
 عيد ميالد باتريك 
             وهدية هللا لك.

الهدية



باقي يومني فقط: ثم يأتي 

باتريك!
عيد ميالد 

جدة باتريك تبحث عن 
هدية ممزية جّدا. 

وأخرًيا وجدت شيَئا 
سيحبه جًدا بكل تأكيد. 

ت الهدية وربطتها بشريط أزرق ألن  لفَّ
األزرق هو لون باتريك المفضل. 

 وفي ميعاد حفل عيد الميالد بالضبط، 
 كانت جدة باتريك عند الباب. 

 فتح طفل عيد الميالد الباب بنفسه 
 فهنأته الجدة بفرح. وضعت الهدية 

ذات الشريط األزرق على الطاولة مع 
الهدايا األخرى.

إىل باتريك



إىل باتريك

بحب استطالع، أخذ باتريك يفتح 
هداياه. لقد أتته لعبة جديدة، 
فطبًعا، أخذ يجربها في الحال. 

 نسي تماًما هدية جدته. 
فلمسته برفق 

وسألته:

 رفع باتريك عينيه 
للحظة وأجاب:

 “آال تريد أن 
تفتح هدييت؟”

 “سأفعل 
ذلك الحًقا.”

 “لماذا ال تفتح
هدية جدتك؟”

يمر الوقت، ولكن باتريك 
مشغول جًدا عن التفكري 

في الهدية. أمه تذكره:



إىل باتريك

 في المساء، كانت الهدية 
ذات الشريط األزرق مازالت 
ملفوفة وموضوعة على 

الطاولة. بعد وقت قصري، ذهبت 
جدة باتريك إلى بيتها حزينة.

ولكن باتريك دمدم فقط:

“ال أستطيع أن أفعل 
 

ذلك اآلن.”



 ولكن في نفس الوقت هللا بار. 
البد أن يعاقبنا على الشرور واألخطاء 

الكثرية اليت فعلناها أنا وأنت.

هل تعلم أن هللا لديه أعظم هدية لك؟

هللا يحبك – أكرث بكثري من محبة 
جدة باتريك له! هذا مكتوب في 

الكتاب المقدس. الكتاب المقدس 
هو كلمة هللا.

الكتاب المقدس 
يسمي تلك األمور خطية. 

بطبيعة الحال، أنا وأنت كان البد أن نموت 
بسبب خطايانا. لكن هللا لديه حل...

 األخطاء هي 
علي سبيل المثال: 

األكاذيب	 
الغرية	 
قلة األدب	 
السرقة	 
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 ... ِلَكْي اَل َيْهِلَك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه، 
ُة.  َبْل َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة اأَلَبِديَّ

الكتاب المقدس – إنجيل يوحنا، أصحاح ٣ وعدد ١٦ب

إن آمنت بذلك، لن يضطر هللا أن يعاقبك فيما 
بعد – ألن يسوع قد دفع أجرة كل ما فعلته. 

هذه هي هدية هللا لك ولي. كل ما عليك 
فعله هو قبولها!

َحبَّ هللُا اْلَعاَلَم 
َ
ُه هَكَذا أ  أَلنَّ

َحتَّ َبَذَل اْبَنُه اْلَوِحيَد،...
الكتاب المقدس – إنجيل يوحنا، أصحاح ٣ وعدد ١٦أ

 ابن هللا، يسوع المسيح، مات من أجل 
خطاياك وخطاياي على الصليب!

هدية الله لك



كيف يمكنك أن “تفتح” هدية هللا؟

ث إلى هللا وقل له الشر   تحدَّ
الذي فعلته. الكتاب المقدس 

ي هذا األمر: صالة. يسمِّ

أشكره على أن الرب 
يسوع مات ألجلك.

 بعد ذلك يمكنك أن 
تفرح حًقا ألن هللا 

سيغفر لك!

ِمنٌي َوَعاِدٌل، 
َ
ْفَنا ِبَخَطاَياَنا َفُهَو أ ِإِن اْعَتَ

َرَنا ِمْن ُكلِّ ِإْثٍم.  َحتَّ َيْغِفَر َلَنا َخَطاَياَنا َوُيَطهِّ
الكتاب المقدس – رسالة يوحنا األولى، األصحاح ١ عدد ٩



إىل باتريك

إن هللا في انتظار أن تقبل 
يها جانًبا  هديته أخرًيا. ال تنحِّ

كما فعل باتريك!

 توجد هدايا كثرية 
ب. أتستطيع أن  تجدهم جميًعا؟ كم عددهم؟في هذا الكتيِّ
 

--------------------------
 

)يمكنك أن تجد الحل في الصفحة األخرية(

ن الهدية بألوانك المفضلة: ن الهدية بألوانك المفضلة:يمكنك أن تلوِّ يمكنك أن تلوِّ

ب اسمك(هدية خاصة بـ:
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 تعال معنا إلى حفل 
 عيد ميالد باتريك. هللا 

لديه هدية لك أنت أيًضا.
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