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بهرتین هدیه

بهرتین هدیه
کریسمس برای بسیاری یک جشن خانوادگی است که انسانها
برای خشنودی یکدیگر هدایایی را به یکدیگر اعطا میکنند .برای
عده ای کریسمس جشن تنهایی است ،برای برخی شاید جشن
نا امیدی باشد .متاسفانه تعداد جرایمی که از روی نا امیدی در
ایام کریسمس اتفاق می افتند بسیار باالست .این یک نتیجه غم
انگیز می باشد که نمایانگر این است که بسیاری معنای واقعی
کریسمس را نشناخته اند.

کریسمس نمایانگر هدیه بزرگی
از طرف خداوند است.
هدایایی را که ما به یکدیگر میدهیم ناچیز تر از هدیه ایست که
خدا برای ما در نظر گرفته است  .ارزش این هدیه بی نهایت
باالست .هدیه ایست که به زندگی ما ارزش و اعتبار و تازگی
می بخشد.
خدا از آرزو ها و احتیاجات ما با خبر است .او ضعفها و قوات ما
را میداند .او از رابطه ما با خود با خبر است .آیا شما رابطه خود
را با خداوند چگونه میسنجید؟ آیا در زندگی شما گناهانی وجود
دارند که رابطه شما را با خدا خدشه دار میسازند؟
او از تقصیرات و گناهان ما نیز با خبر است .بطور مثال بی
ایمانی ،سرکشی بر علیه او و سرپیچی از احکام او گناه محسوب
میشوند .از این طریق ما در برابر خدا گناهکار محسوب میشویم.
یک بدهی بانکی را می توان قسط بندی نموده و بعد از
مدت زمانی پرداخت کرد .بعضی سعی میکنند با اعمال نیک
خود احکام خدا را انجام دهند ولی با اعمالشان نمیتوانند از
گناهانشان بکاهند .حتی اگر کسی تصمیم بگیرد که دیگر در
گناه زندگی نکند ،گناهان گذشته او ،او را از خدا دور میسازد.

در اشعیا باب  59آیه  2میخوانیم ...« :این گناهان شماست
که بین شما و خدا  -ح ّتی در وقتی که میخواهید او را
پرستش کنید -جدایی ایجاد کرده است ».و در اول قرنتیان
باب  6آیه  9آمده است « :مگر نمیدانید که مردمان نادرست
در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت؟» بدون پاکسازی
گناهانمان امکان ورود به آسمان را نخواهیم داشت .پس از مرگ
مجازات و لعنت ابدی انتظار ما را میکشد.

هدیه بزرگی که خدا به ما اعطا میکند بخشش گناهانمان
میباشد ،او همه گناهان ما را می بخشد .اراده او برای ما آزادی
از جدایی و لعنت ابدیست ( رجوع شود به مکاشفه باب  20آیات
 10و  .)15خواست او این است که ما فرزندان و وارثین ملکوت
او باشیم .اما این چگونه امکانپذیر می باشد؟ خدا نمیتواند به
سادگی گناهان ما را ندیده بگیرد  ،زیرا که عادالنه نمیباشد .تنها
راه ،پرداخت جریمه گناهان ما میباشد .به همین دلیل پسر خود
عیسی مسیح را به زمین فرستاد.

کریسمس تولد عیسی مسیح
را در شهر بتلهم در  2000سال
پیش به یاد ما می اندازد.
عیسی مسیح در جسم انسانی بدنیا آمد ولی زندگی او شباهتی
به زندگی یک انسان معمولی نداشت .مسیح کامال بدون گناه

زندگی کرد .او اجازه نداد گناه به زندگیش راه یابد و با اعمال
و معجزاتش ثابت نمود که او همان نجات دهنده ای میباشد
که در عهد عتیق وعده داده شده بود.
با اینکه بیگناه بود محکوم به مرگ شد .او الیق مجازات
مرگ نبود ولی با مرگ خود بر روی صلیب در جلجتا جریمه
گناهان ما را بر خود گرفت .او جریمه تمامی گناهان ما را در
مقابل خدا پرداخت نمود .این قربانی مورد قبول خدای پدر
قرار گرفت و او را پس از سه روز از مردگان برخیزانید و پس
از اندک زمانی او را به نزد خود به آسمان برد .عیسی مسیح
امروز زنده است.
کتابمقدس در انجیل متی باب  1آیه  21دلیل آمدن مسیح را
چنین توضیح میدهد:

«او(مریم) پسری به دنیا خواهد آورد و تو
او را عیسی خواهی نامید زیرا او قوم خود
را از گناهانشان رهایی خواهد داد».
عیسی لباس جسم پوشید و به این جهان آمد تا ما را با خدا
آشتی دهد .اغلب در شادی کریسمس فراموش می کنیم که
کریسمس در درجه اول یک جشن شادی و همبستگی بین
انسانها نمی باشد بلکه کریسمس یادآور رابطه ما با خداست.
توسط عیسی مسیح میتوانیم از گناهانمان آزاد شویم .ما
میتوانیم بخشیده شویم و فرزندان خدا شویم .میتوانیم
اطمینان قلبی داشته باشیم که میتوانیم به آسمان راه یابیم.
آیا این یک هدیه بی نظیر نمی باشد؟
حال از شما می پرسم »:آیا این هدیه بی نظیر خدا را دریافت
کرده اید؟» اگر دریافت کرده اید میتوانید کریسمس را با
شادی جشن بگیرید .ولی اگر این هدیه را دریافت نکرده اید
امروز خدا میخواهد این هدیه را به شما تقدیم کند .در این باره
در کتاب اعمال رسوالن باب  3آیه  19آمده است:

« پس توبه کنید و به سوی خدا بازگشت
نمایید تا گناهان شما محو گردد».
در دعا میتوانید با مسیح صحبت کنید و تمام گناهانی را که
دانسته و یا نا دانسته انجام داده اید را به حضور او ببرید و
توبه کنید .از او بخواهید تا گناهانی را که به خاطر نمی آورید
و فراموش کرده اید را نیز ببخشد .او شما را با کمال میل می
بخشد .اما به همین بسنده نکنید .به او بگویید که تمایل دارید
به او اعتماد کرده و عنان زندگی خود را به او بسپارید .از او

دعوت کنید که به زندگی شما وارد شود و رهبری زندگی شما
را بدست بگیرد .اگر مسیح را به زندگی خود راه دهید فرزند
خدا خواهید شد ( رجوع شود به انجیل یوحنا باب  1آیه .)12
بعد از این دعا از مسیح تشکر کنید که برای پرداخت جریمه
گناهان شما رنج صلیب را متحمل شد تا شما بخشیده شوید،
او به شما یک زندگی جاوید هدیه داده است و شما متوجه
خواهید شد که هدیه مسیح بهترین هدیه ایست که تا کنون
دریافت کرده اید.
مانفرد روسلر
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