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خواندِن نام خداوند
خواندن نام خداوند یعنی چه؟ بعضی از مسیحیان بر 
این باورند که خواندن نام خداوند، مانند دعا کردن است. 
ولی  هست،  کردن  دعا  مانند  خداوند  نام  خواندن  بله، 
محدود به دعا کردن نیست. کلمۀ عبرانی برای «خواندن،» 
به معنای صدا کردن و بانگ برآوردن است. کلمۀ به کار 
رفته در یونانی برای «خواندن،» به معنای طلب کسی را 
کردن و نام کسی را خواندن است. در بیانی دیگر، صدا 
کردن نام کسی بطور رسا و شنواست. اگر چه دعا ممکن 
است در سکوت انجام شود، خواندن باید رسا و شنوا باشد. 

دو نبی در عهد قدیم، به ما کمک می کنند تا معنای 
ما  به  ارمیا  گردد.  روشن  ما  برای  خداوند  نام  خواندن 
می گوید که خواندن نام خداوند به معنی طلب کردن او و 
از  یهوه،  ای  «آنگه  است:  روحانی  تنفس  کردن  تجربه 
عمق های سیاه چال اسم تو را خواندم. آواز مرا شنیدی، 
استغاثۀ  از  و  من]  [تنفس  من  آه  از  را  خود  گوش  پس 
اشعیا   .(۵۶-۵۵ :٣ ارمیا  (مراثی  مپوشان»  من  [فریاد] 
همچنین به ما می گوید، که خواندن نام خداوند برای ما 
طلبیدن اوست. «اینک خدا نجات من است؛ بر او توکل 
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تسبیح  و  قّوت  یهـوه  یاه  زیرا  ترسید؛  نخواهم  نموده، 
با  [سرود] من است و نجات من گردیده است. بنابراین 
شادمانی از چشمه های نجات آب خواهید کشید. و در آن 
روز خواهید گفت، خداوند را حمد گویید [ستایش کنید] 
ساکنۀ  بسرایید...ای  خداوند  بخوانید...برای  را  او  نام  و 
صیهون، صدا را برافراشته بسرای، زیرا قدوِس اسرائیل در 
ممکن  چگونه   .(۶-١٢: ٢ (اشعیا  است»  عظیم  تو  میان 
چگونه  گردد؟  ما  سرود  و  قّوت  و  نجات  خدا  که  است 
می توانیم با مسرت از چشمۀ نجات آب بر کشیم؟ راهش 
خواندن نام او، ستایِش خداوند، آواز حمد و ستایش برای 
او، صدا زدن و او را رسا بانگ زدن است. همۀ این مطالب 

مطابق آیۀ ۴ از این فصل است!

خواندن نام خداوند در عهدِ  قدیم
خواندن خداوند از نسل سوم نژاد انسان توسط انوش، 
پسر شیث، شروع گشت (پیدایش ۴: ٢۶). تاریخ خواندن 
(پیدایش  ابراهیم  توسط  خدا  کالم  طول  در  خداوند  نام 
 ،(٧ :۴ (تثنیه  موسی   ،(٢۵ :٢۶ (پیدایش  اسحاق   ،(١٢: ٨
ایّوب (ایّوب ۱۲: ۴)، یعبیص (اول تواریخ ۴: ۱۰)، سامسون 
(داوران ١۶: ٢٨)، سموئیل (اول سموئیل ١٢: ١٨)، داوود 
(اول  ایلیا   ،(۶ :۱ (یونس  یونس   ،(۴ :٢٢ سموئیل  (دوم 
پادشاهان ١٨: ٢۴) و ارمیا (مراثی ارمیا ٣: ۵۵) ادامه یافت. 
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می خواندند،  را  خداوند  قدیم  عهد  در  مقدسین  تنها  نه 
بلکه حتی نبوت کردند که دیگران نیز نام او را خواهند 
اگر چه   .(١٣: ٩ زکریا  ٣: ٩؛  ٢: ٣٢؛ صفنیا  (یوئیل  خواند 
دارند،  آشنایی  روح القدس  دربارۀ  یوئیل  نبوت  با  عده ای 
ولی معدودی به این حقیقت توجه کرده اند که دریافت 
نام  خواندن  مستلزم  گشته،  روان  و  ریخته  روح القدس 
خداوند است. یوئیل از طرفی نبوت کرد که خدا روح خود 
را روان می سازد؛ و از طرفی دیگر نبوت کرد که مردم نام 
خداوند را صدا خواهند زد. این نبوت در روز پنتیکاست 
روح  ،٢١). جاری شدن  ٢: ١٧آ  (اعمال  پیوست  وقوع  به 

خدا مستلزم همکاری ما در خواندن نام اوست.

تمرین شده توسط ایمانداران عهِد جدید
خواندن نام خداوند در عهد جدید که از روز پنتیکاست 
شروع شد، توسط ایمانداران انجام می شد (اعمال ٢: ۲۱). 
استیفان در حال سنگسار شدن تا مرگ، نام خداوند را صدا 
نام  ایمانداران عهد جدید خواندن  (اعمال ٧: ۵۹).  می زد 
اول  ٢٢: ١۶؛  ٩: ١۴؛  (اعمال  می کردند  تمرین  را  خداوند 
قرنتیان ۱: ۲؛ دوم تیموتاوس ۲: ٢٢). شائِول طرسوسی از 
رئیس کاهنان اختیار یافت تا همه کسانی را که نام خداوند 
نشان  این   .(١۴ :٩ (اعمال  کند  بند  در  می خواندند،  را 
می دهد که مقدسین اولیه، خوانندگان نام عیسی بودند، و 
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خواندن نام خداوند نشانه و عالمت مسیحی بودن ایشان 
بود. اگر ما خوانندگان نام خداوند شویم، خواندن ما عالمت 

مسیحی بودنمان خواهد شد.
پولس رسول وقتی کتاب رومیان را می نوشت، در مورد 
خواندن تأکید کرد. او گفت: «زیرا هیچ فرقی بین یهود و 
یونانی نیست، چون همان خداوند، خداوند همه است و 
دولتمند است برای همۀ کسانی که نام او را می خوانند؛ 
یافت»  خواهد  نجات  بخواند  را  خداوند  نام  که  هر  زیرا 
(رومیان ۱۰: ١٢-١٣). پولس، در اول قرنتیان نیز صحبت از 
خواندن نام خداوند کرد چون در کالم نوشت، «با همۀ آنان 
که در هر کجا نام خداوند عیسی مسیح را می خوانند، که 
متعلق به ایشان و ماست» (اول قرنتیان ١: ٢). وانگهی، در 
دوم تیموتاوس به تیموتاوس می گوید: «چیزهای روحانی را 
با آنان که نام خداوند را از قلبی خالص صدا می زنند دنبال 
کن» (٢: ٢٢). به واسطۀ همۀ این آیات می توانیم تشخیص 
دهیم که در قرن اول، مسیحیان در خواندن نام خداوند، 
قدیم،  عهد  طول  در  بنابراین  می کردند.  بسیاری  تمرین 
همچنین در روزهای آغازین عصر مسیحیان، مقدسین نام 
خداوند را می خواندند. چقدر جای تأسف است که در این 
امر، بسیاری از مسیحیان مدت زیادی غفلت ورزیده اند. ما 
ایمان داریم که امروز خداوند خواستار آن است تا خواندن 
نام او دوباره بازیابی شود و ما را به تمرین گمارد تا بتوانیم 

بیشتر از دولت و ثروت حیات او مسرت بریم.
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مقصود از خواندن
چرا ما نیاز داریم نام خداوند را بخوانیم؟ انسان برای 
نجات یافتن، الزم است تا نام خداوند را صدا زند (رومیان 
۱۰: ١٣). دعا کردن در سکوت مردم را نجات می دهد، ولی 
نه به طور غنی. صدا زدن رسا، کمک می کند تا مردم غنی تر 
و بطور کامل، نجات یابند. بنابراین واجب است که ما مردم 
را بیشتر تشویق کنیم تا پذیرا بوده و نام خداوند عیسی را 
آشکارا صدا زنند. مزمور ١١۶ به ما می گوید که ما با صدا 
زدن خداوند می توانیم از نجات او بهره مند شویم: «پیالۀ 
نجات را خواهم گرفت و نام خداوند را خواهم خواند» (آ. 
١٣). در این مزمور چهار بار خواندن نام خداوند ذکر شده 
(آآ. ۲، ۴، ۱۳، ۱۷). چنان که قبالً دیدیم، راه کشیدن آب از 
چشمۀ نجات، صدا زدن نام خداوند بطور آشکار و رَساست 
(اشعیا ١٢: ٢-۴). بسیاری از مسیحیان نام خداوند را هرگز 
نخوانده اند. اگر شما هرگز او را نخوانده اید، حتی در مقابل 
خداوند فغان نکرده اید، شک است که از مسرت خداوند به 
او را بخوانید... باشید. «اسم  صورت غنی بهره مند گشته 

صدا را برافراشته بسرای» (اشعیا ١٢: ۴، ۶). بکوش تا در 
پیشگاه او، او را فریاد کنی. اگر هرگز فریاد برنیاورده ای که 
او برای تو چیست، بکوش. هر چه بیشتر فریاد زنی «اوه، 
خداونْد عیسی، چقدر برای من خوبی!» بیشتر از خود رها 
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شده و از خداوند پُر می شوی. از مقدسین، هزاران نفر آزاد 
گشته و با خواندن نام او، از دولت او غنی گشته اند.

دلیل دیگر برای خواندن نام خداوند نجات از پریشانی 
(مزامیر ۱۸: ۶؛ ۱۱۸: ۵) از رنجش (مزامیر ۵۰: ۱۵؛ ۸۶: ۷؛ 
۸۱: ۷) و غم و درد (مزامیر ١١۶: ٣-۴) است. مردمی که 
بر ضد خواندن نام خداوند بحث می کنند، زمانی که در 
معرض بعضی ناراحتی ها یا امراض قرار می گیرند، معموالً 
خود را در حال صدا زدِن نام خداوند مشاهده می کنند. 
وقتی زندگی ما آزاد از ناراحتی است، ممکن است بر ضد 
خواندن نام خداوند بحث کنیم. لیکن وقتی مصیبت پیش 
می آید، هیچ کس الزم نیست که به ما بگوید نام او را صدا 

کن؛ ما ناخودآگاه او را می خوانیم.
رحمت های  و  شفقـت ها  در  شرکت  راه  همچنین، 
فراوان خداوند، صدا زدن نام اوست. هر چه بیشتر او را 
صدا زنیم بیشتر از مسرِت رحمتهای او برخوردار می شویم 
خداوند،  نام  خواندن  برای  دیگر  دلیل   .(۵ :۸۶ (مزامیر 
دریافت روح القدس است (اعمال ٢: ١٧آ، ٢١). بهترین و 
آسان ترین راه برای پُر گشتن از روح القدس، خواندن نام 
خداوند عیسی است. روح القدس هم اکنون ریخته و روان 
گشته است. ما فقط بسادگی نیاز به دریافت او بوسیلۀ 

خواندن نام خداوند داریم.
آبها  نزد  اشعیا ۵۵: ۱ می گوید: «ای! جمیع تشنگان، 
بیایید و شما که نقره ندارید؛ بیایید، بخرید و بخورید؛ بله، 
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راه  بخرید.»  بی قیمت  و  بی نقره  را  شیر  و  شراب  بیایید 
اشعیا در همین  خوردن و نوشیدن خداوند کدام است؟ 
فصل آیۀ ۶ به ما راهی نشان می دهد: «یهوه را مادامی که 
را  او  است  نزدیک  که  مادامی  و  بطلبید؛  می شود  یافت 
بخوانید.» پس، راه خوردن غذای روحانی برای ارضای ما 

طلبیدن خداوند و خواندن نام اوست.
برای  همه،  خداونِد  که،  می گوید   ١٢ :۱۰ رومیان 
همۀ آنان که نام او را می خوانند غنی است. راه مسرت 
اوست.  نام  کردن  خطاب  الهی  های  ثروت  از  بردن 
قابل  و  نزدیک  بلکه  است،  ثروتمند  تنها  نه  خداوند 
دسترسی است، زیرا که او روِح حیات بخش است (اول 
قرنتیان ١۵: ۴۵ب). به عنوان روح، او در همه جا حاضر 
است. ما می توانیم او را در هر زمان و هر مکان خطاب 
در  روح  عنوان  به  او  می خوانیم،  را  او  نام  وقتی  کنیم. 

روح ما می آید و ما از دولت او مسرت می بریم.
اول قرنتیان، کتابی است در مورد مسرت های مسیح. 
در فصل ١٢، پولس به ما می گوید که چگونه از مسرت او 
برخوردار شویم. راه مسرت بردن از خداوند، خطاب کردن 
گاه صدا می زنیم «خداونْد  (۱۲: ۳؛ ١: ٢). هر  اوست  نام 
عیسی،» او چون روح می آید و ما از او، همان روحِ حیات 
بخش، می نوشیم (۱۲: ۱۳). اگر من شخصی را خطاب کنم 
و او حقیقی، زنده و حاضر باشد، آن شخص نزد من خواهد 
او  است!  حاضر  و  زنده  حقیقی،  ما  عیسی  خداوند  آمد. 
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همیشه در دسترس است. هر گاه او را صدا زنیم، خواهد 
آمد. آیا می خواهید از حضور خداوند مسرور گشته و از 
غنای او بهره برید؟ بهترین راه برای تجربۀ حضور او، با 
تمامی ثروت های او، خواندن نام اوست. او را رسا بخوانید، 
هنگام رانندگی در بزرگ راه، هنگامی که مشغول به کارید، 
او را بخواهید و بخوانید. هر جا و هر وقت او را بخوانید. 

خداوند برای شما نزدیک و غنی است.
جوشش  به  را  خود  ما  او،  نام  خواندن  با  همچنین، 
می آوریم. اشعیا ۶۴: ۷ می گوید: «و کسی نیست که اسم 
تو را بخواند یا خویشتن را برانگیزاند تا به تو دست یابد.» 
وقتی احساس می کنیم که خمود و افسرده ایم، می توانیم 
با خواندن نام عیسی مسیح به جوشش درآمده و برخیزیم.

راِه خواندن
چگونه باید خداوند را خطاب کنیم؟ ما باید از قلبی 
 .(٢: ٢٢ تیموتاوس  (دوم  کنیم  صدا  را  او  [خالص]  صاف 
قلب ما، که سرچشمۀ خواندن ماست، باید خالص باشد و 
هیچ بجز خود خداوند را نجوید. همچنین ما باید با لبی 
پاک او را بخوانیم (صفنیا ٣: ٩). باید مراقب صحبت های 
خود باشیم، چون هیچ چیز بدتر از حرفهای سبکبار لبها را 
سبکباری  حرف  سبب  به  لبهایمان  اگر  کند.  نمی  آلوده 
صدا  را  خداوند  نام  که  بود  خواهد  مشکل  باشد،  آلوده 
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با قلب و لبی پاک دهان خود را بگشاییم  باید  زنیم. ما 
باید دهان گشوده و در جمع  بعالوه،  (مزامیر ۸۱: ۱۰). 
خداوند را بخوانیم. دوم تیموتاوس ٢: ٢٢ می گوید: «اما از 
نام  خالص  قلب  از  که  آنانی  با  و  بگریز  جوانی  شهوات 
سالمتی  و  محبت  ایمان،  عدالت،  می خوانند،  را  خداوند 
[صلح و آرامش] را تعاقب نما.» ما باید برای دنبال کردن 
 ٨٨: ٩ مزامیر  آییم.  گِرد هم  خداوند  نام  خواندن  در 
می گوید: «خداوندا، من ترا هر روز خوانده ام.» پس، باید 
هر روز نام او را بخوانیم. بعالوه، مزامیر ١١۶: ٢ می گوید: 
«پس تا وقتی زنده هستم او را خواهم خواند.» ما تا وقتی 

زنده هستیم، باید نام خداوند را صدا زنیم.

احتیاج به تمرین
خواندن نام خداوند به منظور یک تعلیم عقیدتی یا 
مذهبی نیست، بلکه کاربَر و عملی است، و الزم است که 
ما در هر ساعت و هر روز آن را تمرین کنیم. نباید هرگز از 
تنفس روحانی بازایستیم. امیدواریم که هر چه بیشتر مردم 
ایمانداران جدید، شروع به تمرین در  خداوند، مخصوصاً 
مسیحیان  از  بسیاری  امروز  کنند.  خداوند  نام  خواندن 
در  او هستند، می توانند  به شناخت  قادر  که  دریافته اند 
قّوت رستاخیز او درآیند، می توانند نجات فوری را تجربه 
کنند، و با خواندن نام او در یگانگی با او راه روند. در هر 
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اوه،  عیسی،  «خداوند  بگویید:  زمانی  هر  و  موقعیتی 
خداوند عیسی!» اگر خواندن نام او را تمرین کنید، خواهید 
از  بردن  مسرت  برای  شگرف  است  راهی  این  که  دید 

ثروت های خداوند.


