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. الكون لم یكن كذلك لما بدأ لو. ضطرار التدبیر والنظام كضرورة وإ إلھ ھو هللا
 وجھ لقد قاس ونظم ورتب هللا كل شيء في الكون بدقة متناھیة من جھة وعلى

تأمل كل ھذه المعامالت لكل  .والمادة والطاقة والمكان الزمان التحدید من حیث
 لجمعھم  الجاذبیة و المركزي الطرد ا قوىكوكب من كواكب الكون وأضف علیھ

 ً ً  جمیعا   .لھ نظام وتدبیر ودقةلتدرك أن هللا ھو إ, وإنسجام وتناغم وئام في معا

ھ یبین هللا لنا فیھا نفسھ بأنھ إل. شریةجناس البتأمل في تنوع وإختالف األ ثم
 نكا الذى المقبول والمالئم المناسب الحجم ما تري یا .نظام وترتیب وقیاس

 یجب الذي فیالاأل من الصحیح العدد وما ؟ البعوضة بنَ ذ یكون أن علیھ یجب
 سریعة) : الظبي( للغزال تكون نأ یجب التي السرعة وما ؟ القطیع في یكون أن

 أن لدرجة سریعة لیست ولكن حیاناأل معظم في سداأل من تھرب أن لدرجة
ً  یتضرر األسد  المرتبطة األشیاء قیاس یمكن كیف ؟) جوعیموت من ال( جوعا

 وفناء نقراضإل منھا نوع أي یدفع ال بحیث للمخلوقات نوعكل و شىء بكل
 التي) خضراراإل(  األخضر الظل كمیة ما). القیاس( التدبیر إلھ ھو هللا خر؟اآل

 فھمت ھل ؟ التفاح بشجرة مقارنةً  األحمر البلوط شجرة أوراق في تضعھا
ً  الكون؟ خلق في هللا اءذك ثاركوأ بھركأ ھل قصد؟أ وما الصورة  أن علیك حسنا

 یتعامل هللا كان نإ كذلك؟ ألیس,  لیھإ أتجھ وما قصدأ ما ناآل تعلم أنت! تنبھر
 بوسیلة معك سیتعامل نھأ تعتقد یجعلك الذي ما الطبیعة، في الدقة ھذه بمثل

 كانت؟ مھما أخرى
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َماَواتُ  : "المنازل سطحأ عليأ مع ینطق الزمان القدیماإلنسان  ذلك جعل َلسَّ  ا
ثُ  َمْجدِ  ُتَحدِّ ِ َكُ  هللاِ  ب رُ  َواْلَفل ِ َعَملِ  ُیْخب ِ َى َیْومٌ . َیَدْیھِ  ب ل ِ ً  ُیِذیعُ  َیْوٍم  إ ٌ  َكالَما ْیل َ َى َول ل ِ  َلْیلٍ  إ
ً  ُیْبِدي َ . ِعْلما َ  ال َ  َقْول َمَ  َوال َ . َكال   ٣- ١:١٩مز"  َصْوُتُھمْ  ُیْسَمعُ  ال

 مقدس كتاب لدیھ یكن لم رضاأل علي ولاأل نساناإل سكن أثناء ھأن تدرك ھل
 بالصوت هللا من سمعھ ماو الطبیعة في رآه ما ولي؟األ سنھ ٢٥٠٠ال خالل

ً  كان) الداخلي الحس(  الداخلي ً  هللا مع ویسیر لیخلص لھ بالنسبة كافیا  كما تماما
. ھذه ولياأل سنھ ٢٥٠٠ ال خالل للسماء ذھبوا البشر من المالیین. أخنوخ فعل

 والذي نفوسھم لفداء دمھ خصص الذي یسوع الرب مع سماءال في تقابلوا
  . هللا عرش إلى مجید موكب في  أخذھم

 ناظراً  منزلھ سطح على یامالقدیم األ اإلنسان جلس  والحقیقة الواقع في نعم
ً  السماء في النجوم متأمالً  ً  یطیر وھو النسر وجمال لیال  الشمس شروق في محلقا

َ : " النبي داود كلمات مع توافق و ، القرمزي ُ  َقال ِھِ  ِفي اْلَجاِھل َْیسَ : [َقْلب َلھٌ  ل ِ ]" إ
 العثور أو اب صالفي اإلت مشكلة أي الزمان قدیم نسانلإل یكن لم ١:٥٣مز

 تتطلع وحیث هللا مع الملتھبة العلیقة مكان في یجلس كان - ومأوي مالذ على
 ٣:٦اش) الیومي اءالغذ(  الیومي القوت جلأل وتتردد هللا ليإ هللا خلیقة كل
 كان وما رآه ما طریق عن هللا األیام القدیم نساناإل عرف أخرى مرة ٩:١٤٧مز

ً  كان طالما - قلبھ في بھ یشعر  و المعرفة ھذه یقمع ال أن في یكفي بما حكیما
ً  المخلوقات یعبد    ٢٥-١٨:١رو. الخالق من بدال

 الحدیث نساناإل إلیھ وصل ما لھا یرثي ھتوحال محزن ھو كم المقابل، في
 اللدائن  مع خرساني ركن في - السماوات تلوثت أن بعد - یجلس الذي المعاصر

ً  لھ یسبق لم والذي ، لكترونیاتواإل الصناعیة األلیاف و  أیام لھإ رؤیة مطلقا
ً إ صالحھ یذق ولم القدم ً  طالقا  تعلن التي السمكة یشبھ نھإ"  لھإ یوجد ال: " قائال
 حیوان ویشبھ الھواء وجود وینفي ینكر الذي طائرال وكذلك میاه وجود عدم
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ً  و رضأ یوجد ال أن یشھد وھو) رضاأل تحت یعیش حیوان(  الخلد  مثل تماما
   مأ أو بأ وجود عدم یعلنان ةوإمرأ رجل

 كتاب أول من والتدبیر القیاس لھإ ھو هللا أن وندرك نرى!  ذلك كل یكفي اآلن
ً  وندرك نعلم.  الكون كتاب: بنشره یقوم  هللا كلمة من قیاس إلھ ھو هللا أن أیضا

 للتابوت المقاسات فیھا هللا عطيأ التي والطریقة سلوباأل خالل من. المكتوبة
 دعونا. الصفة ھذه لھ الذي هللا ونعرف نفھم معنا معامالتھ وطریقة والھیكل

ً  فیھم نتامل  : التسلسل بھذا جمیعا

ً  َفَیْصَنُعونَ «" :التابوت  .١ ْنطِ  َشبِ خَ  ِمنْ  َتاُبوتا ُھُ  السَّ  َونِْصفٌ  ِذَراَعانِ  ُطول
   ١٠:٢٥خر"  َونِْصفٌ  ِذَراعٌ  َواْرتَِفاُعھُ  َونِْصفٌ  ِذَراعٌ  َوَعْرُضھُ 

َقَصَبةِ  اْلَمْشِرقِ  َجانِبَ  َقاسَ : "الھیكل .٢ ِ َقَصَبةِ  َقَصَبةٍ  ِمَئةِ  َخْمسَ  اْلقَِیاسِ  ب ِ  ب
ْیھِ  اْلقَِیاسِ  َ َمالِ  َجانِبَ  َوَقاسَ . َحَوال َقَصَبةِ  َقَصَبةٍ  ِمَئةِ  َخْمسَ  الشِّ ِ  اْلقَِیاسِ  ب
ْیھِ  َ َقَصَبةِ  َقَصَبةٍ  ِمَئةِ  َخْمسَ  اْلَجُنوبِ  َجانِبَ  َوَقاسَ . َحَوال ِ َى َدارَ  ُثمَّ . اْلقَِیاسِ  ب ل ِ  إ
َقَصَبةِ  َقَصَبةٍ  ِمَئةِ  َخْمسَ  َوَقاسَ  اْلَغْربِ  َجانِبِ  ِ  اْلَجَوانِبِ  ِمنَ  َقاَسھُ . اْلقَِیاسِ  ب
ْربَ  َ ْیھِ  ُسورٌ  َلھُ . َعةِ األ َ ً  ِمَئةٍ  َخْمسُ  َحَوال ً  ِمَئةٍ  َوَخْمسُ  ُطوال  َبْینَ  لِْلَفْصلِ , َعْرضا

سِ  َّلِ  اْلُمَقدَّ    ٢٠- ١٦:٤٢حز." َواْلُمَحل

نھ یشترك في إ. لن یكن غیر مباِل بأي شىء. هللا یھتم بكل شيء: شعبھ  .٣
ف من األالوعظة كي تلقیھا علي  وتجھز كل التفاصیل سواء كنت تعد

ً لطائر ِمَن " یقول المرتل صاحب المزامیر. البشر أو كنت تبني عشا
بُّ  َماَواِت َنَظَر الرَّ َى َجِمیَع َبنِي اْلَبَشرِ . السَّ َى . َرأ ل ِ ََّع إ ِمْن َمَكاِن ُسْكَناهُ َتَطل
ْرِض  َ اِن األ ِّ . َجِمیِع ُسكَّ َى ُكل ل ِ ُھ إ ِ ً اْلُمْنَتب ُوَبُھْم َجِمیعا ل ُ ُر ق َ  اْلُمَصوِّ " ْعَمالِِھمْ أ

تذھب إلى لعبة الكرة أو تقطع األخشاب  هللا یھتم إذا كنت  ١٥- ١٣:٣٣مز
  ١٢:٢٠نھ یأخذ ویسجل ویدون المالحظات رؤإ.  أو تذھب إلى الصالة 
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 العطاء في جتھادناإ هللا یقیس) أ

ً ُیْعُطوَن فِي " ً َفائِضا ً َمْھُزوزا دا بَّ َ ً ُمل دا ً َجیِّ َْعُطوا ُتْعَطْوا َكْیال ْحَضانُِكمْ أ َ ُھ . أ نَّ َ أل
َُكمْ  ُ ل ُوَن ُیَكال ِھ َتِكیل ِ َنْفِس اْلَكْیِل الَِّذي ب ِ  لھ تقدمھ ما كل هللا یقیس) ٣٨:٦ لوقا" (»ب

ً  ویمكنھ وتعطیھ  بفیض لھ قدمت إذا. المقابل في یاهإ یعطیك ما یقیس أن أیضا
   .مصادره من بفیض لك سیرجعھ مصادرك من

  والسماح غفرانال في إجتھادنا هللا یقیس) ب

َُكمْ " ُ ل ُوَن ُیَكال ِھ َتِكیل ِ اْلَكْیِل الَِّذي ب ِ َھا َتِدیُنوَن ُتَداُنوَن َوب ِ تِي ب َّ ْیُنوَنِة ال الدَّ ِ ُكْم ب نَّ َ "  أل
ً  هللا یكون أن ترید كنت إذا) ٢:٧ متى( ً  كن معك، كریما  كان. األخرین مع كریما

 وصرخ ينادً  من یدین أن في الحق كل سمھإ تبارك المسیح یسوع للرب
ُونَ " قال ولكنھ" أصلبھ أصلبھ" َُموَن َماَذا َیْفَعل َ َیْعل ُھْم ال نَّ َ َُھْم أل َبَتاهُ اْغفِْر ل َ "  َیا أ
  )١٧:٣أعمال( جھل عن صلبوه. ٣٤:٢٣لو

ً  نتأ تعتقد، أكثرمما  األحیان أكثر في ، صدیقي . بجھل موراأل بفعل تقوم أیضا
 الذي الشخص. ویقیس ویدبر ویدیر سمعوی ویالحظ یشاھد هللا عزاءاأل أیھا
ً  نحوك الشر یفعل ً  یعرفھ ال قد أو المسیح یعرف ال نھأل: بجھل یفعل غالبا . جیدا

َِكنْ " كذلك كنت أنك الماضیة األوقات في كرتذً  ُ  َول ُول ق َ َُكمْ  أ ِنَّ : ل َّ  إ اَلةٍ  َكلَِمةٍ  ُكل  َبطَّ
َّمُ  َھا َیَتَكل ِ اسُ  ب ً  َعْنَھا ُیْعُطونَ  َسْوفَ  النَّ ینِ  َیْومَ  ِحَسابا   ٣٦:١٢ مت" الدِّ

 تذكر. بالتفاصیل ونھتم نعتني ونحن یرانا أن یحب هللا. التفاصیل یفوتھ ال هللا
َى َعْشِر ُمُدنٍ ... :"قال أنھ ََك ُسْلَطاٌن َعل ً فِي اْلَقلِیِل َفْلَیُكْن ل ِمینا َ "  ُكْنَت أ

 أم شئنا ولكن أمورك قاستٌ  أن ترید ال أنك أعلم أنا. یقیس هللا) ١٧:١٩لوقا(
 كان ما قیاس یوجد لم ما. وفائدتنا لصالحنا وھذا یوم كل أمورنا یقیس فا أبینا
ً  ھناك  ھو ھذا. والسجالت األحكام علي وتستند تبني الدینونھ. للدینونة یوما

 إذا. والبر بالعدل یحكم نأ یرید نھإ.  یوم كل سجالت یجمع هللا أن في السبب
 تحتاج ولن مرضاتھ وتعمل  وتسره سترضیھ  قلبك كل من لھكإ الرب تحب كنت
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 ھم فقط المجرمون) ١٨-١٧:٤یو١( الحكم أو الدینونة تخاف وأ تخشي أن في
  . القاضي یخشون  من

ً  بركاتنا هللا یقیس)  ج   طاعتنا لمقیاس وفقا

 هللا لشعب المعطاة البركات من طویلة قائمة ٢٣-١٣:١١ التثنیة سفر لنا یقدم
  . لھ المطیع

 لنا المناسبة النعمة كمیة هللا یقیس)  د

ْعَمُة َحَسَب قَِیاِس ِھَبِة اْلَمِسیِح " ُْعِطَیِت النِّ ا أ ِّ َواِحٍد ِمنَّ َِكْن لُِكل  ٧:٤ أفسس" َول

 المغفرة مثل حساب بغیر األشیاء بعض یعطي هللا أن أعلم نعم أخري ةمر ھنا
 التي شیاءاأل عن كتبأ الیوم ولكنني ھمبخطیا ویعترفوا یتوبوا الذین ألولئك
 جمیع في شخص لكل النعمة من) المقدار(  القدر نفس هللا یعطي ال. هللا یقیسھا
 وظروفنا ومواھبنا دعوتنا على یعتمد منا واحد لكل نعمتھ مقدار.  األوقات

 مما أكثر نعمة هللا منحنا ذاإ. لمجده وانيأ ونكون  لنصبح لنا خطتھ و حوالناوأ
 ونزبل سنجف نحتاج مما قلأ نعمة منحنا إذا و نمفتخری حناصبأل ، نحتاج

 یأخذھا حتي الجسد لشوكة یریدھا كان التي النعمة بولس هللا یعطِ  لم. ونموت
ً  منھا ویتخلص  وذلك الشوكة ھذه لتحمل كافیة نعمة بولس أعطى لكنھ. بعیدا

ً  هللا یبقیھ حتي  یمالعظ بولس ستخدامإل معھ عمیقة شركة وصاحب متواضعا
   ٩- ٧:١٢كو٢. وفائدتھ

ً  لك كافیة هللا نعمة: "  یلي كما ھو النعمة وتعلیم لعقیدة الكلي الموجز " دائما
. بھ وتمر تحتاجھ ما كل خالل من لیحملك یكفي ما النعمة من لك هللا سیقیس

 ليإ تصل حتي الطریق طول تسیر أن لك یسمح هللا أن األحیان بعض في یبدو
 في التام نھیاراإل حافة ليإ یصل أن یسوع الرب بنھإل سمح كما الھاویة حافة

 ال. مقوي مالك: المطاف نھایة في كافیة نعمة ھناك كانت ولكن جثیماني بستان
  .ویساعدك لیعینك صدیقي یا لك ھناك المقوي المالك ھذا یزال
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 قیمة ال نھاوكأ حساب بال وسخاء بتسامح نعمتھ هللا) یرمي(یلقي ال ، أخیرا و
 كل. بالدم شتراھاإ ذاإ لدیھ ئشی أثمن  نھاأل وبدقة بمقیاس نعمتھ هللا طيیع. لھا
ً  لدیھ النعمة ستخدامإ ویسىء على یعتدي من   .للخوف سببا
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