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Α Λ Λ Α Ξ Ε  Τ Η  Ζ Ω Η  Σ Ο Υ.  Α Λ Λ Α Ξ Ε  Τ Ο Ν  Κ Ο Σ Μ Ο .

Ο Θεός ξεπέρασε τον εαυτό Του
Οκτώ θαύματα των πρώτων Χριστουγέννων

Η κλεψύδρα
Θεϊκές συμπτώσεις

ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΣ 
ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ
Πώς να αναβιώσετε το 
γιορτινό πνεύμα



Ε Ι Σ Α ΓΩ Γ Ή  Α Π Ό  ΤΌ Ν 
ΣΥ Ν ΤΑ Κ Τ Ή
Κάνοντας πράξη το μήνυμα 
των αγγέλων

Σε αυτόν τον αποκαμωμένο κόσμο των ημερών 
μας, είναι δύσκολο να μην επηρεαστούμε από τα 
άσχημα νέα για την τρομοκρατία, τους πολέμους, 
τις φυσικές καταστροφές και τη δυστυχία που 

ακούμε καθημερινά. Το μήνυμα των Χριστουγέννων – ειρήνη επί γης και 
καλή θέληση προς όλους τους ανθρώπους – δεν ήταν ποτέ πιο κατάλληλο. 
Και όμως νοιώθω πως μερικές φορές οι προσπάθειές μου είναι σαν στα-
γόνα στον ωκεανό σε σχέση με όσα χρειάζεται να γίνουν ώστε να υπάρξει 
πραγματική διαφορά.

Είμαι σίγουρος πως οι βοσκοί ένοιωσαν κάπως άβολα όταν δέχθηκαν 
το μήνυμα από μια ομάδα αγγέλων εκείνη τη Χριστουγεννιάτικη νύχτα 
και αναρωτιόντουσαν πώς θα μπορούσαν να διαδώσουν το μήνυμα «σε 
όλους τους ανθρώπους». Όμως αυτό δεν το άφησαν να τους εμποδίσει, 
διέδωσαν τα καλά νέα σε άλλους, οι οποίοι με τη σειρά τους το διέδωσαν 
σε άλλους και ούτω καθεξής.

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε κι εμείς να διαδώσουμε την ειρήνη κάνο-
ντας το μέρος μας. Με το να βλέπουμε τους γύρω μας διαφορετικά, με το 
να νοιαζόμαστε για εκείνους που συναντάμε, με το να κάνουμε καλές πρά-
ξεις όταν παρουσιάζονται οι ευκαιρίες χωρίς να προσμένουμε κάτι σε αντα-
μοιβή. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται, είναι ένας ευγενικός λόγος 
από κάποιον άλλον στη σωστή στιγμή ή το να δώσουμε ένα χέρι βοήθειας 
ώστε να γίνει πιο όμορφος ξανά ο κόσμος για κάποιον άλλον.

Αυτά τα Χριστούγεννα, ας ζητήσουμε από τον Θεό να μας βοηθήσει να 
ανακαλύψουμε τρόπους για να μοιραστούμε τη χαρά με τους άλλους μέσα 
από το δικό Του μήνυμα αγάπης, ειρήνης και καλής θέλησης προς όλους.

Από όλους εμάς στο Activated, είθε ο Θεός να ευλογήσει εσάς και τους 
αγαπημένους σας με την αγάπη Του και με πολύ όμορφα Χριστούγεννα!

Samuel Keating
Αρχισυντάκτης

Περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες μας ή 
επικοινωνήστε με έναν από τους κάτωθι 
αντιπροσώπους μας για να απολαύσετε την 
εμπνευστική, ενθαρρυντική και πρακτική 
βοήθεια που προσφέρουν τα βιβλία μας και το 
οπτικοακουστικό μας υλικό.
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Τα Χριστούγεννα μπορούν 
να παρομοιαστούν σαν 
ένα Χριστουγεννιάτικο 
δώρο, του οποίου δότης είναι ο 
Θεός, το δώρο είναι ο Ιησούς και 
αποδέκτης είναι τόσο όλος ο κόσμος, 
όσο και ο καθένας μας προσωπικά. 
Όλο το μήνυμα των Χριστουγέννων 
βασίζεται στο εδάφιο Ιωάννης 3:16. 
Πιθανόν, το περισσότερο γνωστό και 
πιο σημαντικό εδάφιο στη Βίβλο. Το 
εδάφιο αυτό το άκουσα πολλές φορές 
στο πέρασμα του χρόνου και το έχω 
χρησιμοποιήσει κι εγώ ο ίδιος, όμως 
το ακόλουθο email από την Paloma 
Sridhar στη Μπανγκαλόρ της Ινδίας, 
του έδωσε μια απρόσμενη ερμηνεία: 

Μόλις είχα αρχίσει να μαθαίνω 
το Ιωάννης 3:16 στη μικρότερή μου 
αδελφή, τη Ρόζυ, έξη ετών, όμως 
έμεινα εμβρόντητη από αυτό που 
ανακάλυψα. Η συζήτησή μας πήγε 

Στα μέσα της πρότασης σταμάτησα. 
Πόσο εύκολο είναι να καταπιαστούμε 
με τις καθημερινές ασχολίες ώστε να 
μη σκεφτούμε ούτε τόσο δα τον Ιησού!

 Πόσο αληθινό – και πόσο λυπηρό, 
ειδικά στα γενέθλια Του! Απλά σκέ-
ψου πώς θα ένοιωθες και εσύ, όταν 
στα γενέθλια σου ο καθένας γιόρ-
ταζε και έδινε δώρα στους άλλους 
ενώ εσύ ήσουν μόνος και ξεχασμένος 
σε μια γωνιά. Αυτά τα Χριστούγεννα, 
ας θυμηθούμε να ευχαριστήσουμε 
τον Θεό για το απαράμιλλο δώρο που 
έκανε στον κόσμο, τον Ιησού.

 
Ο Keith Phillips ήταν ο 
αρχισυντάκτης του Activated 
για 14 χρόνια από το 1999 μέχρι 
το 2013. Αυτός και η σύζυγός 
του η Caryn εργάζονται τώρα για 
τους άστεγους στις ΗΠΑ. ■

ΤΟ    ΔΏΡΟ
Απο τον Keith Phillips

κάπως έτσι:
«Ξέρεις, Ρόζυ, πως χρειάζεται 

μόνο ένα εδάφιο από τη Βίβλο για να 
εξηγήσεις στους ανθρώπους πως μπο-
ρούν να είναι σίγουροι ότι θα πάνε 
στον ουρανό όταν πεθάνουν;»

«Ποιο;» ρώτησε η Ρόζυ.
«Ιωάννης 3:16. Άκουσέ το – 

‘Επειδή τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός 
τον κόσμο ώστε έδωσε τον Υιό Του 
τον μονογενή (begotten)…’»

«Μα το ξέρω αυτό!» με διέκοψε 
λέγοντάς μου η Ρόζυ.

«Λοιπόν, μπορείς να μου το πεις;»
«Επειδή τόσο πολύ αγάπησε ο 

Θεός τον κόσμο ώστε έδωσε τον Υιό 
Του τον ξεχασμένο (forgotten αντί 
για begotten), ώστε όποιος πιστεύει 
σε Αυτόν να μη χαθεί αλλά να έχει 
ζωή αιώνια. Ιωάννη 3:16». 

«Πολύ καλά! Όμως ο Θεός δεν έχει 
έναν ξεχασμένο…» 

Υπάρχουν μερικοί από εμάς … που λένε [από] μέσα τους, Αν μόνο 
ήμουνα εκεί! Πόσο πρόθυμα θα πήγαινα να βοηθήσω το Βρέφος. Θα 
είχα πλύνει τα ρουχαλάκια Του. Πόση χαρά θα μου έδινε να πάω με τους 
βοσκούς να δω τον Κύριο στη φάτνη! Ναι, θα το κάναμε. Αυτό το λέμε 
επειδή γνωρίζουμε πόσο σπουδαίος είναι ο Χριστός, αν όμως είχαμε 
βρεθεί εκεί και τότε, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα περισσότερο από 
τους κατοίκους της Βηθλεέμ. … Όμως γιατί δεν το κάνουμε τώρα; Ο 
Χριστός ζει στον γείτονά μας. — Μαρτίνος Λούθηρος (1483–1546)
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Θαυματουργή σύλληψη του βρέ-
φους – επί δύο

Είναι, βέβαια, ένα από τα πιο 
πασίγνωστα και πιο έξοχα θαύματα 
το ότι στη διάρκεια της σύλληψης 
του Βρέφους Ιησού, η μητέρα Του η 
Μαρία, ήταν παρθένα. Αυτό η Βίβλος 
το κάνει ξεκάθαρο.

«Και η Μαριάμ είπε στον άγγελο: 
Πώς θα είναι αυτό, επειδή δεν γνω-
ρίζω άνδρα;  Και ο άγγελος, απαντώ-
ντας, της είπε: ‘Πνεύμα Άγιο θα ‘ρθει 
επάνω σου, και δύναμη του Υψίστου 
θα σε επισκιάσει· γι’ αυτό και εκείνο 
που θα γεννηθεί από εσένα θα είναι 
άγιο, θα ονομαστεί Υιός Θεού’».2 

Αυτό το γεγονός προειπώθηκε και 
πριν 700 χρόνια από τον προφήτη 
Ησαΐα: «Γι’ αυτό, ο ίδιος ο Κύριος θα 
σας δώσει ένα σημάδι· Δέστε, η παρ-
θένος θα συλλάβει και θα γεννήσει 

Χριστούγεννα ήταν όλα αυτά, όμως 
συμπεριέλαβε τουλάχιστον αλλά 
οκτώ θαύματα. 

Αγγελική διακήρυξη  
Για να βάλουμε τα πράγματα στη 

σειρά τους, η γέννηση του Ιησού 
αναγγέλθηκε πριν ακόμα γίνει η 
σύλληψη του Βρέφους. «Ο άγγε-
λος Γαβριήλ στάλθηκε από τον Θεό 
στην πόλη της Γαλιλαίας, που λέγε-
ται Ναζαρέτ, σε μια παρθένα, αρρα-
βωνιασμένη με άνδρα που λεγόταν 
Ιωσήφ, από τον οίκο τού Δαβίδ· Και 
ο άγγελος, είπε: Χαίρε, χαριτωμένη· 
ο Κύριος μαζί σου: Μη φοβάσαι, 
Μαριάμ· επειδή, βρήκες χάρη στον 
Θεό και θα μείνεις έγγυος, και θα 
γεννήσεις έναν γιο· και θα αποκαλέ-
σεις το όνομά Του Ιησού».1 Πρώτο 
θαύμα. 

Ακούγεται το πρώτο κλάμα 
του μωρού, κόβεται ο ομφάλιος 
λώρος και οι γονείς γεμάτοι περη-
φάνια και όλοι όσοι είναι παρόντες 
– είτε είναι ο μαιευτήρας και οι παρι-
στάμενοι σε ένα πεντακάθαρο νοσο-
κομείο ή η μαμή της φυλής σε ένα 
καλύβι με αχυροσκεπή – χαίρονται 
για το θαύμα που μόλις έλαβε χώρα. 
Η γέννηση του Ιησού τα πρώτα 

Ο ΘΕΟΣ 
ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟΝ 

ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ
Απο τον Samuel Keating 

1. Λουκά 1:26-28, 30-31
2. Λουκά 1:34-35
3. Ησαΐας 7:14
4. Λουκά 1:36-37
5. βλ. Λουκά 1:5-25,57-66
6. Ματθαίου 1:19
7. βλ. Δευτερονόμιο 22:13-14,21
8. Ματθαίου 1:20–21,24–25
9. Μιχαίας 5:2
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Αγγελική επιβεβαίωση  
Και ο Ιωσήφ, ο αρραβωνιαστικός 

της Μαρίας; Τι θα έπρεπε να σκε-
φτεί άραγε όταν η Μαρία επέστρεψε 
από την επίσκεψή της στην Ελισάβετ 
και έμαθε ότι αυτή ήταν τριών μηνών 
έγκυος; Όπως είναι αναμενόμενο, οι 
πρώτες του αντιδράσεις ήταν ανά-
μικτες. «Και ο άνδρας της, ο Ιωσήφ, 
επειδή ήταν δίκαιος, και μη θέλοντας 
να την εκθέσει δημόσια, θέλησε να 
τη διώξει κρυφά».6 

Ο Ιωσήφ ήθελε να γλυτώσει την 
Μαρία από την ταπείνωση και πιθα-
νώς και θάνατο – που ήταν η τιμω-
ρία για τη μοιχεία σύμφωνα με τον 
Εβραϊκό νόμο7 – όμως μπορούμε να 
φανταστούμε τον πόνο που ένοιωθε, 
νομίζοντας ότι η αρραβωνιαστικιά 
του είχε μέσα της το παιδί κάποιου 
άλλου.

Τότε ήταν που ο Θεός έστειλε 
έναν άγγελο στον Ιωσήφ επίσης, τόσο 
για να τον διαβεβαιώσει και να τον 

παρηγορήσει όσο και για να ξεκαθα-
ρίσει την υπόθεση, χωρίς αμφιβολία. 
«Ένας άγγελος του Κυρίου, παρουσι-
άστηκε σ’ αυτόν σε όνειρο, λέγοντας: 
‘Ιωσήφ, γιε τού Δαβίδ, μη φοβηθείς 
να παραλάβεις τη Μαριάμ, τη γυναίκα 
σου· επειδή, αυτό που γεννήθηκε μέσα 
της είναι από το Άγιο Πνεύμα· και θα 
γεννήσει έναν γιο, και θα αποκαλέσεις 
το όνομά του Ιησού· επειδή, αυτός θα 
σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες 
τους’. Και όταν ο Ιωσήφ σηκώθηκε 
από τον ύπνο, έκανε όπως τον πρό-
σταξε ο άγγελος του Κυρίου· και πήρε 
τη γυναίκα του. Και δεν τη γνώριζε, 
μέχρις ότου γέννησε τον πρωτότοκο 
γιο της· και αποκάλεσε το όνομά του 
Ιησού».8 Τέταρτο θαύμα. 

Τόπος της γέννησης  
Ήταν επίσης η θαυματουργή 

εκπλήρωση μιας προφητείας στην 
Παλαιά Διαθήκη το ότι ο Ιησούς θα 
γεννιόταν στη Βηθλεέμ, μια και οι 
γονείς Του ζούσαν στη Ναζαρέτ που 
βρισκόταν μερικές μέρες απόσταση. 
«Κι εσύ, Βηθλεέμ Εφραθά, η μικρή 
ανάμεσα στις χιλιάδες τού Ιούδα, από 
σένα θα εξέλθει σε μένα ένας άνδρας 
για να είναι ηγούμενος στον Ισραήλ».9 

Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας 
Αύγουστος Καίσαρας είχε διατάξει 
να γίνει απογραφή σε όλη την αυτο-
κρατορία και η Εβραϊκή παράδοση 
απαιτούσε ότι για οποιαδήποτε τέτοια 

γιο, και το όνομά του θα αποκληθεί 
Εμμανουήλ [Στα Εβραϊκά σημαίνει 
‘Ο Θεός είναι μαζί μας’]».3 Όπως και 
να το δεις, ο Ιησούς είναι ο Γιος του 
Θεού. Δεύτερο θαύμα. 

Ο Γαβριήλ είπε επίσης στη Μαρία 
πως η ξαδέλφη της η Ελισάβετ, η 
οποία ήταν στείρα και δεν μπο-
ρούσε πια να κάνει παιδιά, θα γεν-
νούσε έναν γιο: «Η Ελισάβετ η συγ-
γενής σου, κι αυτή συνέλαβε έναν 
γιο στα γηρατειά της· κι αυτός είναι 
ο έκτος μήνας, σ’ αυτήν που απο-
καλείται στείρα. Επειδή, κανένα 
πράγμα δεν θα είναι αδύνατο στον 
Θεό».4 Η Ελισάβετ γέννησε ένα γιό 
που όταν μεγάλωσε έγινε ο Ιωάννης 
ο Βαπτιστής. Όλα έγιναν όπως ακρι-
βώς είχε προαναγγείλει ο Γαβριήλ.5 
Τρίτο θαύμα.
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10. Λουκά 2:10-14
11. Λουκά 2:17
12. Ματθαίου 2:9-11
13. Ιωάννη 5:11

βρήκαν τον Μεσσία ακριβώς όπως 
τους είχε πει ο άγγελος. «Και καθώς 
το είδαν, διακήρυξαν τον λόγο, που 
ειπώθηκε σ’ αυτούς για τούτο το 
παιδί».11 Αυτό που σημαίνει, είναι 
πως από την πρώτη μέρα της ζωής 
Του πάνω στη γη, υπήρχαν άνθρω-
ποι που μαρτυρούσαν το γεγονός ότι 
ο Μεσσίας είχε έλθει επιτέλους. Έκτο 
θαύμα. 

Σημεία στους ουρανούς  
Άνθρωποι σοφοί (σύμφωνα με 

την παράδοση ήταν τρείς, όμως η 
Βίβλος δεν λέει πόσοι ακριβώς ήταν) 
από την Ανατολή (η Βίβλος δεν λέει 
επακριβώς από πού στην Ανατολή, 
πιθανόν όμως από την Αραβία, την 
Περσία και τη Βαβυλώνα, ή ακόμα 
και πιο μακριά από την Ινδία) παρα-
τήρησαν ένα ασυνήθιστο συμβάν 
στους ουρανούς, το οποίο ερμήνευ-
σαν ότι συμβόλιζε τη γέννηση του 
«Βασιλιά των Ιουδαίων» και πήγαν 
να Τον προσκυνήσουν. 

Την εποχή εκείνη το ταξίδι ήταν 
δύσκολο και αργό και με βάση άλλες 
Γραφές, ίσως οι σοφοί να είχαν κάνει 
έως και δύο χρόνια να προετοιμα-
στούν και να ταξιδέψουν πριν φθά-
σουν στην Ιουδαία για να δώσουν 
τα δώρα τους στον Ιησού. «Και ξάφ-
νου, το αστέρι, που είχαν δει στην 
ανατολή, προπορευόταν απ’ αυτούς, 
μέχρις ότου, φτάνοντας, στάθηκε 
επάνω εκεί όπου ήταν το παιδί. Και 
καθώς είδαν το αστέρι, χάρηκαν με 
χαρά υπερβολικά μεγάλη. Και όταν 

ήρθαν στο σπίτι, είδαν το παιδί μαζί 
με τη Μαρία, τη μητέρα του, και 
πέφτοντας κάτω το προσκύνησαν, και 
ανοίγοντας τους θησαυρούς τους, του 
πρόσφεραν δώρα, χρυσάφι και λιβάνι 
και σμύρνα».12 Έβδομο θαύμα. 

Και το πιο σπουδαίο 
Εντούτοις, το υπέρτατο θαύμα 

των Χριστουγέννων, δεν έχει να 
κάνει με αγγέλους ή σοφούς ή κάποιο 
σημάδι στον ουρανό. Πρόκειται για 
τον μονογενή Γιο του Θεού, ο οποίος 
ήλθε σαν ένα αδύναμο, αβοήθητο 
βρέφος με σκοπό να μας κατανοήσει 
και να μας συμπονέσει με ένα 
μοναδικό τρόπο μέσα από όλα όσα 
υπέφερε και βίωσε και στη συνέχεια 
να πεθάνει για σένα και για εμένα. 
«Ο Θεός έδωσε σε μας αιώνια ζωή, 
κι αυτή η ζωή είναι μέσα στον Υιό 
Του».13 ■

εργασία ο καθένας να επέστρεφε στο 
τόπο που θεωρούσε σαν γη των προ-
πατόρων του. Για τον Ιωσήφ που 
ήταν απευθείας απόγονος του 
Βασιλιά Δαβίδ, αυτό σήμαινε επι-
στροφή στη Βηθλεέμ με την εγκυμο-
νούσα σύζυγό του, όπου και γέννησε 
λίγο αφότου έφθασαν εκεί. Πέμπτο 
θαύμα. 

Αγγελική αναγγελία   
Οι βοσκοί που φύλαγαν τα πρό-

βατά τους στους λόφους γύρω από 
τη Βηθλεέμ δέχθηκαν την επίσκεψη 
ενός αγγέλλου που τους είπε, «‘Μη 
φοβάστε· επειδή, δέστε, σας φέρνω 
ένα χαρμόσυνο μήνυμα μεγάλης 
χαράς, που θα είναι σε ολόκληρο τον 
λαό· επειδή, σήμερα, στην πόλη τού 
Δαβίδ, γεννήθηκε σε σας σωτήρας, 
που είναι ο Χριστός, ο Κύριος. Κι 
αυτό θα είναι σε σας το σημάδι: Θα 
βρείτε ένα Βρέφος σπαργανωμένο, 
να κείτεται μέσα στη φάτνη’. Και 
ξαφνικά, μαζί με τον άγγελο, φάνηκε 
ένα πλήθος ουράνιας στρατιάς, που 
υμνούσαν τον Θεό, και έλεγαν: ‘Δόξα 
στον Θεό εν υψίστοις, και επάνω 
στη γη ειρήνη, σε ανθρώπους καλής 
θέλησης!’».10 

Οι βοσκοί άφησαν τα κοπάδια 
τους και πήγαν στη Βηθλεέμ, όπου 

ΣΑΝ ΜΈΣΑ ΑΠΌ 
ΈΝΑ ΘΑΜΠΌ ΓΥΑΛΊ

6



Η Βίβλος μας λέει πως βλέπουμε σαν μέσα από 
ένα τζάμι θαμπά. Αυτό αναφέρεται στην περιορισμένη 
ικανότητά μας να κατανοούμε πλήρως τις επουράνιες 
πνευματικές πραγματικότητες, όμως πιστεύω πως η 
περιορισμένη μας αντίληψη επηρεάζει επίσης την ικανό-
τητά μας να κατανοούμε πλήρως τις καρδιές εκείνων 
που συναντάμε εδώ και τώρα. Συχνά αποτυχαίνουμε να 
βλέπουμε τους άλλους όπως τους βλέπει ο Ιησούς, σαν 
τους αγαπημένους Του για τους οποίους θα είχε πληρώσει 
οποιοδήποτε τίμημα. Αυτό που βλέπει μέσα τους είναι ένα 
όμορφο πνεύμα που Αυτός δημιούργησε και βλέπει επίσης 
και το τι μπορεί να γίνουν μαζί Του.

Πολλές φορές κοιτάμε τους άλλους και βλέπουμε τα 
ελαττώματα – πράγματα όπως τον θυμό, τον εγωισμό, την 
περηφάνια – και όχι τη στεναχώρια, τα βάσανα και την 
απελπισία που τους ταλαιπωρούν. Πολύ συχνά βλέπουμε 
την εξωτερική εμφάνιση αντί για την τεράστια ανάγκη 
που έχει ένα μοναχικό και απελπισμένο άτομο που λαχτα-
ράει για ελπίδα και υποστήριξη. Συχνά μας διαφεύγει η 
αιώνια αναλαμπή της ζωής, εκείνο το κομμάτι του Θεού 
που καίει μέσα τους τόσο σίγουρα όσο λάμπει και στη 
δική μας καρδιά.

Όταν σκεπτόμαστε την ταπεινή φάτνη στη Βηθλεέμ, 
ας θυμηθούμε ότι υπάρχει πληθώρα από «φάτνες» που 
στεγάζουν αμέτρητες ζωές εκεί που κατοικούμε κι εμείς 
σήμερα. Ο μικρός Χριστούλης μπορεί να λάμψει μέσα 
από τον καθένα μας για να φωτίσει το σκοτάδι τους, όπως 
ακριβώς η δική Του έλευση φώτισε εκείνον τον πρώτο 
στάβλο.

Ο Ιησούς μας ζητά να βλέπουμε το κάθε άτομο σαν 
μια ψυχή με ανεκτίμητη αξία για την οποία Αυτός πέθανε 
και την οποία Αυτός ποθεί να ευλογήσει με τη δική Του 
ειρήνη και σωτηρία. Μας ζητά να πάμε κοντά τους, στη 
θλίψη τους, τη μελαγχολία και την απελπισία τους ώστε 
να μπορέσει να φωτίσει με τη δική Του ζωή και αγάπη και 
τις δικές τους καρδιές.

Αυτός το έκανε και μας έφερε μέσα στη Βασιλεία Του. 
Η Μαρία κοίταξε πέρα από τις περιστάσεις σ’ εκείνον τον 
στάβλο στις υποσχέσεις του αγγέλου και είδε το δώρο του 
Θεού για όλη την ανθρωπότητα να εκπληρώνεται μπρο-
στά της. Η στρατιά των αγγέλων είδε την πραγματικότητα 
πέρα από το ταπεινό ξεκίνημα του Υιού του Ανθρώπου 
πάνω στη γη και οι ουρανοί δεν μπόρεσαν να συγκρατή-
σουν τον ενθουσιασμό τους!

Ας αφήσουμε τη δική Του λαμπρότητα να φωτίσει τη 
σκοτεινιασμένη άποψη των εγκόσμιων αντιλήψεών μας 
ώστε να μπορέσουμε να δούμε τις καρδιές εκείνων τους 
οποίους μας προσκαλεί Αυτός να αγαπήσουμε και να φρο-
ντίσουμε. Εκείνος μας κοίταξε πέρα από το κέλυφος της 
ανθρώπινης φύσης μας και μας προσέγγισε για να μας 
ελκύσει μέσα στη λαμπρότητα του δικού Του Πνεύματος. 
Δεν θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς ότι μπορούμε για 
Εκείνον που έδωσε τον Εαυτό Του για όλους εμάς;

 
Η Maria Fontaine και ο σύζυγός της, Peter 
Amsterdam, είναι διευθύνοντες της Διεθνούς 
Οικογένειας, μιας Χριστιανικής κοινότητας 
πίστης. ■

ΣΑΝ ΜΈΣΑ ΑΠΌ 
ΈΝΑ ΘΑΜΠΌ ΓΥΑΛΊ

Απο την Maria Fontaine, διασκευασμένο
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Όταν πήγα στο γραφείο μου την Παραμονή 
των Χριστουγέννων βρήκα ότι η αγαπημένη μας 
κλεψύδρα είχε σπάσει με κάποιο τρόπο. Την πέταξα στα 
σκουπίδια, ενώ κατόπιν την ξαναπήρα από τον κάδο για 
να την βγάλω μια τελευταία φωτογραφία.

Οι κλεψύδρες πάντα με γοήτευαν, ειδικά αυτή η τελευ-
ταία που είχα. Ήταν δώρο για τη γυναίκα μου τα περα-
σμένα Χριστούγεννα, και αντιπροσώπευε «ένα δώρο για 
να περνάμε χρόνο μαζί». Μου υπενθύμιζε επίσης μια ιστο-
ρία και ένα θεατρικό έργο που είχα γράψει βασισμένο στο 
συμβολισμό της κλεψύδρας.

Το γεγονός αυτό το ξέχασα και πήγα στη δουλειά μου 
ντυμένος σαν Άγιος Βασίλης εκείνη την ημέρα σε μια 
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση μιας εταιρείας. Καθώς 
πήγαινα από γραφείο σε γραφείο και έβγαζα φωτογραφίες 
με τους εργαζόμενους και τα παιδιά τους, παρατήρησα μια 
καταπληκτική κλεψύδρα σε ένα γραφείο, στο οποίο μπή-
καμε και βγάλαμε φωτογραφίες με τα μικρά παιδιά που 
βρίσκονταν γύρω από το γραφείο του διευθυντή. Του είπα 
πόσο καταπληκτική ήταν εκείνη η κλεψύδρα και τη σημα-
σία που είχε για μένα.

Μου αποκρίθηκε ότι τη χρησιμοποιούσε ώστε οι συνα-
ντήσεις που είχε εκεί με τους εργαζόμενους να μην υπερ-
βαίνουν τα 30 λεπτά.

«Την αγόρασες στην Ινδία;» τον ρώτησα, ελπίζοντας να 
πάρω μια καινούργια μια και αυτή που είχα είχε σπάσει. 
(Ζούσα στην Ινδία εκείνον τον καιρό.)

«Ναι, θα σου δώσω τη διεύθυνση από εκεί που την 
αγόρασα». Ξεκίνησα για να φύγω όταν από μια ξαφνική 
έμπνευση μου είπε, πάρε αυτήν εδώ, σου την κάνω δώρο 

Ç êëåøýäñá
Απο τον Curtis Peter van Gorder 

1. http://elixirmime.com
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για τα Χριστούγεννα. Τον ευχαρίστησα με όλη μου την καρδιά και του 
υποσχέθηκα να του στείλω τη Χριστουγεννιάτικη ιστορία που είχα 
γράψει για μια κλεψύδρα. 

Γύρισα σπίτι με την καινούργια μου κλεψύδρα στο χέρι, γεμάτος 
ενθουσιασμό διηγούμενος το τι είχε έγινε. Ήταν περίπου μεσάνυχτα 
όταν έφτασα στο παρκινγκ μετά από δύο ώρες ταξίδι από τη μια μεριά 
της πόλης στην άλλη. Προς έκπληξη μου, η κόρη μου και η σύζυγός 
μου έφθασαν στο παρκινγκ αυτό ακριβώς την ίδια στιγμή. Και αυτό 
ήταν καλό, επειδή μόνο ο ένας από μας είχε κλειδί για το σπίτι. Αν ένας 
από τους τρεις μας είχε έρθει πιο νωρίς θα έπρεπε να περιμένει έξω. 
Τρία αυτοκίνητα από τρεις διαφορετικές τοποθεσίες και χρόνους έφθα-
σαν ακριβώς την ίδια στιγμή! Πώς μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο; Δεν 
μπορείς να καταφέρεις κάτι τέτοιο στο κυκλοφοριακό της Μουμπάι 
ακόμα και αν το είχες σχεδιάσει από πριν.

Λοιπόν τι σχέση έχουν όλα αυτά με την κλεψύδρα μου; Δεν ήμουν 
και τόσο σίγουρος, όμως σαν ένας ντεντέκτιβ, ένοιωσα πως υπήρχε 
κάποια σχέση. Αφού το καλοσκέφτηκα για λίγο, έφθασα στο συμπέ-
ρασμα πως και τα δύο ήταν παραδείγματα μιας δύναμης πίσω από τα 
σκηνικά, που νοιαζόταν υπέρμετρα για τις λεπτομέρειες της ζωής μου. 
Ξανασκέφτηκα τα καταπληκτικά γεγονότα που είχαν συμβεί. Ήταν όλα 
κάποια σύμπτωση; Παραήταν υπέροχο για να είναι τυχαίο. Αν δεν ήταν 
τυχαίο, τότε τι ήταν;

Για μερικούς, αυτές οι «συμπτώσεις» είναι απλά τυχαία γεγονότα 
τα οποία παραβλέπουν και συνεχίζουν στο διάβα τους. Και εγώ ο ίδιος 
θα μπορούσα να είχα αγνοήσει και τα δύο περιστατικά εκείνη την 
Παραμονή των Χριστουγέννων εκλαμβάνοντας τα σαν απλά τυχαία 
γεγονότα «καλής τύχης». Όμως όταν ανατρέχω στο τι είχε συμβεί, 
θυμάμαι πολλά άλλα Χριστούγεννα όταν τα πράγματα φαινόταν να 
ξεκλειδώνουν σαν τους κυλίνδρους της κλειδαριάς ενός χρηματοκιβω-
τίου που ανοίγει. Όλα αυτά τα αντιλαμβάνομαι να σημαίνουν πως ο 
Θεός με αγαπά και νοιάζεται να μου δείχνει το ενδιαφέρον Του μέσα 
από τις λεπτομέρειες αυτών των περιστατικών.

Τις περισσότερες φορές δεν βλέπω τι σχεδιάζει στα παρασκήνια ο 
Θεός και μερικές φορές αυτό που προετοιμάζει είναι κάπως συγκεχυ-
μένο, όμως όταν συμβαίνουν θαύματα όπως αυτό την Παραμονή των 
Χριστουγέννων, ενισχύουν την πίστη μου. Σε τέτοιες στιγμές αντιλαμ-
βάνομαι καλύτερα τον τρόπο που εργάζεται Αυτός.

Ο Curtis Peter van Gorder είναι σεναριογράφος και μίμος1 
στη Γερμανία. ■

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ι ΑΤ Ι Κ Ο Ι 
Σ Τ Ο Χ Ο Ι
Άγνωστος Συγγραφέας

Τα Χριστούγεννα είναι μια ιδανική 
ευκαιρία να αφιερώσουμε ξανά τον 
εαυτό μας στον Ιησού, τον αρχηγό 
και ολοκληρωτή της πίστης μας, 
εκείνον που έδωσε τη ζωή του για 
εμάς, για να μπορέσουμε εμείς να 
συνδεθούμε με τον Θεό. «Λαχταρά 
για εκείνη τη γλυκιά επικοινω-
νία, την επικοινωνία καρδιάς με 
καρδιά».

Ένας άλλος στόχος θα ήταν να 
μοιράζεστε το αληθινό μήνυμα των 
Χριστουγέννων με τους άλλους με 
το να τους δίνετε την αγάπη του 
Θεού και το δώρο της αιώνιας ζωής. 
Μπορούμε να ευχηθούμε ένα πραγ-
ματικό «Καλά Χριστούγεννα» με το 
να υποδεικνύουμε στους άλλους 
την ειρήνη, την ευτυχία και τη χαρά 
που πηγάζουν από την αγάπη του 
Ιησού Χριστού.

Την περίοδο των Χριστουγέννων, 
οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πιο 
ανοιχτοί στους άλλους και νοιά-
ζονται για τις ανάγκες τους. Είναι 
μια εποχή για περισυλλογή, όταν 
πολλοί σταματάνε για λίγο ώστε 
να αναλογιστούν τις πραγματικές 
αξίες στη ζωή. Είναι μια εποχή όταν 
οι άνθρωποι είναι συχνά πιο δεκτι-
κοί στην ιστορία του Ιησού και στο 
γιατί Αυτός ήλθε στη γη.

Μην επιτρέψετε να χαθεί αυτή η 
χρυσή ευκαιρία! Κάνετε προσωπικό 
στόχο σας να φέρετε άλλη μια ψυχή 
μέσα στην αγκαλιά της αγάπης του 
Ιησού. ■

9



Ήταν παραμονή Χριστου-
γέννων. Γεμάτη βιασύνη 
προσπαθούσα να τελειώσω τη 
δουλειά μου νωρίς και να ετοιμαστώ 
να περάσω την παραμονή με την 
οικογένειά μου και τους φίλους μου, 
όταν κτύπησε το τηλέφωνο. Κάπως 
ανυπόμονα απάντησα με ένα, «Ναι, 
παρακαλώ;»

«Καλά Χριστούγεννα, Λίλια!» 
ακούστηκε μια χαρούμενη φωνή 
από την άλλη μεριά να μιλάει στα 
Αγγλικά.

«Σεσίλια;» απάντησα. «Καλά 
Χριστούγεννα! Τι κάνεις;» Μετά από 
τα γνωστά χαιρετίσματα και κάποιες 
λέξεις, η Σεσίλια μου εξήγησε πως 
είχε νυχτερινή βάρδια στο νοσοκο-
μείο όπου είχαμε πρωτοσυναντηθεί. 
Μια και ήταν η παλαιότερη μαία και 

συγχρόνως ανύπαντρη, ο κλήρος είχε 
πέσει σε αυτήν να κάνει τη νυχτε-
ρινή βάρδια εκείνα τα Χριστούγεννα. 
Κανονικά, θα είχε πάει στον Νότο 
να περάσει τα Χριστούγεννα με την 
οικογένεια της και να πάει στην πρω-
ινή λειτουργία στο μικρό χωριουδάκι 
από όπου καταγόταν, όμως τώρα 
ακουγόταν κάπως απογοητευμένη και 
αποθαρρυμένη. 

Μια κι εγώ η ίδια ήμουν εκπαιδεύ-
τρια για φυσικές γέννες, είχα γνωρι-
στεί και είχα γίνει φίλη με τη Σεσίλια 
ενώ την βοηθούσα σε κάποια γέννα. 
Είχαμε συνεχίσει να επικοινωνούμε 
και μερικές φορές την είχα επισκε-
φτεί με αποτέλεσμα να γίνουμε φίλες.

Η Σεσίλια δεν παντρεύτηκε ποτέ, 
είχε όμως μεγαλώσει τα παιδιά του 
μικρότερου αδελφού της, ο οποίος 

είχε σκοτωθεί σε ένα αυτοκινητικό 
δυστύχημα πριν είκοσι χρόνια. Όταν 
τα παιδιά μεγάλωσαν κι έφυγαν, η 
Σεσίλια έμεινε μόνη της.

Ένοιωσα κάτι μέσα μου να μου 
λέει να της πω ότι θα πάω να την 
δω εκείνη τη βραδιά. Χάρηκε τόσο 
πολύ, ενθουσιάστηκε μάλλον, όμως 
μου είπε να μην ανησυχώ αν δεν μπο-
ρούσα να πάω. Στο κάτω-κάτω ήταν 
Παραμονή Χριστουγέννων, μου είπε, 
και τέτοιες μέρες έπρεπε να βρίσκο-
μαι με την οικογένειά μου.

Όταν συγκεντρωθήκαμε όλοι, για 
λίγο, ξέχασα για τη Σεσίλια ενώ περ-
νούσαμε τόσο όμορφα όλοι μαζί, 
τραγουδώντας Χριστουγεννιάτικες 
μελωδίες, πίνοντας ζεστή σοκο-
λάτα και απολαμβάνοντας τα σπι-
τικά Χριστουγεννιάτικα κουλουράκια. 

Το δώρο των 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΩΝ
Απο την Lilia Potters
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Πλησίαζαν μεσάνυχτα όταν κάτι 
ταρακούνησε τη μνήμη μου για την 
υπόσχεσή μου στην Σεσίλια. Εκείνο 
το Χριστουγεννιάτικο τραγούδι που 
μόλις είχαμε πει, «Αυτός από Αγάπη 
Μόνο Άφησε τον Ουρανό Εκείνη τη 
Νύχτα», με έκανε να νοιώσω ντροπή 
που δεν είχα αφήσει τον δικό μου 
μικρό ουρανό για να πάω να δώσω 
χαρά σε μια μοναχική ψυχή.

Γρήγορα γέμισα έναν θερμό με 
ζεστή σοκολάτα, τύλιξα λίγα κου- 
λουράκια σε μια κόκκινη Χριστου-
γεννιάτικη χαρτοπετσέτα και ετοί-
μασα μια αυτοσχέδια καρτούλα με 
ένα μήνυμα αγάπης και εκτίμησης 
για την πιστή φροντίδα της Σεσίλια 
προς όλες τις γυναίκες που είχαν γεν-
νήσει στο νοσοκομείο της. Άρπαξα 
ένα διακοσμητικό Χριστουγεννιάτικο 
κερί να της το δώσω σαν δώρο και 
ένα κουτάκι με σπίρτα για να το 
ανάψουμε και έφυγα λίγο μετά τα 
μεσάνυχτα.

Το νοσοκομείο ήταν σιωπηλό και 
σχεδόν άδειο, το νοσηλευτήριο με την 
πτέρυγα τοκετού σκοτεινό. Δεν έχει 
γέννες απόψε, σκέφτηκα. Αναρωτιέμαι 
μήπως κοιμάται. Κτύπησα ελαφρά 
στην πόρτα.

«Ποιος είναι;»
«Σεσίλια, εγώ είμαι, η Λίλια!» 

Μετά από μερικές στιγμές σιγής, 
άνοιξε η πόρτα και η Σεσίλια βγήκε 
με τα χέρια ανοικτά και το πρόσωπό 
της να λάμπει. Ενώ με αγκάλιαζε, 
δακρύζοντας μου έλεγε, «Το ήξερα 
πως θα ερχόσουν! Το ήξερα!» Εγώ η 
ίδια προσπάθησα να μη δακρύσω και 
σιωπηλά ευχαρίστησα τον Θεό που 
υπάκουσα στην υπενθύμισή Του να 
την επισκεφτώ.

«Σεσίλια», της είπα, «Σου έφερα 
λίγη ζεστή σοκολάτα. Ας γιορτάσουμε 
τα Χριστούγεννα μαζί!»

Πήγε να φέρει κυπελάκια και όταν 
επέστρεψε, η χαρά και η ευγνωμο-
σύνη που ήταν ζωγραφισμένες στο 

πρόσωπό της επιβεβαίωναν το πόσο 
μονάχη ένοιωθε εκείνη τη νύχτα. 

Καθίσαμε μαζί, πίνοντας ζεστή 
σοκολάτα και απολαμβάνοντας τα 
Χριστουγεννιάτικα κουλουράκια. 
Συζητήσαμε, γελάσαμε και προσπα-
θήσαμε ακόμα και να τραγουδήσουμε 
κάποια Χριστουγεννιάτικα κάλαντα 
μαζί. Η Σεσίλια δεν έπαυε να λέει πως 
τα Χριστούγεννα αυτά ήταν τα καλύ-
τερα που είχε ποτέ και πως θα της μεί-
νουν αξέχαστα.

Πριν φύγω, την ρώτησα αν θα μπο-
ρούσα να προσευχηθώ γι’ αυτήν. 
Πριν ακόμα τελειώσω την προσευχή 
μου, αυτή άρχισε να ευχαριστεί τον 
Κύριο μέσα απ’ την καρδιά της. 
Προσευχήθηκε για αρκετή ώρα, ενώ 
ένα δάκρυ κύλησε στο μάγουλο της. 
Ήταν ξεκάθαρο πως η λίγη αγάπη και η 
φροντίδα είχαν κάνει πάρα πολλά.

Η Lilia Potters είναι συγγρα-
φέας και συντάκτης στις ΗΠΑ. ■

Τα Χριστούγεννα, και κάθε άλλη μέρα του χρόνου, όλοι εμείς μέσα στους οποίους 
κατοικεί το Πνεύμα του Θεού από μια άποψη είμαστε μια προέκταση του Θεού στην 
κοινότητά μας – στους φίλους μας και στους γείτονες, στους συνεργάτες μας, στα 
άτομα που μας εξυπηρετούν στα καταστήματα και τα εστιατόρια και στους ξένους που 
συναντάμε στον δρόμο μας. Η αγάπη που δείχνουμε μέσα από τις σχέσεις μας με τους 
άλλους, τα λόγια που λέμε και οι πράξεις που κάνουμε, η ευγένεια και η γενναιοδωρία 
που δείχνουμε, η βοήθεια που προσφέρουμε, αντικατοπτρίζουν το Άγιο Πνεύμα που 
κατοικεί μέσα μας. Οι άλλοι γύρω μας μπορούν να νοιώσουν κάτι ασυνήθιστο και 
διαφορετικό σε μας και όταν τους εξηγούμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας και ότι μπορεί 
να είναι και μαζί τους επίσης, τότε βοηθάμε να εκπληρωθεί ο σημαντικότερος σκοπός 
των Χριστουγέννων. — Peter Amsterdam

Τα Χριστούγεννα είναι το πνεύμα του να δίνεις χωρίς καν να σκέφτεσαι να λάβεις. 
Είναι ευτυχία επειδή βλέπουμε χαρά στους άλλους. Είναι το να ξεχνάμε τον εαυτό μας 
και να βρίσκουμε χρόνο για τους άλλους. Είναι το να βάζουμε στην άκρη το ανούσιο 
και να δίνουμε έμφαση στις αληθινές αξίες. — Thomas Monson (γεννημένος το 1927)
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αγορές. Όλοι τους, από τις αντιπρο-
σωπείες αυτοκινήτων μέχρι και τα 
καταστήματα εκπτώσεων παρουσιά-
ζουν ιδέες για το τι μπορείς να ψωνί-
σεις για τους αγαπημένους σου τα 
Χριστούγεννα.

Μεγάλωσα σε μια οικογένεια 
Χριστιανών αποστόλων, όπου τα 
Χριστούγεννα δεν ισοδυναμού-
σαν με αφθονία από πανηγυρισμούς 
και δώρα, ούτε για μένα προσωπικά 
ούτε για τους άλλους τριγύρω μου. 
Τα πρώτα Χριστούγεννα που είχα 
την ευκαιρία να «τα δώσω όλα» και 
να κάνω τόνους από ψώνια για τους 
αγαπημένους μου και την οικογένειά 
μου, ήμουν τόσο ενθουσιασμένη! Για 
μέρες βρισκόμουν στα πολυκαταστή-
ματα, ώρες ατέλειωτες έψαχνα «τις 
καλύτερες» αγορές στο Ίντερνετ και 
ξόδευα ακόμα περισσότερες ώρες 
πακετάροντας δώρα στην εντέλεια 
δένοντάς τα με όμορφες κορδέλες.

Καθώς πλησίαζαν τα Χριστού-
γεννα, έπιασα τον εαυτό μου μερικές 
φορές να λέει, δεν βλέπω την ώρα να 1. www.just1thing.com

όμως συνεχίζει να σου δίνει την 
ίδια χαρά μετά από δύο βδομάδες; 
Εκείνο το φανταχτερό πουκάμισο που 
«έπρεπε να έχεις», πόσο συχνά το 
φοράς; 

Υπάρχουν πολλές Χριστου-
γεννιάτικες παραδόσεις και ποικίλ-
λουν από οικογένεια σε οικογένεια, 
όμως φαίνεται πως μια παράδοση 
που είναι κοινή ανάμεσα στις περισ-
σότερες οικογένειες είναι η ανταλ-
λαγή δώρων. Τα καταστήματα το 
ξέρουν αυτό, κι έτσι προετοιμάζο-
νται από μήνες πριν τα Χριστούγεννα 
με το να γεμίζουν τα καταστήματά 
τους με διαφημίσεις για προτάσεις 
δώρων και φωτογραφίες από ευτυ-
χισμένους ανθρώπους που δέχονται 
τα εμπορεύματα του καταστήματός 
τους σαν δώρα. Διαφημίζουν επιθε-
τικά με ασυναγώνιστες προσφορές, 
ημέρες εκπτώσεων, δίνοντας αντα-
μοιβές αγορών, κίνητρα, και προσφο-
ρές με δόσεις και κάνουν ό,τι μπορούν 
στην προσπάθειά τους να κερδίσουν 
το γιορτινό ποσό που διαθέτεις για 

Σχεδόν στον καθένα 
αρέσει να του δίνουν δώρα. 
Σου προσφέρει ένα ξεχωριστό 
συναίσθημα το να ξέρεις ότι κάποιος 
νοιάζεται αρκετά ώστε να σκεφτεί το 
τι θα σου άρεζε, να στο αγοράσει ή 
να το φτιάξει μόνος του και μετά να 
στο δώσει.

Επίσης όταν δίνεις δώρα, αυτό 
σου προσφέρει μια ξεχωριστή χαρά. 
Όταν βρίσκεις ένα δώρο το οποίο 
ξέρεις ότι θα αρέσει σε αυτόν που θα 
το λάβει, σου δίνει χαρά όταν τους το 
προσφέρεις. Η ίδια η χαρά εκείνου 
που λαμβάνει το δώρο γίνεται ένα 
δώρο και για σένα και σε κάνει να 
θέλεις να συνεχίσεις να δίνεις. Όμως 
στάσου και σκέψου για μια στιγμή 
για όλα τα δώρα που έχεις πάρει στη 
ζωή σου μέχρι τώρα και ποια απ’ 
αυτά ήταν ξεχωριστά.

Ίσως να πλημμύρησες από χαρά 
όταν σου έδωσαν εκείνο το βιντεο- 
παιχνίδι για το οποίο εκλιπαρούσες, 

Απο την Mara Hodler

Ανακαλύπτοντας
τα Χριστούγεννα
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περάσει η εποχή αυτή. Ποτέ μου πριν 
δεν είχα ανυπομονήσει για το πότε 
θα τελείωναν τα Χριστούγεννα! Ίσως 
να νοιώθαμε κουρασμένοι στο τέλος 
της εποχής αυτής, όμως ποτέ δεν είχα 
αισθανθεί κάποιο φόβο να συνδυάζε-
ται με την εποχή αυτή. 

Τώρα κι εγώ συμμετείχα στα 
«παραδοσιακά Χριστούγεννα» και 
αντί να είναι μια εποχή γεμάτη 
χαρά τώρα ήταν γεμάτη άγχος. 
Αντιλήφθηκα πως περιτριγυριζό-
μουν από μια υπερβολική δόση 
Χριστουγέννων όμως είχα την διαί-
σθηση πως κάπου μου ξέφευγαν τα 
πραγματικά Χριστούγεννα. Παρ’ όλα 
αυτά έβαλα τα δυνατά του και έζησα 
τα πιο πυρετώδη Χριστούγεννα που 
είχα βιώσει ποτέ μου. Σωροί από 
δώρα ανταλλάχτηκαν και στο τέλος 
γεμίσαμε αμέτρητες σακούλες με 
χαρτιά περιτυλίγματος και πακετα-
ρίσματος. Στο τέλος κάθισα εκεί στο 
επακόλουθο των «Χριστουγέννων» 
κι ένοιωθα τόσο φοβερά υποτο-
νικά . Ένοιωθα λες και είχα χάσει το 

• Στέλνοντας Χριστουγεννιάτικες 
κάρτες σε κοντινούς και μακρι-
νούς αγαπημένους

• Λέγοντας όμορφες Χριστου-
γεννιάτικες ιστορίες στα παιδιά 
μου και τους φίλους μου

• Βάζοντας χαρούμενα Χριστου-
γεννιάτικα μηνύματα με νόημα 
στο FaceBook

• Στέλνοντας χρήματα σε αποστολές 
που κάνουν τα Χριστούγεννα μια 
ξεχωριστή εποχή για φτωχά παιδιά 
και άπορες οικογένειες

• Κάνοντας απροσδόκητες πράξεις 
καλοσύνης στη γειτονιά μου 

• Δίνοντας Χριστουγεννιάτικα 
κεράσματα σε δασκάλους και 
φίλους

• Αποφεύγοντας τα 
πολυκαταστήματα

• Κρατώντας τα Χριστούγεννα 
απλά: Λιγότερη φασαρία και 
περισσότερο νόημα

• Περνώντας όσο το δυνατόν περισ-
σότερο χρόνο με την οικογένεια 
και τους φίλους μου

Και το δώρο που θα δώσω στον 
Ιησού; Την ευγνωμοσύνη μου!

Έφθασε ο Δεκέμβριος. Πριν η 
εποχή των Χριστουγέννων ανεβάσει 
ταχύτητα ας σκεφτούμε μαζί τρόπους 
να δώσουμε περισσότερο νόημα σε 
αυτή την όμορφη εποχή και πώς θα 
«ανακαλύψουμε τα Χριστούγεννα» 
αυτή τη χρονιά.

Η Mara Hodler είναι πρώην 
απόστολος στην Άπω Ανατολή 
και την Ανατολική Αφρική. 
Σήμερα κατοικεί στο Τέξας 
με τον σύζυγό της και τα 
παιδιά τους και έχει μια μικρή 
οικογενειακή επιχείρηση. Αυτό 
το άρθρο διασκευάστηκε από 
ένα podcast στο Just1Thing,1 
έναν ιστότοπο για τη διάπλαση 
Χριστιανικού χαρακτήρα στους 
νέους. ■

συγκλονιστικό τέλος μιας σπουδαίας 
ταινίας και απλώς είχα περάσει στους 
τίτλους συμμετοχής των ηθοποιών και 
των συνεργατών. Μα πού πήγαν τα 
Χριστούγεννα; 

Όλα εκείνα τα προσεκτικά αγορα-
σμένα δώρα; Καθώς πέρναγε ο και-
ρός, έτυχε να δω μερικά απ’ τα δώρα 
που είχα δώσει να είναι βαλμένα μέσα 
σε ένα συρτάρι ή πάνω σε ένα ράφι 
και να μαζεύουν σκόνη. Επίσης βρήκα 
μερικά από τα δώρα που μου είχαν 
δώσει προσωπικά να παραμένουν 
άχρηστα. Όλοι μαζί είχαμε ξοδέψει 
τόσα χρήματα για δώρα και μερικές 
βδομάδες αργότερα, δεν είχαν κάνει 
σε κανέναν κάποιο καλό.

Πριν σας φανώ σαν τον Γκρινιάρη 
των Χριστουγέννων, θα ήθελα να 
το κάνω σαφές, πως δεν είμαι ενά-
ντια στο να προσφέρουμε δώρα. 
Απλά δεν μου αρέσει να βλέπω 
τα Χριστούγεννα να παραμερίζο-
νται από μια φρενίτιδα από ψώνια 
και άγχος. Εκείνα τα απογοητευτικά 
Χριστούγεννα, έμαθα πως το αλη-
θινό πνεύμα των Χριστουγέννων, 
η χαρά που κάνει τα Χριστούγεννα 
ξεχωριστά, είναι κάτι το οποίο πρέ-
πει να το αναζητήσεις εσύ ο ίδιος. Δεν 
έρχεται απλά και μόνο επειδή είναι 
Χριστούγεννα και αγοράζουμε δώρα, 
στολίζουμε ένα δένδρο και ακούμε 
Χριστουγεννιάτικη μουσική.

Παρακάτω είναι μερικοί τρόποι 
που σχεδιάζω να διαδώσω το πνεύμα 
των Χριστουγέννων:
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ήταν στα Γαλλικά, οι σκέψεις μου 
υψώθηκαν προς τον Θεό.

Βρισκόταν Αυτός εκεί; 
Καταλάβαινε;

Θεέ μου, λένε πως Εσύ είσαι ένας 
Πατέρας. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.

Έκλεισα τα μάτια μου και ατένισα 
τη μηδαμινότητά μου.

Και μετά να σου ένα φως. Έλαμψε 
μέσα στο σκοτάδι μου και με άγγιξε 
– ζεστό και αναζωογονητικό, γαλή-
νιο και ήρεμο και αναμφισβήτητα 
αληθινό.

Κατόπιν μια φωνή μίλησε στην 
καρδιά μου. Όχι δυνατά, αλλά ξεκά-
θαρα και ευδιάκριτα, σταθερά και 
τρυφερά. Εγώ είμαι ο Πατέρας των 
ορφανών.

Είχα μείνει άφωνος. Εκεί, περιτρι-
γυρισμένος από ανθρώπους που δεν 
γνώριζα και των οποίων τη γλώσσα 
δεν καταλάβαινα, έμαθα πως ο αλη-
θινός μου Πατέρας βρίσκεται πάντα 
δίπλα μου και ότι με αγαπάει όπως 
κανένας άλλος πατέρας.

Ο  Ko os  St en ger  εί να ι 
αν ε ξ ά ρ τ η τος  συγ γ ραφέ α ς 
στ η ν  Ολ λ ανδ ί α .  ■

«Ο Θεός είναι ο πατέρας 
σου», είπε ο νεαρός. «Ήλθε τα 
Χριστούγεννα παίρνοντας ανθρώπινη 
μορφή. Μέσω του Ιησού, μπορείς 
να γνωρίσεις με τι μοιάζει ο Θεός». 
Με κοίταξε με μάτια γεμάτα ελπίδα, 
όμως εγώ δεν είχα πεισθεί. «Ο 
πατέρας νοιάζεται», συνέχισε να λέει. 
«Ένας πατέρας σε προσέχει και είναι 
πάντα δίπλα σου».

Τον κοίταξα και κούνησα το 
κεφάλι μου. Έκανε λάθος. Ο δικός 
μου πατέρας ποτέ δεν νοιάστηκε, 
ποτέ δεν με πρόσεξε και ποτέ δεν 
ήταν δίπλα μου. Με εγκατέλειψε 
όταν ήμουν τριών χρονών και αυτό 
αμαύρωσε και πλήγωσε την καρδιά 
μου. Ο μητέρα μου με φρόντισε, 
όμως ο Πατέρας …; Όχι, δεν είχα 
ιδέα για το τι ήταν να έχεις έναν 
πατέρα. 

«Το ότι ο Θεός είναι ο πατέρας 
μου δεν σημαίνει τίποτα για μένα!» 
απάντησα. «Ποτέ μου δεν είχα 
πατέρα».

Τώρα ο νεαρός απλά με κοίταζε. 
Μπορούσα να δω ότι με θεωρούσε 
σαν μια απελπιστική περίπτωση. Και 
στην πραγματικότητα, ήμουν πολύ 

απελπισμένος. Με την πρώτη ευκαι-
ρία που βρήκα, είχα φύγει από την 
πατρίδα μου, την Ολλανδία προς ανα-
ζήτηση της αλήθειας και της ευτυχίας 
και τώρα βρισκόμουν στη Γαλλία. 
Όμως ακόμη και εκεί, ένοιωθα ακόμα 
πιο μονάχος. Ένοιωθα ερείπιο, ήμουν 
πεινασμένος, κρύωνα και πάνω απ’ 
όλα, ήμουν ορφανός από πατέρα.

Δεν είναι παράξενο το ότι ο νεα-
ρός δεν ήξερε τι να κάνει μαζί 
μου. Σιγομουρμούρισε «Καλά 
Χριστούγεννα» και έφυγε βιαστικά.

Όχι πως είχα κάποιο πρόβλημα με 
τον Ιησού. Όλα όσα είχα ακούσει γι’ 
Αυτόν ήταν καλά πράγματα. Ήταν 
ευγενικός, θεράπευε τους ασθενείς, 
συγχώραγε τους ανθρώπους. Δεν θα 
με πείραζε να γνώριζα τον Πατέρα 
Του. Πώς όμως;

Άκουσα τις καμπάνες και αντι-
λήφθηκα πως ήταν Παραμονή 
Χριστουγέννων. Να πάω σε εκείνο το 
μικρό παρεκκλήσι ώστε να αποφύγω 
τη σημερινή σκοτεινιά μου, έστω και 
για λίγο; Αυτό και έκανα.

Τα απαλά φώτα και η ψαλμωδία 
αναζωπύρωσαν το πνεύμα μου. Αν και 
δεν κατάλαβα τη λειτουργία, αφού 

ΠΑΤΕΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΡΦΑΝΑ

Θέλεις να γίνει 
και δικός σου 

Πατέρας ο Θεός; 
Το μόνο που έχεις 
να κάνεις είναι να 
Του το ζητήσεις:

Σε παρακαλώ 
έλα μέσα στη 

ζωή μου και 
γέμισέ με, με τη 
δική Σου αγάπη 

και το φως. 
Βοήθησέ 

με να μάθω 
περισσότερα 
για Σένα και 

τον Γιο Σου, τον 
Ιησού. Αμήν.

Απο τον Koos Stenger
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ΈΝΑΣ 
ΠΟΛΎΠΛΈΎΡΟΣ 

Σκεπτόμουν πως οι 
Χριστουγεννιάτικες παραδόσεις 
ποικίλουν όχι μόνο από χώρα σε 
χώρα, αλλά και από οικογένεια σε 
οικογένεια.

Το φαγητό
Σε μερικές χώρες, το κλασσικό 

κύριο πιάτο είναι το χοιρομέρι ή το 
ψητό χοιρινό. Σε άλλες, μια γαλο-
πούλα, χήνα, πάπια, κοτόπουλο, 
μπακαλιάρος, κεφτέδες με τσίλι ή 
μια ποικιλία από τυριά. Το ψήσιμο 
ενός ολόκληρου αρνιού, μοσχα-
ριού ή γουρουνιού είναι κοινό σε 
χώρες στο νότιο ημισφαίριο όπου 
τα Χριστούγεννα γιορτάζονται τους 
ζεστούς μήνες του χρόνου.

Τα υπόλοιπα πιάτα, επιδόρπια και 
ποτά ποικίλουν ακόμα περισσότερο 
και ανάμεσα και σε κάθε οικογένεια 

επίσης. Πολλές οικογένειες συνδυά-
ζουν διάφορες παραδόσεις.

Τα δώρα
Μερικά παιδιά παίρνουν τα 

δώρα τους στις 24 Δεκεμβρίου, 
άλλα στις 25, και μερικά άλλα στις 
6 Ιανουαρίου. Μερικές οικογένειες 
δίνουν δώρα για δύο συνεχόμενες 
μέρες ή ακόμα και δώδεκα μέρες. 
Όταν επισκέφτηκα την πολυμελή 
οικογένεια της μητέρας μου στην 
Πολωνία για πρώτη φορά, έμαθα 
για μια από τις Χριστουγεννιάτικες 
παραδόσεις που είχαν να ντύνε-
ται ένας από τους θείους σαν Άγιος 
Βασίλης και να δίνει δώρα σε όλα τα 
παιδιά μετά το δείπνο την Παραμονή 
των Χριστουγέννων.

Τα Χριστούγεννα αγαπιούνται 
σχεδόν από όλους, όμως το πώς 
ακριβώς τα αγαπούν, το τι σημαίνουν 
γι’ αυτούς και το πώς γιορτάζουν 
την εποχή αυτή και με ποιόν, ποι-
κίλει από άτομο σε άτομο. Νομίζω 
πως αυτό είναι κάπως σαν τον ίδιο 
τον Ιησού Χριστό και το τι σημαίνει 
Αυτός για τον καθένας μας. Γνωρίζει 
τον καθένα μας, μας μιλάει και δου-
λεύει στις ζωές μας ανάλογα με το 
ποιοι είμαστε και το τι χρειαζόμα-
στε. Όμως, παρ’ όλα αυτά, παραμένει 

πάντα ο Ίδιος – ο Γιός του Θεού, ο 
Σωτήρας μας.

Η Βίβλος αναφέρεται στον Ιησού 
με πολλούς χαρακτηρισμούς, σαν 
– «ο Καλός Ποιμένας»,1 «ο άρτος 
της ζωής»,2 «το φως του κόσμου»,3 
«η οδός, η αλήθεια και η ζωή»,4 και 
«η ανάσταση και η ζωή»,5 και άλλα 
πολλά.

Είναι επίσης ο θεραπευτής,6 υπε-
ρασπιστής των αδυνάμων,7 και το 
πιο αγαπημένο μου – ένας φίλος.8 
Για φαντάσου να λέει ο Ιησούς σε 
κάποιον σήμερα «Είμαι ο έμπιστός 
σου», «Είμαι ο θεραπευτής σου», ή 
ακόμα και «Είμαι ο καλύτερός σου 
φίλος». Στην πρώτη Του γνωριμία με 
τον Μωυσή του είπε απλά «Εγώ είμαι 
ο Ων».9 Αυτός είναι, και βρίσκεται στη 
ζωή του καθενός μας και μας πλησιά-
ζει με τον τρόπο που Τον χρειαζόμα-
στε – τόσο τα Χριστούγεννα όσο και 
στη διάρκεια όλης της χρονιάς.

Η Jessie Richards έπαιξε ρόλο 
στην παραγωγή του Activated από 
το 2001 μέχρι το 2012 και έχει 
γράψει μια σειρά από άρθρα σαν 
αρθρογράφος στο Activated. Έχει 
γράψει επίσης και έχει συντάξει 
υλικό και για άλλες Χριστιανικές 
εκδόσεις και ιστότοπους. ■

1. Ιωάννη 10:11,14
2. Ιωάννη 6:35
3. Ιωάννη 8:12
4. Ιωάννη 14:6
5. Ιωάννη 11:25
6. Ιωάννη 9
7. βλ. Ιωάννη 8:1-11
8. βλ. Ιωάννη 15:13-15
9. Έξοδος 3:14

Απο την 
Jessie Richards

ΣΩΤΉΡΑΣ
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Η ΈΠΟΧΗ 
για ΑΓΑΠΗ 
Τα Χριστούγεννα είναι «η εποχή της χαράς» και «ένας καιρός για γιορτή». Μήπως όμως, 
καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, εσύ βιώνεις καταστάσεις που απέχουν πολύ από αυτή τη 
χαρά και τη γιορτή; 

Αν προσβλέπεις στο να κάνεις τα κάθε Χριστούγεννα καλύτερα και πιο φανταχτερά από τα 
προηγούμενα, πιθανόν αυτό να γεμίζει την κάθε σου στιγμή με ανυπομονησία για τις προετοι-
μασίες σου για να πετύχεις τον στόχο αυτό. Όμως μερικές φορές πιο λίγο από κάτι σημαίνει 
και περισσότερο από κάτι άλλο. 

Όσο λιγότερο ανησυχείς για να δημιουργήσεις τα «τέλεια» Χριστούγεννα, τόσο περισσότερο 
χρόνο θα έχεις για να τα απολαύσεις. Όσο λιγότερο αγχώνεσαι και πιέζεσαι, τόσο περισσό-
τερη ευτυχία και χαρά θα γεμίζει τον χρόνο που εσύ και οι αγαπημένοι σου βρίσκεστε μαζί.

Τα Χριστούγεννα τα απολαμβάνεις καλύτερα όταν δεν βασίζονται σε διακοσμήσεις, σε δώρα 
ή σε πανηγυρισμούς, αλλά όταν το κεντρικό τους σημείο είναι η αγάπη. Χριστούγεννα σημαί-
νει να περνάς ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά σου και τους φίλους σου. Σημαίνει να εκτι-
μάς και να γιορτάζεις την αγάπη που μοιράζεσαι και το μεγαλύτερο δώρο που δόθηκε ποτέ 
στην ανθρωπότητα. Ήταν η αγάπη Μου για σένα που Με έφερε στη γη και Μου έδωσε την 
ώθηση να περπατήσω στον κόσμο σου και να γίνω ένας από σας, να ζήσω και να πεθάνω για 
σένα. Επικεντρώσου στη δική Μου αγάπη αυτά τα Χριστούγεννα και απόλαυσε μια εποχή 
αληθινής εκπλήρωσης!

Απο τον Ιησου με Αγαπη


