دانش و آگاهی خدا
آیا تا به حال به این فکر کرده این که خدای واقعی تا چه حد از حال ما آگاه و با خبر است؟ خدای واقعی خددایی نستدت
که ما را خلق کرده و به حال خود رها کرده باشد .بلکه خدا بر تمام امور زندگی ما آگاه است .در واقع خددا دارای داندش
کل است .خدا از همه چسز آگاه است و در واقع خدا یگانه دانای مطلق هتت .خدا از هر آن چه که امکان پذیر باشد و هدر
آن چه که واقعست داشته باشد آگاه است .خدا از تمام اتفاقات آگاه است و همده چسدز را دربداره خلتدتش مدی داندد .او از
گذشته و حال و آینده با خبر است .او به طور کامل با تمام جزیسات زندگی تمام مخلوقاتش  ،چه در آسمان  ،چه بدر روی
زمسن و چه در جهنم آشنایی دارد .کالم خدا می فرماید :اوست که اسرار عمسق و نهان را آشکار می سازد .او ندور اسدت و
آن چه را که در تاریکی مخفی است  ،می داند(.دانسال  .)2:22هسچ چسزی نستت که از نظدر خددا مخفدی باشدد و از جلدو
دیدگان او بگریزد یا خدا آن را فراموش کند " .ای خداوند ،تو مرا آزموده و شناخته ای .شناختی که تو از من داری بتسار
عمسق است و من یارای درک آن را ندارم(".مزمور 9 :931و )6پس دانش خدا کامل کامل هتت .او هسچ گاه اشتباه نمدی
کند،هسچ وقت عوض نمی شود و چسزی نستت که مد نظر او نباشد " .در آفرینش چسزی نستت که از خدا پوشسده بماندد.
همه چسز دربرابر چشمان خدا برهنه و روباز است و همه ی ما باید حتاب خود را به خدا پس بدهسم( ".عبرانسان .)93:1
در کالم خدا می خوانسم  :از نشتتن و برخاستن من و شما آگاه است .فکرهای مدا از خددا پنهدان نستدت .او کدارکردن و
خوابسدن ما را زیر نظر دارد و از همه راه ها و روش های مدا بدا خبدر اسدت حتدی پدسش از آن کده مدا سدخنی بدر زبدان
آوریم(.مزمور  .)1-2 :931درک این موضوع که خدا از همه چسز آگاه است باید باعث شود کده او را از تده دل بسرسدتسم و
صادقانه از او پسروی کنسم .ولی اگر بخواهسم صادق باشسم خسلی به ندرت این موضوع ذهن ما را به خدودش مشدلول مدی
کند.برای این که وقتی ما به این مطلب پی می بریم که خدا از همه چسز درباره ی زندگی من و شدما آگداه هتدت دچدار
ناراحتی و نا آرامی می شویم!چرا؟ چون دوست نداریم کتی همه چسز را درباره ما بداند و این که خدا همه چسز را دربداره
ما می داند و چسزی از او پنهان نستت برای ما تازگی دارد " .من می دانم شما چه می گویسد و می داندم در فکرتدان چده
می گذرد"(حزقسال  .)1:99با اینکه خدا را نمی توان دید و کتی هرگز خدا را ندیده است ولی او ما را می بسندد و مدا از او
پنهان نستتسم و نمی توانسم پنهان شویم .نه تاریکی شب ،نه پرده ی ضخسم اطاق ما و حتی هسچ سساه چدالی نمدی تواندد
من گناهکار را و یا هر کس دیگر را از دید کامل خدا پنهان کند .همانطور که درختدان جنگدل نتوانتدتند آدم و حدوا را
بعد از سرپسچی از فرمان خدا و گناه کردن پنهان کنند ،یا وقتی که قائن برادرش هابسل را می کشد و فکدر مدی کندد کده
کتی از موضوع با خبر نشده است!در حالی که خدا حضور داشت و به قدائن یدادآوری مدی کندد کده او متدلول کشدتن
برادرش هابسل است .نمونه جالب دیگر این است که وقتی سارا ،زن ابراهسم ،به وعده خدا درباره بارداری اش در کهنتدالی
فکر می کرد و خسال می کرد که کتی در خسمه نستت و پوزخند می زد ،خدا به ابراهسم می گوید که سارا به وعدده بچده
دار شدن خندید! که البته سارا این را انکار می کند و پاسخ خدا این است که زمدانی کده بچده بده دنسدا آمدد ،ندامش را "
اسحق" یعنی خنده ،بگذارید تا یادآور این موضوع باشد که خدا از همه چسز آگاه است .شاید اگر امکدان داشدت  ،مدا آرزو
می کردیم که خداوند این توانایی را نداشت ،که از همه چسز و تمام جزیسات زندگی ما آگاهی داشته باشد!!! چون تدرجس
می دادیم که شاهدی برای گناهمان وجود نداشته باشد و کتی قلب های ما را تفتسش نکند!و کتی اعمال مدا را قضداوت
نکند! درواقع انتان گناهکار اگر می توانتت چنسن خدایی را از افکارش محو کند قطعا این کار را مدی کدرد! زیدرا کده "
من و شما به امور نفتانی دلبتتگی داریم و این دلبتتگی دشمنی با خدا است(".رومسان .)8:7
" مردم نمی دانند که من هرگز شرارتشان ر ا فراموش نمی کنم .اعمال گناه آلودشان از همه طرف آن ها را لو می دهدد و
من همه را می بسنم(".هوشع  .)2:8به راستی که همه گناهان ما در برابر چشمان خدا گذاشته شده و هسچ یک از خطایای
ما از دید خدا پنهان نستت(.مزمور  )7:18و این موضوع جدی و مهسب است.
اما این حتستت ک ه خدا بر همه چسز واقف و آگاه است  ،برای ایمان داران به عستای متس باعث آرامش و اطمسنان خاطر
است  .چون وقتی حضرت ایوب در گسجی و سردرگمی بود چنان به وعده خدا ایمان داشت که بسدان مدی کندد ":خددا از
تمام کارهای من آگاه است و اگر مرا در بوته ی آزمایش بگذارد مثل طالی خالص پاک بسرون می آیم(".ایوب )98:23
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شاید این موضوع برای ما غسرقابل درک باشد ولی در واقع این هم جزیی از اسرار الهی است که خددا بدر همده چسدز آگداه
است .در زمانی که ضعف و شک و تردید و درماندگی وجود دارد ...ما اطمسنان خاطر داریدم ! در ایدن زمدان هدای سدخت
است که ما به خدای واقعی ایمان داریم .به این خصوصست دانش کل بودن خدا رجوع می کنسم وبه خدا می گویسم :خدایا
دل مرا تفتسش کن و افکارم را بسازما ،ببسن آیا فتداد و نادرسدتی درمدن هتدت؟ تدو مدرا بده راه حسدات جاویدد هددایت
فرما.آمسن(.مزمور  .)21-23 :931زمانی که شکتت ها حمله می کنند ،زمانی که در رابطده ای کده بدا خددا داریدم دچدار
مشکل می شویم و از خودمون می پرسسم که آیا واقعا خدا را دوست داریم؟ این مواقع است که مانند پطرس رسدول مدی
توانسم اعتراف کنسم که" خداوندا تو از همه چسز اطالع داری ،تو می دانی که تو را دوسدت دارم(".یوحندا  .)98:29در ایدن
زمان است که در دعا تشویق می شویم که هسچ دلسلی وجود ندارد که درخواستهای شخص نسکو شنسده نشود ! یا این کده
اشک ها و آه های او از دید خدا مخفی باشد .چون خدا از آن چه که حتی در افکار ما مدی گدذرد و تمدام خواسدته هدای
قلبی ما آگاه است .حال که می دانسم هسچ محدودیتی در آگاهی و دانش خدا وجود ندارد ،می توانسم باور داشته باشسم که
او قادر است به همان اندازه که به مسلسونها تتاضاهای مختلف توجه می کند بده تتاضداهای شخصدی مدا هدم توجده کندد.
درضمن دیگر احتساج نستت که نگران این باشسم که حاال باید فتط به یک زبان مخصوص با خدا صحبت کنسم! چون خددا
فتط از طریق همان زبان مخصوص درخواست های ما را می شنود! اکنون می دانسم که خدای الیتناهی نه فتط از حالدت
قلبی ما آگاه است بلکه همه ی زبان ها و حتی زبان مادری ما را نسز می داند و می فهمد" .چون خداوند ما بدزر و تواندا
است و حکمت او را انتهایی نستت"(مزمور  .)1:918حتی پسش از این کده دعایمدان را تمدام کندسم آن را اجابدت خواهدد
کرد(.اشعسا  .) 21:61خدا نه تنها از هرچه در گذشته در این دنسای گتترده رخ داده اسدت آگداه اسدت ،بلکده بده آن چده
اکنون در حال وقوع هتت واقف بوده و از آن چه که قرار است در آینده هم رخ بدهدد بدا خبراسدت .ایدن داندش خددا از
اتفاقات آینده  ،همان قدر کامل است که از اتفاقات گذشته و حال.خدا از کوچک ترین و عظسم ترین وقدایع بدا خبراسدت.
چرا که اگر امکان داشته باشد که چسزی بدون آگاهی و اجازه ی خدا رخ بدهد  ،بنابراین آن چسز از خدا متدتتل اسدت و
اگر چنسن چسزی امکان پذیر باشد پس دیگر خدا نمی تواند خدای واقعی و حتستی باشد .در عدسن حدال آگداهی و داندش
خدا از آینده با اهداف الهی خود خدا همراه است  .خود خدا طرح آن چه که قرار است اتفاق بسافتد را ریختده اسدت و آن
چه خدا طراحی نموده است بدون برو و برگرد اتفاق خواهد افتاد .در کالم خدا می خوانسم که " خدا در مسان قدرت هدای
آسمانی و در بسن آدمسان خاکی آن چه که می خواهد انجام می دهد و هسچ کس نمی تواند مانع او شدود و یدا او را مدورد
بازخواست قرار دهد(".دانسال  )31:1و نسز" انتان نتشه های زیادی در سر مدی پروراندد ،امدا نتشده هدایی کده مطدابق بدا
خواست خدا باشد اجرا خواهد شد(.امثال  .)29:91چون عتل و دانش وقددرت خددا بدی حدد وحصراسدت و آن چده کده
طرحش را ریخته و برنامه ریزی اش را کرده است به طور قطع و یتسن انجام خواهد شد.در نتسجه هسچ چسزی درباره امدور
آینده برای خدا مبهم نستت و خارج از نتشه و اراده ی او نسز چسزی اتفاق نخواهد افتاد و هسچ یک از اهدافش هم وابتته
به مخلوقاتش نستت .یعنی هسچ واقعه ای نستت که در آینده اتفاق بسفتد که فتط یک احتمال باشد و آن چه که خددا در
نظر دارد نباشد چون دانش و آگاهی خدا شامل همه چسز می شود و نتشه های خدا حتمی است .زیدرا کده ایدن خداوندد
اس ت که این چسزهارا از قدیم االیام آشکار کرده است(.اعمال  )98:91و تمام بخشش های نسکو و هدایای کامل از آسدمان
واز جانب خدایی می آید که آفریننده نور است و در او تلسسر و تسرگی وجود ندارد(.یعتوب  .)98:9چه گونه می تدوانسم بده
این امر اطمسنان داشته باشسم و مطملن باشسم که آن چه خدا برنامه ریزی کرده انجام خواهد شد .برای این که خدا ایدن
واقعست را در برآورده کردن پسشگویی های قبلی اش ثابت کرده است .ما می دانسم که همه پسشگویی های کتداب متددس
در باره ی قوم خدا یا به وقوع پسوسته یا خواهد پسوست .چه بخواهسم چه نخواهسم تعدداد زیدادی از پسشدگویی هدایی کده
درباره متس در تورات و در کتاب متدس آمده  ،به طور کامل و دقسق به وقوع پسوسته است .چنسن پسشگویی هایی که به
این دقت و وضوح به وقوع بسسوندد ،فتط می تواند از طرف خدایی باشد که آخر کار را از همان اول کار می داند و دانش و
آگاهی او بر مبنای اطمسنان کامل او از به وقوع پسوستن آن چه که پسشگویی کرده است می باشدد .پدس اگدر او نحدوه ی
رستگاری ما را از قبل معسن نموده و طرح آن را ریخته است پس خسلی خوب و واض می داند که چگونه باید باشد و ما
باید بدانسم که نتشه خدا به مرور زمان تلسسر کرده و دانش و آگاهی او افزون شده است ،چنسن چسزی با خصوصست
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دانش و آگاهی کامل خدا جور در نمی آید .پس آن چه که کالم خدا در اناجسل و عهد جدید برای آینده ما پسشگویی مدی
کند صددرصد به وقوع خواهد پسوست ،چه ما آن را بخواهسم چه نخواهسم .نکته مهم دیگر آن اسدت کده آگداهی و داندش
خدا فتط به ای ن نستت که خدا از آن چه اتفاق افتاده آگاه است ! بلکه در واقع آن چه که رخ داده در اراده و نتشه ی خدا
است .به عبارتی  ،من و شما آگاهی داریم که بعد از زمتتان  ،بهدار خواهدد آمدد و بعدد از آن هدم تابتدتان و پدایسز  ،امدا
دانتتن این حتایق دال بر این نستت که ما باعث آن هتتسم ،ما با آگاهی از این امور قددرت و اختسداری بدرای انجدامش
نداریم در حالی که در آگاهی خدا و هم چنسن طبق اراده ی خدا  ،بعدد از زمتدتان بهدار و بعدد از بهدار تابتدتان و پدایسز
خواهد آمد .چرا این نکته مهم است؟برای این که خدا می دانتت چگونه راه رستگاری ما را فراهم کند .خدا چند صدسال
قبل از واقعه صلسب ،پسشگویی کرد که عستای متس برای پرداخت جریمه گناهان بشر مصلوب خواهد شد .حتی قبل از
این که از مریم باکره وارد این دنسای خاکی شود زیرا که این نتشه الهی و اراده خود او بود .عستای متس به عندوان بدره
قربانی گناه بشر از قبل معسن شده بود که انجام شود و شد .در کالم خدا از زبان پطرس می خوانسم کده مدی گویدد :شدما
عستای متس را که بر طبق نتشه و پسشدانی خدا به دست شما تتلسم شد  ،به وسسله کفار به صلسب مسخکدوب کردیدد و
کشتسد(.اعمال  .)23:2و ما می دانسم که چنسن خدایی را می پرستسم ،خدایی که بداالتر از هدر انتدان و مخلدوقی در دنسدا
هتت .هسچ یک از ما نمی داند که ف ردا چه اتفاقی خواهد افتاد ولی تمام آینده در نظر خداوندد واضد و آشدکار و روشدن
است .هم چنسن این دانش و آگاهی کامل خدا باید در ما حس احترام و ترس نتبت به قدوسست خدا به وجود بساورد زیدرا
که هسچ چسز ن ستت که ما بگویسم یا انجام دهسم یا حتی فکر کنسم که از آگاهی و دید خدا مخفی باشد .خدایی کده یدک
روز باید در متابل او بایتتسم و برای اعمال  ،گفتار و کردارمان پاسخگو باشسم .زیرا که خددا همده جدا را زیدر نظدر دارد و
ناظراعمال نسکان و بدان است(.امثال  .)3:91واقعا اگر بسشتر به این موضوع و این حتستت که خدا دانش وآگاهی کدل دارد
و از همه چسز آگاه است و بر همه چسز واقف است فکر کنسم  ،در آن صدورت چده ندوع زنددگی ای خدواهسم داشدت ،چده
کارهایی انجام می دهسم و چه کارهایی انجام نمی دهسم،چه حرف هایی می زنسم و چه حرف هایی نمی زنسم ،چه افکداری
را پرورش می دادیم و از چه نوع افکاری برحذر بودیم؟ در نهایت درک این خصوصست خدا که او بر همه چسز آگداه اسدت
باید ما را به زانو درآورد تا او را از صمسم قلب ستایش وپرستش کنسم .تمام زندگی ما از همان بدو تولد درمتابدل دیددگان
خداوند گشوده بود .او تمام امور زندگی ما را می دانتته  ،از اولسن گناهی که مرتکب شدیم تا کنون.ولی باز هم او نتدبت
به ما محبت دارد و می خواهد که ما ابدیت را با ایمان به راه نجات او با او به سر ببریم .حدال بایدد از خدود ایدن سدوال را
بسرسسم :آیا حاضریم چنسن خدایی را بهتر و عمسق تر بشناسسم؟ کالم خدا به ما می گوید  :امروز روزنجات اسدت .همدسن
امروز به درگاه خدای متعال  ،خدای قدوس ،خدای پرمحبت برویم ،که توسط عستای متس دوباره ما را به حضور مبارک
خودش می پذیرد تا نجات و آرامش واقعی را دریافت کنسم.

3

