویق ممکن طریق هر به را

سهیم            آن کارگردانی و تدوین اصالح، هماهنگی، در ً احتماال که شود، می

. است  بوده

و             انطاکیه مکتب چارچوب در او که نداد اجازه دهان زرین یوحنای نبوغ

.    - شود   محدود آن لغوی تاریخی تفسیری روش

ی                مدرسه به او که کنم می فکر ً شخصا من که رفت پیش آنجا تا او

  (. عدنان         دکتر شد تبدیل اسکندریه و انطاکیه مدرسه از بهتر متکاملی

طرابلسي(.

( دکتر            مقدس کتاب بحث دومین به طال دهان یوحنا زندگی داستان برای

           ) در  و دوم، قسمت طال، دهان به متی انجیل توضیح در طرابلسی عدنان

 (       )  ( ص   توماس پدر کردن تقدیس برای اول قسمت سانسکار ،(379کتاب

     ) زرین   )  یوحنای قدیس کتاب و ، گردشگران انتشارات جورجیو ویرجیل کتاب

. کنید       مراجعه کوتر الیاس پدر از دهان

و              است، شده داده او به لقب این چرا کیست، دهان زرین یوحنای قدیس

روح             از توانم می چگونه چیست؟ ارتدکس کلیسای در او اهمیت و نقش



 : داخل           گفت فریسیان به عیسی که همانطور شوم، پر درونم و القدس

از           را ام درونی قدرتهای تمام بنابراین هستند؟ بدبویی استخوانهای قبرها

. کنم              مسیح عیسی سالح و اعضا را آنها تا کنم می پاک تعفن بوی

   . دانم         می من است بزرگ خطری مومنان برای دینی نگری سطحی بنابراین

!  . نه             شود انجام دین در ساده و دلپذیر زندگی یک دارند دوست اکثریت که

     . و        است، صلیب دین این است مخالف مالطفت و انگاری ساده با مسیحیت

    . که           دانم می من عسل کوزه یک نه است، خار از راهی[ و میخ صلیب

با               مواجهه در و کنند اجتناب دین در رنج از دارند دوست مردم از بسیاری

. کنند               انکار را مسیح است ممکن حتی و کنند فرار ها سختی و ها سختی

مصلوب             عیسی خداوند قربانیان عنوان به را خود که هستند نفر میلیونها اما

      . وقتی        اما بودند، حساس ً قبال آنها هستند انسان ما مانند نیز آنها اند، کرده

عنوان                به و کردند تقدیم صلیب به را خود روح آنها درآمد، صدا به خطر زنگ

      . واقعی[       مسیحی زندگی، شرایط همه در دادند دست از را خود جان شهید

           . است،   صلیب کنیم[ می حمل خود قلب در ما که انجیلی شود می مصلوب

چگونه؟

   . در            مسیح و کنیم زندگی را مسیح کهر آموزد می ما به مقدس کتاب زیرا

     . یوحنا        انجیل در ویژه به است مصلوب متجسد مسیح اول وهله در انجیل

   . آخرین            و اولین بمیرد صلیب روی بر تا آمد آسمان از عیسی که بینیم می

در:    ...         زندگی به ملزم مسیحیان، عنوان به ما صلیب صلیب، صلیب، هدف

      . ما        زندگی در انجیل اگر و هستیم خود زندگی در انجیل تجسم و انجیل



و              یافته تجسم ما زندگی در مسیح که معناست بدان این باشد، یافته تجسم

. است         شده تبدیل ما در چیز همه به مسیح

           : از     ای خانه باید ما و باشد ما در باید مسیح که گفت دهان زرین یوحنای

 . بیند              می طرف هر از را ما درون و ماست در مسیح باشیم کریستال

.     : هستند  کننده توبه مقدسین کتاب از

 @. مقدس      مریم زبانان فارسی ارتودوکس www.pocf.caکلیسای


