
الله يعرف كل شىء

الكاتب: دعوة للجميع

كتبت كاترين كهلر

  

أنَت َفَحصَتِني، يا اللُه، َوَتعِرُفِني ِبَشكٍل كاِمٍل. َتعِرُف َمَتى أجِلُس َوَمَتى أُقوُم. َتفَهُم أفكاِرَي ِمْن َبِعيٍد.الّطَِريُق اّلَِتي
أسُلُكها َواِضَحٌة َلَديَك، َوَمكاُن اضِطجاِعي لا َيخَفى َعنَك. َتعِرُف ُكّلَ ما أفَعُل. َقبَل أْن أنِطَق ِبَكِلَمٍة أنَت َتعِرُفها يا اللُه َتماَم

الَمعِرَفِة. أنَت ِمْن َحوِلي ِمْن ُكّلِ ِجَهٍة، َوَتحُرُس َظهِري، واِضعًا َيَدَك ِبِرفٍق َعَلى َكِتِفي. مزمور 139: 1-5

  

عندما كان أطفالى صغار ، كانوا يتعجبون كيف لي أن اعرف الكثير عما يفعلون . كانوا يظنون ان لي اعين خلف رأسى !!! .

      

  

عندما كان ابننا البالغ من العمر ست سنوات  يلعب باعواد الكبريت،  اندلعت النيران و اصابت قرب عينه و الحاجب . لاحظت ذلك اثناء
تناول العشاء ، سالته : "مارك ، كنت تلعب باعواد الكبريت و النار". أعرب عن دهشته لعلمى بذلك .  الام لديها بالطبع دلائل لما لديها من

خبرات سابقة.

  

الله ، أيضا ، يعرف كل شيء – معرفة شاملة ، كاملة – لانه كلى المعرفة . 

  

 " كتب آرثر بينك ، " الله يعرف كل شيء ، فانه يعرف كل شيء عن كل شيء. ويعرف كل شيء عن كل احد،صفات اللهفي  كتاب " 
في السماء وعلي الأرض، سواء من الأرواح البشرية، أو الملائكة أو أسرار الكون، ما يري منه وما لا يري  ، فالله هو الوحيد فاحص

القلوب وقارئ الأفكار والعارف داخل الإنسان من نيات ومشاعر. عند الله لا يوجد خفى . إنما كل شيء مستعلن امامه و ليس امر خفيا
عنه .
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" ِحيَنِئٍذ، أَتى ُروُح اللِه َعَلّيَ َوقاَل ِلي: «ُقْل َهَكذا َيُقوُل اللُه: يا َبيَت إْسراِئيَل، إّنِي عاِلٌم ِبأفكاِرُكْم َوُخَطِطُكْم." حزقيال 5:11

  

شيء آخر مذهل عن الله - نحن لا يجب أن ننشغل ما اذا كان الله  يسمع صلواتنا  ام لا ، لأنه يعلم أفكارنا و فاحص قلوبنا . عقله الا
نهائي قادر على إعطاء الاهتمام لصلواتنا كما لتلك الملايين من الأفراد الآخرين الذين يصلون إليه . انه يعرف كل شيء .

  

كما يعرف كل مرة نسقط و المرات التي نخطئ اليه فيها ، بالرغم انه يعمل لخيرنا ، انه يحبنا. ان ادركنا تلك الحقيقة ، سنسجد
شاكرين لمحبته و رعايته  .

  

يا لعظمة الله ! انه يعلم كل شيء.

  

أيها الاب ، أنت عظيم جدا . عقولنا محدودة لا تعي عمق حبك. أعطنا القدرة على معرفتك و أن نحبك أكثر. آمين

  

  

هل أخذت فرصة للصلاة من اجل قبول المسيح و الامتلاء بالروح القدس ؟

  

http://www.thoughts-about-god.com/
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