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أروع هدية
يُعتبر عيد الميالد المجيد بالنسبة للكثيرين مناسبة اجتماعية 
قلوب  في  الفرحة  وزرع  واألحــبــة   األهــل  للقاء  وفرصة 
الميالد  عيد  يشكل  الذين  الناس  من  آخرون  وثمة  اآلخرين. 
بالنسبة لهم عيد الوحدة واإلنزواء، البل حتى عيد اليأس. وكما 
في  عاليةً  قفزةً  المجتمع  يشهد  عام،  كل  في  عليه  الحال  هو 
اليائسين بحلول  االنتحار وماشابه ذلك من سلوكيات  معدالت 
أن  كيف  الُمحزنة  األرقــام  هذه  وتُرينا  المجيد.  الميالد  عيد 

الكثيرين لم يدركوا بعد المغزى الحقيقي لعيد الميالد.

عيد الميالد المجيد يُشير إلى الهدية 
العظمى التي يقدمها الله لنا.

إن كل مانقدمه لبعضنا البعض من هدايا ليس في الحقيقة سوى 
شيئاً بسيطاً للغاية مقارنة بالهدية العظيمة التي جهزها الله لنا 
والتي التُقّدر قيمتها بأي ثمن والتي تجدد حياتنا وتجعلها غنية 

ومستحقة للعيش.

أنه  كما  وتطلعاتنا،  واحتياجاتنا  واشواقنا  أمانينا  يعرف  الله 
يعرف نقاط قوتنا وضعفنا وهو على دراية بحالة عالقتنا معه.  
كيف هي في نظرك عالقتك بالله؟ هل هي على خير مايرام، 

أم أن هناك خطايا في حياتك تفصلك عنه؟

والخطية  خطايانا،  من  خطيئة  بكل  المعرفة  حق  عارف  الله 
على   وتمردنا  إيماننا،  عدم  المثال  سبيل  على  تكون  أن  يمكن 
الله، والتعدي على وصاياه. وبسبب خطايانا فقد أثقلنا كواهلنا 

بدين كبير تجاه الله.

فبوسعنا عادة أن  البنوك  لدى أحد  إن كانت علينا ديون مالية 
نسددها في وقت منظور.



الصالح  لعمل  وبإخالص  جاهداً  يسعى  الناس   من  البعض 
وحفظ وصايا الله، إال أن ديننا تجاه الله النستطيع سداده على 
اليوم  من  وبدءاً  ما  إنسان  استطاع  لو  وحتى  المنوال.   هذا 
التوقف عن اقتراف أية خطية فستبقى خطاياه الماضية تفصله 

عن الله.

 :2,59 العدد  في  المقدس  الكتاب  من  اشعياء  سفر  في  نقرأ 
 1 وفي  إلهكم«   وبين  بينكم  فاصلة  صارت  آثامكم  »...بل 
اليرثون  الظالمين  أن  تعلمون  لستم  »أم   9  ،6 كورنثوس 
خطايانا،  تنقية  دون  السماء  دخول  النستطيع  الله؟«  ملكوت 
إذ ينتظرنا بعد الموت مكان العقوبة الذي هو الدينونة األبدية.

إن أعظم وأجود هدية يقدمها الله لنا هي غفران خطايانا، فهو 
يريد تحريرنا من حكم الدينونة األبدية )قارن رؤيا 20، 15).

يمكن  كيف  ولكن  لملكوته،  وورثةً  أبناًء  يجعلنا  أن  يريد  الله 
الطرف  يغض  أن  ببساطة  الله  اليستطيع  هــذا؟  يحدث  أن 
يتمثل  عادل.  غير  بذلك  فهو  تحصل،  لم  وكأنها  خطايانا  عن 
الطريق الوحيد لخالصنا في غفران خطايانا بنعمة الله، ولهذا 

عينه أرسل الله الحي ابنه يسوع المسيح إلى هذه األرض.

يذكرنا عيد الميالد المجيد بوالدة الرب يسوع 
المسيح في بيت لحم قبل 2000 عام تقريباً.



كانت  حياته  ولكن  نحن،  كما  بشراً  المسيح  يسوع  صار 
مختلفة عن حياة اإلنسان العادية، إذ كانت حياته خالية تماماً 
يكرز  جال  بل  خطيئة،  أية  يرتكب  لم  فيسوع  الذنوب،  من 
بكثرة.  جليلة  أعماالً  وصانعاً  المرضى  شافياً  باإلنجيل، 
القديم  العهد  في  به  الموعود  المخلص  بأنه  عجائبه  وأكدت 

)التوراة والمزامير واألنبياء(.

أدين يسوع بحكم الموت رغم أنه لم يستحق عقوبة الموت 
ولكن بموته النيابي على الصليب ُوضعت كل ذنوبنا وآثامنا 
قَبِل  لله. والله  بها  التي نحن مدينون  عليه وسّدَد كل ديوننا 
وصعد  األمــوات  من  أيام  ثالثة  بعد  أقامه  إذ  الذبيحة  هذه 
حٌي  المسيح  يسوع  يوماً.  أربعين  بعد  السماء  إلى  المسيح 
اليوم. ويوضح اإلنجيلي متى سبب مجيء الرب يسوع إلى 

األرض )متى 1، 21)

»وستلد )مريم( ابناً وتدعو اسمه يسوع 
ألنه يخلص شعبه من خطاياهم.«

ليصالحنا مع  لقد جاء يسوع إلى هذه األرض وصار بشراً 
الله بذبيحة نفسه.

في  األولــى  بالدرجة  المجيد  الميالد  عيد  مغزى  اليكمن 
ــارب  واألق ــرة  األس فيه  تلتقي  اجتماعي  بعيد  االحتفال 
يسوع  خالل  فمن  بالله،  عالقتنا  في  وإنما  واألصــدقــاء، 
وكذلك  خطايانا  كافة  من  التحرير  نيل  نستطيع  المسيح  
قلوبنا  يمأل  والله  الله.  أبناء  نصبح  أن  وبالتالي  الغفران 
باليقين الراسخ بأننا يوماً ما سنكون في السماء عنده. أليس 

هذا أروع وأعظم هدية يمكن أن تُقدم إلنسان؟

ردك  كان  إن  الهدية؟«  هذه  قبلت  »هل  اسألك:  أن  أود 
المجيد وهذا  الميالد  بعيد  الحق في أن تحتفل  نعم، فلك كل 
العالم  قد  بكل فرحة وسرور. وإن لم تكن أروع هدية في 
صارت في متناولك بعد، فاقبلها اليوم من الله. نقرأ عن هذا 

في سفر األعمال 3، 19:



»فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي 
تأتي أوقات الفرج من وجه الرب.«

يسوع  الــرب  مع  تتحدث  أن  تستطيع  الصالة  خالل  من 
المسيح وتعترف له بكل إخفاقاتك وبخطاياك الماثلة أمامك، 
كما اطلب منه أيضاً غفران جميع خطاياك وآثامك التي لم 
ه أن يغفر لك. ولكن التتوقف عند  تعد تتذكرها فيسوع يُسّرِ
هذا القدر، بل قل ليسوع بأنك اآلن تريد أن تأتمنه كلياً على 
على  سيداً  يكون  لكي  القيادة  تسلمه  أن  تريد  وأنك  حياتك 

يدخل حياتك وليتولى زمام األمور من  لكي  ادعوه  حياتك. 
فسيجعلك  المسيح  ليسوع  وإن سلمت حياتك  اآلن فصاعداً. 

ابناً لله )راجع انجيل يوحنا 1، 12).

فتشّكر  أعاله  المذكور  بالشكل  صليت  قد  تكون  أن  وبعد 
يسوع ألنه قد مات ألجل ذنوبك وآثامك وألنه سامحك عن 

خطاياك ووهبك حياة جديدة أبدية.

وبهذا لك أن تختبر بأن هدية الله هي بال منازع أروع هدية 
يمكن أن يحصل عليها اإلنسان.

مانفريد روسلر
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ا ُكلُّ الَِّذيَن َقِبُلوُه  َوَأمَّ

 َفَأْعَطاُهْم ُسْلَطاًنا َأْن َيِصيُروا َأْواَلَد اهلِل، 

َأِي اْلُمْؤِمُنوَن ِباْسِمِه.   يوحنا  1، 12


