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Ε Ι Σ Α ΓΩΓ Η  Α Π Ο  ΤΟ Ν  Ε Κ ΔΟΤ Η
μια εποχή για αγάπη 

Ένα από τα θαύματα των Χριστουγέννων είναι ότι ακόμα και σε μία σύγχρονη 
κοινωνία, όπου συχνά βρίσκεστε πολιορκημένοι από ανεξέλεγκτο υλισμό, το αλη-
θινό μήνυμα των Χριστουγέννων ποτέ δεν χάνεται εντελώς. Ακόμα και εκείνοι 
που δεν πιστεύουν, συγκινούνται απ’ τον συμβολισμό ενός αθώου παιδιού που 
αντιπροσωπεύει την ελπίδα της ανθρωπότητας, το οποίο ήλθε στη γη για να προ-
σκαλέσει τον κάθε άνθρωπο να πλησιάσει τον Θεό και τον πλησίον του. Δεν θα 
μπορούσα να φανταστώ καλύτερη ιστορία απ’ αυτήν.

Τα Χριστούγεννα έχουν έναν τρόπο να κάνουν τον καθένα να θέλει να 
προσφέρει το καλύτερο του. Είναι η εποχή του χρόνου, που κοιτάζουμε ψηλά ανα-
ζητώντας ειρήνη και ελπίδα και γύρω μας αναζητώντας συμφιλίωση. 

Βέβαια, ίσως και να διαφωνείτε μ’ αυτό. Ανοίξτε την τηλεόραση ή διαβάστε μια 
εφημερίδα αυτόν τον μήνα και θα δείχνει πως ο κόσμος είναι το ίδιο ταραγμένος 
όπως ήταν ένα μήνα πριν. Διαρκώς ακούμε για το πώς η πίεση του ατομικισμού 
φέρνει εντάσεις στις σχέσεις μας με τους άλλους. Και πάρα πολύ συχνά άμεση 
αντίδραση μας είναι να κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Όμως τα Χριστούγεννα 
είναι μια μοναδική ευκαιρία, δοσμένη σε όλους μας, με σκοπό να διορθώσουμε τα 
πράγματα, τόσο με τον Θεό αλλά και μεταξύ μας. 

Αυτή την εποχή, πατέρας και γιος θα δώσουν τα χέρια και θα αγκαλιαστούν αν 
και έχουν να μιλήσουν για χρόνια. Μια κόρη που είχε παράπονα από τη μητέρα 
της θα της ψιθυρίσει ότι την αγαπάει. Τα αδέλφια που έχουν απομακρυνθεί θα 
κοιταχτούν μεταξύ τους και θα θυμηθούν τις χαρές των παιδικών τους χρόνων και 
τις εμπειρίες που είχαν σαν παιδιά. 

Τέτοιου είδους συναπαντήσεις ίσως να είναι λίγο άβολες και δεν συμβαίνουν 
εύκολα, όμως είναι μέρος απ’ τη μαγεία των Χριστουγέννων, πως για λίγες βδομά-
δες, παντού σ’ όλο τον κόσμο, σε όλων των ειδών τις κουλτούρες, τις κοινότητες 
και τις οικογένειες, οι άνθρωποι ανακαλύπτουν ξανά αυτά που τους ενώνουν και 
συναντιόνται για να μοιραστούν μια σύντομη αλλά ευλογημένη στιγμή ειρήνης 
και αδελφοσύνης. 

Είτε ο δικός σας Δεκέμβριος είναι  συνώνυμος με βροχές και κρύο ή χιονο- 
θύελλες ή με ταξίδια στην παραλία και τον ήλιο, όπως και να ‘χει, θα θέλαμε να 
σας ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα και είθε ο Θεός να ευλογεί εσάς και τους 
δικούς σας με τέλεια ειρήνη και αγάπη, αυτές τις γιορτές και για πάντα.

Για περισσότερες πληροφορίες για 
το Activated, επισκεφτείτε μας στον 
ιστότοπό μας ή γράψτε μας.

http://activated-europe.com
Activated Hellas 
Email: hellas@activated-europe.com

Activated Europe 
Bramingham Pk. Business Ctr. 
Enterprise Way 
Luton, Beds. LU3 4BU, United  
Kingdom 
+44 (0) 845 838 1384 
Email: activatedEurope@activated.org

Activated Ministries 
P.O. Box 462805 
Escondido, CA 92046–2805, USA 
Toll-free: 1–877–862–3228 
Email: info@actmin.org 
www.activatedonline.com

Εκδοτησ	 Ronan	Keane
Σχεδιο	 Gentian	Suçi

© 2019 Activated. All Rights Reserved

Τα εδάφια που χρησιμοποιούνται 
είναι προσαρμοσμένα κυρίως από την 
μετάφραση της Βίβλου στη δημοτική 
του Σπύρου Φίλου.

A-GR-MG-AM-227-X

2



Στη σύζυγό μου αρέσει πολύ 
να συλλέγει μικροσκοπικές 
φάτνες. Πριν είκοσι πέντε χρόνια 
έφτιαξε μικρά ομοιώματα για μια μικρή 
φάτνη και τα έκανε δώρο στην οικο-
γένειά της. Τα έφτιαξε από πηλό, τα 
έβαψε πάνω στο τραπέζι της κουζίνας 
και κατόπιν τα έψησε στον φούρνο. 
Αυτή τη φάτνη, την έχει ακόμα η 
αδελφή της και τη χρησιμοποιεί κάθε 
Χριστούγεννα.

Όταν ζούσαμε σε διάφορες χώρες 
επιτελώντας Χριστιανική αποστολή, η 
γυναίκα μου άρχισε να συλλέγει μικρές 
φάτνες που είχαν φτιαχτεί από ντόπιους 
ανθρώπους. Έχει μια απ’ τη Ρωσία και 
μια απ’ το Ισραήλ που έχουν φτιαχτεί 
από ξύλο ελιάς. Έχει κάποια άλλη μέσα 
σε γυάλινη μπάλα χιονιού που παίζει 
Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και πολλές 
άλλες.

Πέρσι είδαμε μια προσωπική συλ-
λογή από 100 μικρές φάτνες απ’ όλο 
τον κόσμο. Ανάμεσα σ’ αυτές, είδαμε 
την Άγια Οικογένεια απεικονισμένη 
λες και ανήκε σε φυλή της Αφρικής, μια 
σαν Ασιάτες, μια απ’ την Ινδία και μία 
σαν Λατινοαμερικάνοι γεωργοί. Είδαμε 

Ο ΔΙΚΟΣ 
ΜΑΣ 
ΙΗΣΟΎΣ

επίσης μια φάτνη με πάρα πολύ λεπτο-
μέρεια, η οποία χρησιμοποιήθηκε 
κάποτε σε έναν μεγάλο καθεδρικό 
ναό στην Ευρώπη. Είδαμε μια φάτνη 
φτιαγμένη από Εσκιμώους, στην 
οποία η Μαρία και ο Ιωσήφ φορούσαν 
άσπρες μπότες και λευκές γούνες με 
κουκούλες όπως οι Εσκιμώοι και άλλη 
μια φτιαγμένη σε ένα νησί του Νότιου 
Ειρηνικού, όπου τα ομοιώματα ήταν 
ντυμένα σαν τους ντόπιους μπρο-
στά σε ένα καλύβι από κλαδιά από 
κοκοφοίνικα.

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που έφτια-
ξαν όλες αυτές τις φάτνες σε τόσες 
πολλές διαφορετικές χώρες, είχαν όλοι 
κάτι κοινό. Παρίσταναν τον Ιησού και 
τους άλλους στη γέννησή Του, σαν 
τους εαυτούς τους, φορώντας το είδος 
των ρούχων σύμφωνα με το μέρος που 
ζούσαν αυτοί, συσχετίζοντας τη γέν-
νηση του Χριστού με την κουλτούρα 
τους και τις δικές τους συνθήκες.

Γύρω στο ξεκίνημα του 18ου αιώνα, 
πριν απαγορευτεί η δουλεία στις ΗΠΑ, 
ένας σκεπτικιστής ρώτησε μια φορά 
έναν σκλάβο, «Πώς μπορείς να πιστεύ-
εις στον Ιησού και να προσεύχεσαι 

στον ίδιο Θεό που προσεύχονται και 
τ’ αφεντικά σου;» Και ο σκλάβος απά-
ντησε σοφά, «Δεν είναι μονάχα ο δικός 
τους Ιησούς. Είναι και ο δικός μου 
Ιησούς επίσης!» Εκείνος ο σκλάβος  
πίστευε στον Ιησού και είχε μάθει να 
αντλεί τη δύναμη και την παρηγοριά 
που χρειάζονταν απ’ Αυτόν. 

Το ίδιο ισχύει και σήμερα. Ο 
Ιησούς συσχετίζεται με τον καθένα, 
σε όποια φυλή και να ανήκει, σε 
οποιοδήποτε τόπο: Με πλούσιους και 
φτωχούς, αγρότες και αστούς, τους 
πολύ μορφωμένους και τους αγράμ-
ματους, τους δυνατούς και τους 
αδύναμους. Μας αγαπά όλους και ο 
καθένας μας μπορεί να Τον διεκδι-
κεί σαν δικό του και να δεχθεί απ’ 
Αυτόν συγχώρεση για τις αμαρτίες 
του, σωτηρία και εκπλήρωση και της 
πιο βαθιάς μας ανάγκης. Αυτός είναι ο 
δικός μου Ιησούς και είναι και ο δικός 
σου επίσης.

 
Ο Μάρτιν ΜακΤεγκ είναι πρώην 
εθελοντής Χριστιανός απόστο- 
λος και τώρα είναι συνταξιούχος 
και ζει στις ΗΠΑ. ■

Από τον Μάρτιν ΜακΤεγκ 
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ολα ξεκίνησαν 
απο μία φατνη
Από την Μαρία Φοντέιν

Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορού- 
με να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα, το 
πιο ουσιώδες όμως είναι το δώρο της σχέσης μας με τον 
Θεό μέσα απ’ τον Γιο Του, τον Ιησού. Για να διασκευά-
σουμε κάπως μια όμορφη υπόσχεση από το βιβλίο του 
Δανιήλ, όσο πιο πολύ δυναμώνει η σχέση μας με Αυτόν, 
τόσο περισσότερο η σοφία Του θα μας «φωτίζει όπως η 
λαμπρότητα του στερεώματος» και η δικαιοσύνη Του θα 
λάμπει από μέσα μας «όπως τα αστέρια του ουρανού για 
πάντα».1 Με το να θυμόμαστε να βρίσκουμε τον χρόνο να 
κάνουμε μια παύση και να προσβλέπουμε σ’ Αυτόν, επι-
τρέπει στο Πνεύμα Του να πλημμυρίσει τις ζωές μας και 
να αντικαταστήσει το άγχος και την πίεση που τείνουν 
να πνίξουν τη χαρά μας. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε 
είναι να αφήσουμε αυτή την ειρήνη να εισέλθει μέσα μας 
και Αυτός θα μας βοηθήσει να τη μεταδώσουμε και στους 
άλλους.

Τα Χριστούγεννα είναι το ορόσημο της πιο υπέροχης και 
σημαντικής σχέσης που θα έχουμε ποτέ. Δεν έχει να κάνει 
μόνο με το να μάθουμε για εκείνο το βρέφος που γεννήθηκε 
σε μια φάτνη. Έχει να κάνει με τη σχέση μας με έναν φίλο 
που είναι πιο κοντά και από αδελφό, με Εκείνον που μας 
έκανε μέλος της οικογένειας του Θεού. Έχει να κάνει με τον 
δεσμό που έχουμε με τον ήρωά μας, Αυτόν που μας διέσωσε 
απ’ τον θάνατο και μας προσφέρει όλα όσα είναι δικά Του. 
Έχει να κάνει με Αυτόν που είναι ο μέντοράς μας, ο οδηγός 
μας και ο προστάτης μας, Αυτός τον οποίον μπορούμε πάντα 
να εμπιστευόμαστε και να βασιζόμαστε, ό,τι και να γίνει!

Αυτή η σχέση σε αλλάζει εκ βάθους ψυχής και στην 
πραγματικότητα αυτό είναι τα Χριστούγεννα για όλη τη 
χρονιά.

Για να γιορτάσουμε τον Ιησού αυτά τα Χριστούγεννα θα 
ήθελα να αναφερθώ σε μερικά απ’ τα αγαπημένα μου γνω-
μικά για τα Χριστούγεννα.

1. Προσαρμοσμένο από το Δανιήλ 12:3
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Τα ΧρισΤούγεννα ειναι η ημερα πού σύνδεει ολεσ Τισ 
εποΧεσ μαζι. — ΑλεξΑντερ Σμιθ 

Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί ήλθε στη γη ο Ιησούς; Αναρω-
τιέμαι αν το έκανε για να απεικονίσει το ότι Αυτός είναι το 
επίκεντρο του καθετί. Δίνει νόημα σε όλα όσα συνέβησαν πριν 
Αυτός ζήσει πάνω στη γη και φέρνει την υπόσχεση για όλα όσα 
μπορούμε διεκδικήσουμε μέσα απ’ Αυτόν. Στην αρχή περπά-
τησε με τον Αδάμ στον κήπο της Εδέμ και επίσης περπάτησε με 
την ανθρωπότητα όταν έγινε άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. 
Θα επιστρέψει και πάλι για να ενώσει τα παιδιά Του στην αιώ-
νια βασιλεία Του. Τα Χριστούγεννα είναι μια υπενθύμιση για 
το ότι Αυτός είναι το κεντρικό σημείο της ύπαρξής μας.

ο γιοσ Τού Θεού εγινε ανΘρωποσ ωσΤε οι ανΘρωποι να 
μπορούν να γινούν γιοι Τού Θεού. — Σ. Σ. λούιΣ

Όταν οι άνθρωποι βλέπουν την ιστορία ενός βρέφους 
σε μια φάτνη και τους αγγέλους να τραγουδούν και τους 
μάγους να τους επισκέπτονται, αναρωτιέμαι αν κατανοούν 
πράγματι τι σημαίνει το γεγονός αυτό για την ανθρωπότητα. 
Ο Ιησούς, που είχε τα πάντα, τα άφησε όλα και η γέννησή 
Του είναι η εκκίνηση της μεταμόρφωσης από την επίγεια, 
πρόσκαιρη, αμαρτωλή ύπαρξη αυτής της παροδικής ζωής, 
προς την υπερφυσική, αιώνια, φανταστικά θεσπέσια ομορφιά 
της αιωνιότητας. Μια ύπαρξη πλημμυρισμένη από απεριό-
ριστη χαρά, σκοπό και ενότητα με τον Βασιλιά των πάντων! 
Σηματοδοτεί την άφιξη του δώρου της τέλειας αγάπης.

ο ιησούσ ηΤαν Θεοσ και ανΘρωποσ σε ενα προσωπο, 
ωσΤε Θεοσ και ανΘρωποσ να ζούν και παλι εύΤύΧι-
σμενα μαζι. — τζωρτζ ΓούΑιτφιλντ

Ο Ιησούς ήταν η προσωποποίηση της φροντίδας 
του Θεού για την ανθρωπότητα. Ήταν η φιλεύσπλαχνη 
προσφορά του Θεού για να διασώσει έναν κόσμο που 
πνιγόταν μέσα στην απερισκεψία του. Ήταν μια ζωντανή 
εκδήλωση του πόσο μακριά είναι πρόθυμη να φθάσει η 
αγάπη, ακόμα και σε σημείο να εμφανιστεί με μια μορφή 
που θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε εμείς.  

 Προσεύχομαι ότι η ζωή σας θα είναι πλημμυρισμένη 
απ’ το Πνεύμα του Θεού αυτά τα Χριστούγεννα και ότι οι 
πάμπολλες υπέροχες ευλογίες Του θα είναι και δικές σας τη 
χρονιά που έρχεται.  

Η Μαρία Φοντέιν και ο σύζυγός της, Πήτερ 
Άμστερνταμ, είναι διευθύνοντες της Διεθνούς 
Οικογένειας, μιας Χριστιανικής κοινότητας 
πίστης. ■

Τα ΧρισΤούγεννα ειναι Το πνεύμα Τού να δινεισ Χωρισ 
να σκεπΤεσαι να λαβεισ. ειναι εύΤύΧια επειδη βλε-
πούμε Χαρα σΤούσ αλλούσ. ειναι Το να ξεΧνασ Τον 
εαύΤο σού και να βρισκεισ Χρονο για Τούσ αλλούσ. 
ειναι Το να αποβαλλεισ Το ανούσιο και να δινεισ 
εμφαση σΤισ αληΘινεσ αξιεσ. — τομΑΣ Σ. μονΣον

Η αγάπη του Ιησού ήταν το επίκεντρο όλων όσα έκανε 
Αυτός για την ανθρωπότητα. Η ζωή Του ήταν μια ζωή προ-
σφοράς. Άφησε τον ουρανό για να έλθει σ’ αυτόν τον κόσμο. 
Εγκατέλειψε τα αφάνταστα πλούτη της Βασιλείας Του για 
να έλθει να ζήσει πάνω στη γη χωρίς καν να έχει ένα σπίτι 
δικό Του. Θυσίασε τον χρόνο Του, τη δύναμή Του και την 
υπόληψή Του ανάμεσα σε πολλούς απ’ τους υποτιθέμενους 
δίκαιους, για να αναζητήσει τους ζητιάνους, τους απόβλη-
τους, τους ασθενείς και τους ετοιμοθάνατους που ποτέ δεν 
θα μπορούσαν να προσφέρουν τίποτα απ’ αυτό τον κόσμο 
σε αντάλλαγμα για όσα τους προσέφερε Εκείνος. Έδωσε τη 
ζωή Του με σκοπό να μας διασώσει απ’ τις παγίδες της αμαρ-
τίας και αυτό το έκανε από αγάπη για εμάς και τίποτα άλλο.

Γιατί το έκανε αυτό; Για να μας βοηθήσει να κατανοή-
σουμε ποια είναι η ουσία του Θεού. Μας έδωσε το δικό Του 
παράδειγμα για το πώς να αναπτύξουμε αυτή τη φύση μέσα 
μας, πώς να γίνουμε παιδιά του Μεγαλοδύναμου με τη δική 
Του χάρη. Καθώς ανακαλύπτουμε τη χαρά του να βοηθάμε 
στο να μεταδίδουμε την αγάπη Του στους άλλους, κατα-
νοούμε όλο και περισσότερο τη βασιλεία Του. Βιώνουμε 
το σκίρτημα της χαράς που νοιώθει ο Θεός όταν δίνουμε 
χωρίς να ζητάμε κάτι σε αντάλλαγμα. Ίσως να φαίνεται ότι 
χάνουμε προς στιγμή, όμως στο τέλος κερδίζουμε πολύ 
περισσότερα.

αύΤοσ πού δεν εΧει ΧρισΤούγεννα μεσα σΤην καρδια 
Τού, ποΤε δεν Θα Τα βρει καΤω απο ενα δενδρο. 
— ροι λ. Σμιθ

Μερικές φορές τείνουμε να δίνουμε πάρα πολύ σημασία 
στις παραδόσεις των Χριστουγέννων, όπως τα στολι-
σμένα δένδρα, τη μουσική και τις γιορτές. Ακόμα και όταν 
δίνουμε δώρα και κάνουμε καλές πράξεις, πρέπει να υπάρ-
χει η ευγνωμοσύνη στον πυρήνα τους, διαφορετικά μας 
διαφεύγει η σπουδαιότερη αξία τους. Ο Ιησούς επέλεξε 
να ζήσει για χάρη μας, να δώσει τη ζωή Του για χάρη μας 
και να νικήσει τον θάνατο για εμάς. Αυτός ήταν το από-
λυτο δώρο, δοσμένο απ’ τον απόλυτο δωρητή – τον Θεό. 
Μας έδωσε ένα ζωντανό, χειροπιαστό παράδειγμα να 
ακολουθήσουμε εμείς, την πιο τέλεια απεικόνιση μιας ανι-
διοτελούς, απεριόριστης, πρόσκλησης για αγάπη. 

Γι’ αυτό ας ακολουθήσουμε το παράδειγμά Του. 
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ένα τοπικό ορφανοτροφείο και όταν 
βρίσκομαι εκεί, ασχολούμενη με τα 
ορφανά, αυτό δεν κάνει καλό μόνο σε 
αυτά αλλά βοηθάει κι εμένα επίσης. 
Πάντα φεύγω από εκεί χαρούμενη 
και εμπνευσμένη, επειδή μπόρεσα να 
κάνω κάποιο καλό και να βοηθήσω 
τους άλλους. Στην ουσία δεν ξέρω 
πραγματικά ποιος ωφελείται περισσό-
τερο – τα ορφανά ή εγώ η ίδια!

Έχοντας αντιληφτεί ότι η Ρίνα 
χρειαζόταν κάτι ώστε να μη σκέφτε-
ται και τόσο τη δική της κατάσταση, 
της είπα για κάποιο μελλοντικό πρό-
γραμμα στο ορφανοτροφείο.

«Θα θέλαμε να κάνουμε τη γιορτή 
των Χριστουγέννων κάπως ξεχω-
ριστή για τα ορφανά. Θα πρέπει να 
διαλέξουμε το σωστό δώρο για το 
καθένα τους. Θα μπορούσες να μας 
βοηθήσεις;»

Το πρόσωπο της Ρίνα έλαμψε. 
«Βεβαίως», αποκρίθηκε. «Θα μου 
άρεζε πολύ να το κάνω αυτό».

Τις επόμενες βδομάδες, έχοντας 
μια λίστα που ανέφερε τις επιθυμίες 
του κάθε παιδιού, με χρώματα και 
μεγέθη, η Ρίνα ψώνιζε για τα ορφανά. 

Το μυαλό της ήταν τόσο απασχολη-
μένο στο να βρει τις καλύτερες τιμές 
και να κάνει τα λεφτά να φτάσουν για 
όλα, που δεν είχε καιρό να σκεφτεί 
τον εαυτό της.

Την ημέρα των Χριστουγέννων 
που θα μοιράζαμε τα δώρα στα 
ορφανά, η Ρίνα ήταν στην πόρτα μου, 
γεμάτη χαρά και πρόθυμη να αρχίσει 
να τυλίγει τα δώρα. 

Σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, 
παρατήρησα πως η Ρίνα είχε αλλάξει 
τόσο πολύ. Ήταν αυτή που έδινε τα 
δώρα στα ορφανά και κάθε φορά που 
την κοιτούσα, γελούσε και ήταν τόσο 
ευτυχισμένη.

Η Ρίνα είχε ανακαλύψει το μυστικό 
της αληθινής ευτυχίας: Δώσε τον 
εαυτό σου προσφέροντας στους 
άλλους και η ευτυχία θα βρει κι εσένα!

Η Ντίνα Έλλενς ήταν δασκάλα 
στην Νοτιοανατολική Ασία 
για πάνω από 25 χρόνια. Αν και 
τώρα είναι συνταξιούχος, παρα-
μένει δραστήρια σε εθελοντική 
εργασία ενώ είναι επίσης και 
συγγραφέας. ■

ΜΙΑ 
ΑΛΛΑΓΜΈΝΗ 
ΖΩΗ

Από την Ντίνα Έλλενς

Μια μέρα παρατήρησα ότι 
η φίλη μου, η Ρίνα, που ήταν 
οδοντίατρος, έδειχνε στεναχωρη-
μένη. Συχνά συναντιόμαστε και πάμε 
για καφέ, όμως σήμερα η Ρίνα δεν 
ήταν ο συνηθισμένος εύθυμος εαυτός 
της. Την ρώτησα τι δεν πήγαινε καλά 
και μου είπε:

«Λοιπόν, πλησιάζουν τα Χριστού- 
γεννα και νοιώθω λίγο στενοχωρη-
μένη. Όπως ξέρεις και τα δύο μου 
παιδιά είναι παντρεμένα και ζούνε 
μακριά. Και δεν έχω ακόμα εγγόνια».

Αναλογιζόμενη τη δική μου κατά-
σταση, μπορούσα εύκολα να ταυτιστώ 
με τη Ρίνα. Και τα δικά μου παιδιά 
έχουν μεγαλώσει, έχουν παντρευτεί 
και ζούνε στην άλλη άκρη του κόσμου 
και αν και έχω εγγόνια, βρίσκονται 
μακριά μου και δεν τα συναντώ 
συχνά. 

«Σε καταλαβαίνω, Ρίνα», της είπα. 
«Βρίσκομαι στην ίδια κατάσταση. Να 
σου πω όμως, τι είναι αυτό που με 
βοηθάει;»

Και μ’ αυτό συνέχισα, λέγοντας 
στη Ρίνα ότι πάω και βοηθάω εθε-
λοντικά μια φορά την εβδομάδα σ’ 
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Τα Χριστούγεννα είναι ένα 
απ’ τα μεγαλύτερα θαύματα  
που υπήρξαν ποτέ – η αγάπη του Θεού 
στη μορφή του μοναδικού Του Γιου, του 
Ιησού, κατέβηκε στη γη για να μας οδη-
γήσει ξανά στον Θεό, ενώ είναι επίσης 
πάντα και η εποχή για θαύματα. Και 
κάθε μικρό θαύμα μας υπενθυμίζει την 
ατέλειωτη αγάπη του Θεού. 

Κάποια Χριστούγεννα, ο σύζυγός μου, 
ο Ντάνιελ κι εγώ σχεδιάσαμε να πάμε 
να δώσουμε δώρα σε μερικές απ’ τις πιο 
φτωχές οικογένειες στην Γκοϊάνια της 
Βραζιλίας, τη χώρα όπου ζούσαμε τότε. 
Την προηγούμενη χρονιά ένας φίλος που 
είχε κατάστημα με παιχνίδια, μας είχε 
δώσει εκατοντάδες παιχνίδια να τα μοι-
ράσουμε, όμως αυτή τη χρονιά μπόρεσε 
να μας δώσει μόνο πέντε μεγάλα πλα-
στικά φορτηγάκια.

Τι κάνεις με πέντε φορτηγάκια μόνο; 
Προσπαθήσαμε να σκεφτούμε πώς να 
τα χρησιμοποιήσουμε, μέχρι που μία 
νύχτα η απάντηση ήλθε στον Ντάνιελ 
μέσα από ένα όνειρο. «Ξέρω τι μπορούμε 
να κάνουμε με αυτά τα πέντε φορτηγά-
κια», μου είπε το πρωί που ξημέρωσε. 
«Πρόσφατα ο Πέντρο έκανε εγχείρηση 
καρδιάς». (Ο Πέντρο πουλούσε φρούτα 

Από την Βικτώρια Ολιβέττα 

και λαχανικά στην κεντρική αγορά και 
όποτε μπορούσε τα προσέφερε δωρεάν 
στην εθελοντική μας εργασία.) «Αυτός 
και η σύζυγός του, η Μαρία, χρησιμοποί-
ησαν όλες τους τις αποταμιεύσεις τους, 
για να πληρώσουν τα έξοδα του νοσο-
κομείου, έτσι θα τους ήταν δύσκολο να 
αγοράσουν Χριστουγεννιάτικα δώρα για 
τα πέντε τους αγόρια τη χρονιά εκείνη». 

Τα φορτηγάκια ήταν κάπως μεγάλα. 
Έτσι ο Ντάνιελ τα έβαλε σε μια μεγάλη 
πλαστική σακούλα και ρίχνοντάς την 
στην πλάτη του, ξεκίνησε να πάρει το 
λεωφορείο για την άλλη μεριά της πόλης, 
όπου ζούσε ο Πέντρο και η οικογένειά 
του. 

Τα παιδιά του Πέντρο και της 
Μαρίας έπαιζαν στον δρόμο, και 
καθώς ένα απ’ τα αγόρια είδε τον 
Ντάνιελ, με μαλλιά που είχαν αρχί-
σει να ασπρίζουν και με γένια και 
με τη μεγάλη σακούλα στην πλάτη 
του, έτρεξε στο σπίτι φωνάζοντας, 
«Μαμά! Μπαμπά! Ήλθε ο Άγιος 
Βασίλης!»

Έτσι εκείνο το απόγευμα, ο 
Άγιος Βασίλης το πέρασε με τον 
Πέντρο, την Μαρία και τα αγόρια 
τους. Όταν επέστρεψε σπίτι εκείνο 

Τα Χριστούγεννα είναι  
αγάπη σε δράση. Κάθε φορά που 

αγαπάμε, κάθε φορά που προσφέ-
ρουμε, είναι Χριστούγεννα.
— Ντέιλ Έβανς (1912–2001)

Αληθινά πιστεύω πως αν συνεχί-
σουμε να λέμε την Ιστορία των 

Χριστουγέννων, να τραγουδάμε 
τα τραγούδια των Χριστουγέννων 

και να ζούμε το πνεύμα των 
Χριστουγέννων, ότι θα προσδίδουμε 

χαρά και ευτυχία και ειρήνη  
σ’ αυτόν τον κόσμο.

— Νόρμαν Βίνσεντ Πιλ (1898–1993)

ΚΆΠΟΤΕ ΤΆ 
ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΆ

το βράδυ, το πρόσωπο του Ντάνιελ έλα-
μπε από χαρά καθώς περιέγραφε την 
ευτυχία στα πρόσωπα των παιδιών. «Ο 
Πέντρο και η Μαρία στεναχωριόταν που 
δεν είχαν χρήματα να αγοράσουν δώρα 
για τα παιδιά, όμως ο Θεός το φρόντισε 
αυτό! Πέντε αγόρια, πέντε χρωματιστά 
φορτηγάκια!»

 
Η Βικτώρια Ολιβέττα είναι μέλος 
της Διεθνούς Οικογένειας στην 
Αργεντινή. ■
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Προκύπτει, ότι πολλοί απ’ τους 
Αμερικάνους αποίκους στα 1600 ήταν 
Πουριτανοί – μια ομάδα πολύ αυστη-
ρών Προτεσταντών που πίστευαν ότι 
τα Χριστούγεννα ήταν μια Καθολική 
γιορτή και ως εκ τούτου δεν έπρεπε να 
γιορτάζεται.2 Και για τα επόμενα 200 
χρόνια, μέχρι το ξεκίνημα του 20ου 
αιώνα, τα Χριστούγεννα δεν γιορ-
τάζονταν απ’ τους περισσότερους 
ανθρώπους στην Αμερική ενώ αυτοί 
που τα γιόρταζαν το έκαναν κρυφά.

Ούτε και στην Αγγλία του Όλιβερ 
Κρόμγουελ γιορτάζονταν. Αν και το 
1660, δύο χρόνια μετά τον θάνατό 
του, η απαγόρευση έπαψε να ισχύει 
και τα Χριστούγεννα καθιερώθη-
καν ξανά σαν μια γιορτή.3 Τουτέστιν 
απ’ τα μέσα του 16ου αιώνα μέχρι και 
τον 18ο αιώνα – σχεδόν 150 χρόνια 
– οι Χριστουγεννιάτικες γιορτές δεν 
ήταν όπως τις γιορτάζουμε σήμερα. Οι 
περισσότερες απ’ τις εορτάσιμες συνή-
θειες που γιορτάζουμε στις μέρες μας, 
καθιερώθηκαν στη Βικτωριανή εποχή. 
Όμως τι ήταν αυτό που άλλαξε τα 
πράγματα; Έχει να κάνει πάρα πολύ με 
κάποιον που έγραψε μια ιστορία για 

τα Χριστούγεννα.
Το 1843, ένα Βρετανός νουβελί- 

στας ο Κάρολος Ντίκενς (1812-1870) 
έγραψε το βιβλίο Τα Χριστουγεννιά-
τικα Κάλαντα. Εκτός απ’ την ίδια την 
ιστορία των πρώτων Χριστουγέννων, 
πιθανόν να είναι απ’ τις πιο δημο-
φιλείς Χριστουγεννιάτικες ιστορίες 
όλων των εποχών. Στη νουβέλα του, 
ο Κάρολος Ντίκενς εξιδανίκευσε έναν 
ορισμένο τύπο Χριστουγέννων πάνω 
στο οποίο βασίζουμε σήμερα πολλές 
απ’ τις αντιλήψεις μας όσον αφορά τα 
Χριστούγεννα. Πιθανόν να σκεφτείτε 
ότι με το να έχει γράψει μια τόση υπέ-
ροχη περιγραφή των Χριστουγέννων 
όπως γιορτάζονταν από την οικογέ-
νεια του μικρού Τιμ, ότι μάλλον έτσι 
γιόρταζαν τα Χριστούγεννα οι περισ-
σότεροι άνθρωποι στην Αγγλία – το 
δένδρο, τα Χριστουγεννιάτικα κάλα-
ντα, το δείπνο, η συντροφικότητα της 
οικογένειας, το μοίρασμα των δώρων. 
Όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε, του-
λάχιστον εκείνο τον καιρό.

«Όταν διαβάζουμε ή ακούμε το βι-
βλίο Τα Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα», 
αναφέρει ο Μπρους Φόρμπς4 σε μια 

ΦΑΝΤΑΣΤΕΊΤΕ 

Από την Αλία Γουίλιαμς 

ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΧΡΊΣΤΟΎΓΕΝΝΑ

– Μήπως συμπαθήσατε 
ποτέ τον Εμπενίζερ 
Σκρούτζ και τον Γκριντζ 
ενώ πλησίαζε η εποχή των Χριστου-
γέννων; Ίσως ακούγεται λίγο ακραία 
η ερώτησή μου, όμως μήπως δεν νοι-
ώσατε ποτέ τόσο ζεστά και όμορφα 
όπως πολλοί άλλοι την εποχή των 
Χριστουγέννων; Και θα θέλατε να 
ανακαλύψετε πώς να περάσετε καλύ-
τερα Χριστούγεννα αυτή τη χρονιά;

Πριν μερικά χρόνια εργαζόμουν 
πάνω σε ένα Χριστουγεννιάτικο 
άρθρο για μια παιδική ιστοσελίδα στο 
Ίντερνετ και ανακάλυψα αυτή την 
εντυπωσιακή πληροφορία: «Στο ξεκί-
νημα του δεκάτου ενάτου αιώνα, τα 
Χριστούγεννα [στην Βόρεια Αμερική] 
είχαν σχεδόν εξαφανιστεί. Για παρά-
δειγμα η εφημερίδα The Times δεν 
αναφέρθηκε ούτε μια φορά στα 
Χριστούγεννα από το 1790 έως το 
1835».1

Γεμάτος περιέργεια, έψαξα στο 
Ίντερνετ, ποιος να ήταν ο λόγος που 
είχαν σχεδόν εξαφανιστεί οι γιορ-
τές των Χριστουγέννων εκείνη την 
περίοδο της Αμερικάνικης ιστορίας. 
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συνέντευξή του σε ένα τοπικό ραδι-
οφωνικό πρόγραμμα, «δεν βλέπουμε 
μια αντανάκλαση του πώς ήταν τα 
Χριστούγεννα στις μέρες του Ντίκενς, 
βλέπουμε το πώς θα ήθελε ο Ντίκενς 
να μοιάζουν τα Χριστούγεννα».5

Στις αρχές του 19ου αιώνα, 
«Υπήρχε πολύ ανεργία», αναφέρει 
ο Τζον Τζόρνταν, που μελετά τον 
Ντίκενς. «Υπήρχε μιζέρια και ο 
Ντίκενς είδε τα Χριστούγεννα σαν 
κάτι που έτεινε να λειτουργήσει σαν 
κάποιο είδος αντίποδα στις αρνη-
τικές επιδράσεις της βιομηχανικής 
επανάστασης».6 Έτσι λοιπόν, ένα 
μεγάλο ευχαριστώ πάει στον Κάρολο 
Ντίκενς που κατά κάποιο τρόπο κοί-
ταξε πέρα απ’ το πώς γιορτάζονταν 
τα Χριστούγεννα εκείνο τον καιρό, 
δημιουργώντας ένα όραμα για κάτι 
καλύτερο.

Βέβαια με όλα τα παραπάνω που 
έχω αναφέρει, θα ήθελα να προσθέσω 
ότι τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει 
κι εσάς, απ’ το να δημιουργήσετε και 
εσείς τις δικές σας Χριστουγεννιάτικες 
παραδόσεις, οι οποίες θα έχουν ιδιαί-
τερη σημασία για εσάς.

Όταν μεγάλωνα, ένοιωθα λίγο 
σαν τον Σκρουτζ όσον αφορά τις 
Χριστουγεννιάτικες γιορτές. Τα 
τελευταία χρόνια όμως έχω αρχίσει 
να απολαμβάνω τα Χριστούγεννα 
και νομίζω  ότι έχει να κάνει επειδή 
δημιούργησα κάποιες νέες Χριστου-
γεννιάτικες συνήθειες για τον εαυτό 
μου ή με το ότι υπενθυμίζω στον 
εαυτό μου τη σημασία των παλιών 
παραδόσεων. Έχω φθάσει στο σημείο 
να κατανοώ ότι οι παραδόσεις έχουν 
πολύ αξία, όταν γίνονται για να δια-
τηρήσουν τη μνήμη για κάτι που δεν 
πρέπει να ξεχαστεί – και το οποίο 
όπως και να έχει πρέπει να γιορτά- 
ζεται.

Παρακάτω υπάρχουν τρία ερωτή-
ματα που μπορεί να σας βοηθήσουν 
να ανακαλύψετε και να δημιουργή-
σετε Χριστουγεννιάτικες συνήθειες 
που θα αγαπήσετε. Οι παραδόσεις 
ίσως ακόμη να είναι πράγματα που 
κάνατε στο παρελθόν, όμως που μπο-
ρεί να χρειάζεστε να αλλάξετε τον 
τρόπο που τις αντιλαμβάνεστε ή να 
ανανεώσετε το πάθος σας για τον 
λόγο που τις κάνατε.

Δεν χρειάζεται να νοιώθετε 
εγκλωβισμένοι στο πώς τις γιόρ-
ταζαν οι άλλοι στο παρελθόν, 
επειδή, τουλάχιστον για μένα, οι 
Χριστουγεννιάτικες παραδόσεις θα 
πρέπει να γιορτάζουν την αγάπη. Η 
γνώμη μου είναι ότι αυτό θα πρέ-
πει να είναι το μοναδικό τεστ που 
θα πρέπει να ισχύει για τις νέες σας 
Χριστουγεννιάτικες συνήθειες.

1. βλ. https://countryandvictoriantimes 
.com/2010/12/09/charles-dickens 
-saved-christmas/

2. βλ. http://www.freerepublic.com 
/focus/f-news/1544080/posts

3. βλ. http://www.olivercromwell.org 
/faqs4.htm

4. Ο Μπρους Φόρμπς είναι ο διευθύνων 
στις θρησκευτικές μελέτες του 
Κολλεγίου Μόρνινγκσαϊντ στην Πόλη 
Σιουξ της Αϊόβα.

5. βλ. http://news.minnesota.publicradio 
.org/features/2005/12/24_gilbertc 
_historyxmas/

6. βλ. http://news.minnesota.publicradio 
.org/features/2005/12/24_gilbertc 
_historyxmas/
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Ποιον αγαπώ; 
Ετοιμάστε έναν κατάλογο για εκείνους που έχουν  

ιδιαίτερη σημασία για εσάς. Γιορτάστε την αγάπη σας με 
το να κάνετε κάτι μαζί τους ή κάτι γι’ αυτούς – κάτι που 
θα σήμαινε πολλά για αυτούς. Θα μπορούσατε να απο-
φασίσετε να διαβάσετε ένα βιβλίο μαζί στις γιορτές των 
Χριστουγέννων με σκοπό να γιορτάσετε την συντροφικό-
τητά σας. Ή αποφασίστε να κάνετε κάποια πράγματα μαζί 
κάθε μέρα ενώ πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Ή χαρίστε σε 
έναν αγαπημένο σας κάποια γνωμικά, τραγούδια ή απλοϊκά 
δωράκια που γιορτάζουν το ποιοι είναι αυτοί.

Χωρίς κανόνες, απλά κάνετε τους αγαπημένους σας να 
νοιώσουν αγαπημένοι. Και αυτό σημαίνει κάτι διαφορετικό 
για το κάθε άτομο. Βγάλτε λοιπόν ένα σημειωματάριο και 
αρχίσετε να γράφετε. 

Ποιον θέλει από εμένα ο Ιησούς να αγαπώ;
Γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς αγαπά τον καθένα και είναι 

εύκολο να επικεντρωθούμε στα άτομα εκείνα που βρίσκο-
νται μακριά και τα οποία αγαπά ο Ιησούς, επειδή αν είναι 
5.000 χιλιόμετρα μακριά, είναι κάπως μακριά για να τους 
προσεγγίσετε προσωπικά. Έτσι δεν αναφέρομαι σε αυτά τα 
πρόσωπα που βρίσκονται πολύ μα πολύ μακριά, αλλά για τα 
πρόσωπα που είναι δίπλα σας – στο γραφείο σας, το σχολείο 
ή την γειτονιά που ζείτε;

Υπάρχουν ευκαιρίες να δείξετε αγάπη σε άλλους που 
είναι κοντά σας, τη χρονιά αυτή; Σκεφτείτε να πείτε ναι. Και 
όχι μόνο με τον νου σας, αφού στον νου σας γνωρίζετε ότι 
σίγουρα ο Ιησούς αγαπά τους άλλους. Αλλά επίσης και με 
την καρδιά σας, επειδή μέσα σας γνωρίζετε ότι θα απαιτήσει 
να κάνετε κάτι που θα χρειαστεί προσπάθεια για να προσφέ-
ρετε αγάπη.

Πώς μπορώ να γιορτάσω την αγάπη;
Πρόσφατα αγόρασα ένα βιβλίο με ιδέες για κατασκευές 

παιδικών παιχνιδιών και υπάρχει και ένα μέρος του βιβλίου, 
που αναφέρεται σε Χριστουγεννιάτικες κατασκευές – ξύλινα 
ντουλαπάκια, βαμμένα στρατιωτάκια, φτερά αγγέλων, κτλ. 
Εκείνο που θα δοκιμάσω να ασχοληθώ εφέτος, είναι να 
διακοσμήσω χάρτινες τσάντες από ψώνια, τσάντες που αντι-
καθιστούν τις παραδοσιακές Χριστουγεννιάτικες κάλτσες. 
Σ’ όλη την περίοδο των γιορτών, θα γράφω γράμματα και 
θα ψάξω για μικρά δωράκια για τα ανιψάκια μου και θα τα 
βάλω μέσα στις τσάντες αυτές που θα έχουν γραμμένο το 
όνομά τους απ’ έξω.

Αυτές οι ιδέες ίσως να ακούγονται λίγο γλυκανάλατες, 
όμως τα πράγματα έχουν αρχίσει να δείχνουν όλο και πιο 
Χριστουγεννιάτικα. Νομίζω ότι είναι επειδή με κάθε δραστη-
ριότητα που ασχολούμαι, κάθε κουλουράκι που ψήνω, κάθε 
απόγευμα που αφιερώνω με κάποιον αγαπημένο μου, γνω-
ρίζω ότι το κάνω (ή προσπαθώ να το κάνω) λόγω εκείνου 
του θεϊκού πράγματος, που λέγεται αγάπη. 

Αποφασίστε να κάνετε υπέροχα πράγματα για αυτούς 
που αγαπάτε. Βυθίστε τις πράξεις σας στην αγάπη – και θα 
έχετε μια απ’ τις καλύτερες Χριστουγεννιάτικες παραδόσεις.

Μου αρέσει η ιδέα του ότι για πολύ μα πολύ καιρό, τόσοι 
πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν κάνει κάτι δια-
φορετικό και κάτι εξαιρετικό για να γιορτάσουν κάποιο 
γεγονός ή κάποια ιδέα. Τότε είναι που οι παραδόσεις έχουν 
το υπέρτατο νόημά τους – ότι γίνονται για να τιμήσουν κάτι 
το οποίο δεν πρέπει να ξεχαστεί – όμως το πώς γίνονται 
αυτό θα μπορούσε να είναι διαφορετικό απ’ οτιδήποτε έχει 
γίνει μέχρι τώρα. Ας γίνουμε δημιουργικοί λοιπόν!

Αν η ιδέα των Χριστουγέννων σας φαίνεται κάπως ανού-
σια και ξεπερασμένη, ελπίζω να σκεφτείτε εκείνον τον 
συγγραφέα που φαντάστηκε καλύτερα Χριστούγεννα και 
επίσης πώς να μπορέσετε κι εσείς να δημιουργήσετε καλύ-
τερα Χριστούγεννα για τον εαυτό σας επίσης.

Η Αλίγια Γουίλιαμς είναι εκδότης και αναλυτής 
κειμένου. ■
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Ο Δεκέμβριος όπως και να ‘χει, είναι ο πιο 
πολυάσχολος μήνας του χρόνου. Οι μέρες 
είναι γεμάτες με διοργανώσεις για εκδηλώσεις, ανακύ-
κλωση παιχνιδιών για να δοθούν σε φτωχά παιδάκια, 
αγορά δώρων, διακόσμηση του σπιτιού και προετοιμασίες 
για Χριστουγεννιάτικες συνάξεις και δείπνο την Παραμονή 
των Χριστουγέννων. Μετά είναι και η γιορτή της 
Πρωτοχρονιάς, όταν αφήνουμε ξοπίσω τον παλιό χρόνο και 
καλωσορίζουμε τον νέο.

Όμως υπάρχουν μερικές ξεχωριστές μέρες, σαν ένα 
νησί καταφύγιο που πλέει ήσυχα μέσα στη θάλασσα 
της αέναης κίνησης – και οι μέρες αυτές είναι ανάμεσα 
στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά – 26 έως 30 
Δεκεμβρίου. Είναι οι μέρες εκείνες που αφιερώνω σε προ-
σωπικό στοχασμό. Όχι πως έχω πέντε πλήρεις ημέρες 
διακοπών, επειδή έχουν να γίνουν πολλά πριν τελειώσει η 
χρονιά! Όμως μέσα σ’ αυτές τις μέρες βρίσκω τον χρόνο 
και αναλογίζομαι όσα συνέβησαν τη χρονιά που τελειώνει 
και όσα επίκεινται τη νέα χρονιά που έρχεται! 

Καταρχάς, βγάζω το ημερολόγιό μου για να ξαναρίξω 
μια ματιά στα πιο αξιοσημείωτα γεγονότα της χρονιάς. 
Ευχαριστώ τον Θεό για τις προφανείς ευλογίες, καθώς 
επίσης και τις «μεταμφιεσμένες ευλογίες» οι οποίες προ-
ήλθαν απ’ τις δυσκολίες και τα μαθήματα που μαθεύτηκαν 
με δύσκολο τρόπο! Πάντα με εκπλήσσει το γεγονός για 
το πόσα μπορούν να συμβούν μέσα σε 12 μήνες και πόσο 
παλιά φαίνεται να συνέβησαν μερικά απ’ τα γεγονότα αυτά! 

Αν δεν έβρισκα τον χρόνο να αναπολήσω όσα συνέβη-
σαν, μάλλον θα μου διέφευγαν μερικά σημαντικά γεγονότα 
και ίσως και να μου διέφευγε το πώς εξελίχθηκαν τα γεγο-
νότα αυτά. Τώρα με το πέρασμα των χρόνων έχω κάνει μια 
συλλογή με όλες τις ανακεφαλαιώσεις που κάνω στο τέλος 

ΜΈΡΈΣ ΓΙΑ 
ΣΤΟΧΑΣΜΟ

κάθε χρονιάς.
Κατόπιν ατενίζω με ελπιδοφόρα προσμονή τη χρονιά 

που έρχεται. Μερικές χρονιές δείχνουν να είναι αρκετά 
προσχεδιασμένες από πριν, άλλες δείχνουν περισσότερο 
ομιχλώδεις, όμως στην περίπτωσή μου γνωρίζω πως θα 
υπάρχουν πάντα εκπλήξεις. Αφιερώνω τη χρονιά που έρχε-
ται στον Θεό και γράφω μια προσευχή που βγαίνει από 
μέσα μου. Προσπαθώ επίσης να βρω ένα κατάλληλο εδάφιο 
απ’ τη Βίβλο που θα ταιριάζει με την προσευχή που γράφω.

Αυτή τη χρονιά το εδάφιό μου είναι παρμένο απ’ την 
Επί του Όρους Ομιλία στο Ματθαίου 6:33. Ο Ιησούς είπε, 
«Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία τού Θεού, και τη δικαιοσύνη 
Του· και όλα αυτά θα σας προστεθούν». Ελπίζω να το επα-
ναλαμβάνω συχνά και να μελετώ τι σημαίνει να «ζητώ 
πρώτα τη βασιλεία του Θεού» στις ενέργειές μου. Θα ήθελα 
επίσης να αναλογίζομαι τι σημαίνει «δικαιοσύνη» για τον 
Κύριο, το οποίο υποπτεύομαι ότι έχει να κάνει περισσότερο 
με την αγάπη, την πίστη και τη χάρη και όχι με τις δικές μου 
ασήμαντες προσπάθειές για τελειότητα. Και τελικά, να έχω 
πίστη για «όλα αυτά τα πράγματα» τα οποία υποσχέθηκε 
να προμηθεύσει ο επουράνιος Πατέρας μου.

Κάθε χρονιά προσβλέπω σε αυτές τις μέρες ανάμεσα 
στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, όταν μπορώ να 
βρω ελεύθερο χρόνο μετά από όλες τις δραστηριότητες 
του Δεκεμβρίου, να σκεφτώ όσα έγιναν την προηγούμενη 
χρονιά, να απαριθμήσω τις πολλές μου ευλογίες και να 
εμπιστευτώ την επερχόμενη χρονιά στη δική Του πολύτιμη 
φροντίδα.

Η Σάλι Γκαρσία είναι εκπαιδευτικός, Χριστιανή 
απόστολος και μέλος της Διεθνούς Οικογένειας 
στην Χιλή.  ■ 

Από την Σάλι Γκαρσία 
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και έπρεπε να γράψω τα τελικά μου διαγωνίσματα. Όμως 
να που, μέσα από ένα απλό γλειφιτζούρι με γεύση λεμονιού, 
επέστρεψε ξανά εκείνη η μαγεία των Χριστουγέννων –  η 
χαρούμενη, αυθόρμητη προσφορά καθώς και η απόλαυση 
ενός γλυκίσματος.

Αφού έφαγα το γλυκό, πήγα σε μια άλλη τάξη, όπου έτυχε 
να δω μια απ’ τις φίλες μου να μελετά έναν τεράστιο τόμο 
πολιτικής μηχανικής. Τα μάτια της ήταν κουρασμένα και το 
πρόσωπό της έδειχνε πονεμένο. Όταν άνοιξα την τσάντα μου 
για να βγάλω το βιβλίο μου, είδα ότι είχα δυο μπισκότα με 
σοκολατάκια σε μία από τις θήκες, που τα είχα πακετάρει για 
απογευματινό κολατσό. Τα έβγαλα και ρώτησα τη φίλη μου, 
«Θέλεις ένα μπισκότο;»   

Βλέποντας τα μάτια της να φωτίζουν, με έκανε να 
χαμογελάσω και αντιλήφθηκα πως αν και δεν μπορούσα 
να απολαύσω τις ίδιες Χριστουγεννιάτικες γιορτές και 
τα πάρτι του νεανικών μου χρόνων, παρ’ όλα αυτά μπο-
ρούσα να συνεχίζω να μεταδίδω μερική απ’ τη χαρά των 
Χριστουγέννων στους άλλους γύρω μου. Ένα χαμόγελο και 
ένα μικρό γλυκό, δεν είναι και τόσο σπουδαία, όμως σε μια 
εποχή όπως αυτή των Χριστουγέννων όταν η συναισθημα-
τική νοσταλγία και οι φωτεινές προσδοκίες συγκρούονται 
όλο και πιο σθεναρά με τη σκληρή πραγματικότητα της 
ζωής, μια απλή πράξη γενναιοδωρίας μπορεί να κάνει θαύ-
ματα φέρνοντας τη χαρά των Χριστουγέννων σε μια μέρα 
όλο βαρεμάρα.

Η Έλσα Σικρόφσκι είναι ανεξάρτητη συγγραφέας. 
Ζει με την οικογένειά της στην Ταιβάν. ■

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ 
ΣΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Από την Έλσα Σικρόφσκι

Την Παραμονή των Χριστουγέννων, όταν 
ήμουν δευτεροετής στο κολλέγιο, προσπα- 
θούσα χωρίς επιτυχία να νοιώσω τις χαρές των Χριστου-
γέννων και αυτό μάλλον απόρρεε απ’ το γεγονός του ότι ο 
ενθουσιασμός της πρώτης μου χρονιάς είχε χαθεί και συγ-
χρόνως ένοιωθα και εξουθενωμένη, βρισκόμενη στο τέλος 
του δευτέρου εξαμήνου συν την απογοήτευσή μου για μια 
εργασία στην οποία δεν τα είχα πάει και τόσο καλά. Τώρα 
βρισκόμουν έξω απ’ το γραφείο του καθηγητή, για να συζη-
τήσω την προαναφερθείσα προβληματική μου εργασία, ενώ 
συγχρόνως αναπολούσα με νοσταλγία τις ανέμελες χαρές 
των παιδικών Χριστουγεννιάτικων εορτών.

Όταν ο καθηγητής με κάλεσε να εισέλθω, προσπάθησα 
να δείχνω λίγο ευδιάθετη. Όμως πριν αρχίσει να μου μιλάει, 
άνοιξε το συρτάρι του γραφείου του και πήρε μια μικρή 
σακουλίτσα με γλειφιτζούρια. «Θέλεις ένα γλειφιτζούρι;», μου 
πρότεινε με ένα χαμόγελο. Πιάστηκα κάπως απροετοίμαστη 
και χαμογέλασα. Από πότε οι καθηγητές προσφέρουν γλυκά 
στους μαθητές;

«Καλά Χριστούγεννα!» είπε και άρχισε να μου δίνει ιδέες 
για το πώς μπορούσα να αναθεωρήσω το γραπτό μου. Απ’ 
ό,τι φάνηκε δεν ήταν και τόσο περίπλοκο όσο το σκεφτό-
μουν εγώ και όταν έφυγα απ’ το γραφείο του ένοιωθα πολύ 
καλύτερα. 

Αν και ο καθηγητής μου δεν γνώριζε για τη μοναξιά που 
ένοιωθα και τις στενοχώριες μου, σαν δευτεροετής εκείνη 
τη χρονιά, η αυθόρμητη και ευγενική πράξη του, μου έδωσε 
εκείνη τη συναισθηματική ανύψωση που χρειαζόμουν για να 
αντιμετωπίσω τις προκλήσεις των υπόλοιπων γιορτών, μια 
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εμείς οι άλλοι θα σας ζηλεύουμε επειδή θα ευχόμαστε να 
ήμασταν κι εμείς τόσο οργανωμένοι!

 
Κρατήστε τα πράγματα απλά. 

Η απλότητα είναι αρετή. Οι γιορτές δεν χρειάζεται να 
είναι περίπλοκες. Το να δίνουμε δώρα θα πρέπει να δεί-
χνει ότι νοιαζόμαστε, όχι για να κάνουμε εντύπωση. Μην 
προθυμοποιηθείτε να ψήσετε τόνους από κουλουράκια για 
τα Χριστούγεννα στο σχολικό πάρτι. Να προσφέρετε ναι, 
όμως μην προσφερθείτε να δώσετε κάτι όταν δεν μπορείτε. 
Η οικογένειά σας, οι φίλοι, οι συνεργάτες, η κοινότητα και 
οι άλλοι, όλοι τους θέλουν λίγο απ’ τον χρόνο σας, γι’ αυτό 
προετοιμαστείτε ανάλογα.

 
Να είστε φιλεύσπλαχνοι. 

Η φιλευσπλαχνία αρχίζει απ’ το σπίτι, όμως δεν στα-
ματά εκεί. Υπάρχουν οικογένειες στην περιοχή σας των 
οποίων τα παιδιά δεν θα πάρουν δώρα αυτές τις γιορτές; 
Γιατί δεν αγοράζετε ένα επιπλέον δώρο, παιχνίδι, πάζλ 
ή οτιδήποτε μπορείτε, όταν πάτε για Χριστουγεννιάτικα 
ψώνια και δώστε τα επιπλέον σε εκείνους που τα χρειά-
ζονται; Προθυμοποιηθείτε να βοηθήσετε με το μοίρασμα 
των δώρων στο σχολείο και τη γειτονιά σας. Θα νοιώσετε 
μεγάλη εκπλήρωση και το να βοηθάτε τους άλλους είναι 
ένας απ’ τους καλύτερους τρόπους να αποβάλετε το στρες 
από τη ζωή σας. 

 
Βρείτε λίγο χρόνο για ησυχία.  

Για μερικούς, αυτό μπορεί να σημαίνει να πηγαίνουν από 
πολύ νωρίς στη Χριστουγεννιάτικη λειτουργία με άλλους 
πιστούς. Για άλλους, ίσως να σημαίνει να βρίσκουν λίγο 
χρόνο καθημερινά για προσωπική περισυλλογή. Όμως, 
όπως και να ‘χει, σχεδιάστε να βρείτε τον χρόνο να προ-
σευχηθείτε, να δείξετε ευγνωμοσύνη και να γεμίσετε την 
καρδιά σας με τις καλοσύνες του Θεού. ■

ΥΠΕΡΝΙΚΏΝΤΑΣ 
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΏΝ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΏΝ  

Προσαρμοσμένο απο τον 

Ν.Τ. Άνταμς 

Τα Χριστούγεννα είναι μια σπουδαία ευκαι-
ρία για να δίνουμε, να ξαναβρισκόμαστε με νέους και 
παλιούς φίλους και να ανακαλύπτουμε ξανά τη σπουδαι-
ότητα της οικογένειας και της πνευματικότητας. Όμως τα 
Χριστούγεννα μπορούν επίσης να γίνουν αγχώδη και ίσως 
και πολύ κουραστικά αν δεν χειριστούμε σωστά τον χρόνο 
μας και τη διάθεσή μας. Αυτό το γνωρίζω προσωπικά, επειδή 
έχω ένα κατάστημα με βιβλία και βιντεοπαιχνίδια το οποίο 
έχει πάρα πολύ δουλειά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, 
ενώ συγχρόνως πρέπει να κάνω κι εγώ ψώνια, να πάω σε 
πάρτι, έχω την οικογένειά μου που με θέλει δίπλα της και 
άλλα πολλά. Μια και τυχαίνει να συζητώ με πολλούς φρε-
νήρεις ανθρώπους αυτή την εποχή κάθε χρονιά, θα ήθελα 
να μοιραστώ μαζί σας μερικές συμβουλές που ελπίζω να σας 
βοηθήσουν να απολαύσετε όσο περισσότερο γίνεται αυτή 
την όμορφη εποχή, χωρίς να κουραστείτε πάρα πολύ. 

 
Θυμηθείτε για το τι πρόκειται. 

Σκεφτείτε τι είναι τα Χριστούγεννα: Είναι η εποχή να 
γιορτάσουμε τη γέννηση του Ιησού Χριστού! Οι έννοιες 
του «επί γης ειρήνη» και «καλή θέληση προς όλους» είναι 
παγκόσμιες αξίες και αξίζουν να γιορτάζονται. Μερικές 
φορές μας είναι δύσκολο να το θυμόμαστε αυτό, όταν αγω-
νιζόμαστε να βρούμε θέση σε ένα γεμάτο πάρκινγκ, όμως 
αξίζει την προσπάθεια!

 
Σχεδιάστε από πριν. 

Γιατί τόσοι πολλοί από μας πιανόμαστε αδιάβαστοι κάθε 
χρονιά όταν ξαφνικά φθάνουν τα Χριστούγεννα και δεν 
έχουμε κάνει το παραμικρό για να ετοιμαστούμε; Πόσο πιο 
εύκολο θα ήταν να ψωνίζαμε τα δώρα από πριν, να τα πακε-
τάραμε και να τα βάλουμε σε μια ντουλάπα! Μπορείτε να 
αρχίσετε τις Χριστουγεννιάτικες προετοιμασίες σας απ’ τον 
Ιούλιο, οπότε όταν φθάσει ο Δεκέμβριος, το μόνο που έχετε 
να κάνετε είναι να απολαμβάνετε τις γιορτές – και όλοι 
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άλλοι την καταγωγή Του. Δεν ήταν ο 
τύπος του Μεσσία που πρόσμεναν και 
εύχονταν να υπήρχε τρόπος να Τον 
ανταλλάξουν.

Παρ’ όλα αυτά, εκείνοι που δέχτη-
καν τον Ιησού με ανοικτή αγκαλιά, 
αναγνώρισαν πόσο πιο υπέροχη θα 
ήταν η ζωή τους τώρα που είχαν λάβει 
το δώρο της αιώνιας σωτηρίας και την 
ανιδιοτελή αγάπη του Θεού που προ-
σέφερε Αυτός. Και αυτοί στη συνέχεια 
μετέδωσαν τον Χριστό στους άλλους, 
και αυτοί συνέχισαν να διαλαλούν τα 
καλά νέα και στους άλλους ώσπου να 
‘μαστε κι εμείς σήμερα.

Σε έναν κόσμο κυριευμένο από 
ψεύτικες προσωπικότητες, υλιστικά 
σκεπτικά και παραπλανητική δια-
φήμιση, το δώρο της αγάπης του 
Ιησού είναι τόσο αληθινό και τόσο 
απαραίτητο όσο ποτέ. Ας Τον δια-
δώσουμε και στους άλλους, τόσο τα 
Χριστούγεννα όσο και κάθε άλλη 
μέρα του χρόνου.

Ο Κρις Μιζράνι είναι Χριστια-
νός απόστολος, φωτογράφος 
και σχεδιαστής ιστότοπων με 
το Χέρι Βοηθείας στο Κέιπ 
Τάουν της Νότιας Αφρικής. ■

ΔΩΡΊΖΟΝΤΑΣ 
ΤΟΝ ΊΗΣΟΎ

Από τον Κρις Μιζράνι

Για εμένα προσωπικά, ένα 
απ’ τα πιο συναρπαστικά γεγονότα 
των Χριστουγέννων είναι τα δώρα. 
Ξέρω ότι τα Χριστούγεννα είναι 
κάτι πολύ περισσότερο από δώρα – 
όμως η απλή πράξη του να ανοίγω 
τα δώρα μου και να βλέπω τι έχει το 
κάθε πακέτο, μου δίνει τόση πολύ 
χαρά. Πιάνω το όμορφα περιτυλιγ-
μένο δώρο, με το όνομά μου πάνω του 
και αυτό με ενθουσιάζει! Ακόμα και 
αν γνωρίζω τι έχει μέσα, μου αρέσει 
να ανοίγω το πακέτο και να βλέπω το 
δώρο για πρώτη φορά!

Όταν ο Ιησούς ήλθε εκείνα τα 
πρώτα Χριστούγεννα, όλοι περίμε-
ναν τον ερχομό Του. Οι Ισραηλίτες 
της εποχής Του προσδοκούσαν έναν 
Μεσσία, κάποιον που θα τους απε-
λευθέρωνε απ’ την καταπίεση που 
υπέφεραν. Ο Ιησούς ήρθε σε πακέτο 
ενός μικρού μωρού και στην πορεία 
αποδείχθηκε ότι ήταν από κάθε άποψη 
το Σπουδαιότερο Δώρο.

Εντούτοις, δεν ήταν όλοι προε-
τοιμασμένοι στο να κατανοήσουν το 
ποιος ήταν Αυτός ή να αναγνωρίσουν 
την αξία Του. Μερικοί χλεύασαν τον 
τόπο της γέννησής Του, άλλοι το επί-
γειο επάγγελμα του πατέρα Του και 

Η ιδέα μου για τα Χριστού-
γεννα, είτε παραδοσιακά είτε 
σύγχρονα, είναι πολύ απλή: 
Να αγαπάς τους άλλους. Για 
σκεφτείτε το, γιατί πρέπει να 
περιμένουμε τα Χριστούγεννα 
για να το κάνουμε αυτό;  
— Μποπ Χόουπ (1903–2003)

Αν θα ήθελες να δεχθείς το 
δώρο αγάπης του Ιησού και 
αιώνια ζωή, το μόνο που έχεις 
να κάνεις είναι να το ζητήσεις. 
«Εδώ είμαι!» μας λέει Αυτός. 
«Στέκομαι στην πόρτα και 
κτυπώ. Αν κάποιος ακούσει 
τη φωνή Μου και ανοίξει την 
πόρτα, Εγώ θα μπω».1 

Αγαπημένε μου Ιησού, Σε 
ευχαριστώ που ήλθες στη γη για 
να με σώσεις. Αποδέχομαι αυτό 
το υπέροχο δώρο και Σε προ-
σκαλώ στην καρδιά μου και στη 
ζωή μου. Σε παρακαλώ βοήθησέ 
με να μάθω να αγαπώ Εσένα και 
τους άλλους. Αμήν. 

1. Αποκάλυψη 3:20
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τον Θεό. Επέλεξε να γίνει η θυσία, η 
εξιλέωση για την αμαρτία μας, ώστε να 
μπορέσουμε εμείς να εισέλθουμε σε μια 
λυτρωτική σχέση με τον Θεό. Η δική 
Του άφιξη σε αυτόν τον κόσμο σήμανε 
το τέλος της εξουσίας του θανάτου, 
του φόβου και του μίσους. Ακόμα και 
αν αυτά τα πράγματα συνεχίζουν να 
επικρατούν σε αυτόν τον κόσμο, η 
γέννηση του Ιησού μας διαβεβαίωσε 
ότι δεν έχουν την τελευταία λέξη. Δεν 
νικούν! 

Ακόμα και όταν η καρδιά σας 
πονάει και είστε απογοητευμένοι, 
ο Ιησούς προσφέρει μια ελπίδα που 
μπορεί να γιορταστεί. Ελπίζω να 
μπορέσετε να απολαύσετε την όλη 
Χριστουγεννιάτικη εμπειρία της οικο-
γένειας, των φίλων, των γιορτών, των 
δώρων και των όμορφων στολισμών. 
Όμως ακόμα και αν είστε μόνοι και δεν 
κάνετε κάτι ιδιαίτερο για να τιμήσετε 
την εποχή αυτή, ελπίζω να μπορέσετε 
να επικεντρώσετε ξανά τις ελπίδες 
σας στον Ιησού. Προσεύχομαι πως μια 
βαθιά επίγνωση της αγάπης Του για 
εσάς θα είναι το δώρο που θα ξεπερά-
σει κάθε προσδοκία. Ελπίζω πως όλα 
τα παραφερνάλια και η εμπορευμα-
τοποίηση των Χριστουγέννων δεν θα 
μπορέσουν να εξαλείψουν την ομορφιά 

της ιστορίας της σωτηρίας μας, μιας 
ιστορίας η οποία μπορεί να υπερκαλύ-
ψει όλες τις στεναχώριες και στη δική 
σας αλλά και τη δική μου ζωή. 

Σκέπτομαι τους βοσκούς τότε, που 
φύλαγαν τα πρόβατά τους στις πλαγιές 
έξω απ’ την Βηθλεέμ εκείνη τη νύχτα 
που γεννήθηκε ο Ιησούς. Προφανώς 
πρέπει να κρύωναν, να πεινούσαν και 
να ένοιωθαν άβολα. Πιθανόν να ένοιω-
θαν ότι δεν ήταν και τόσο σπουδαίοι 
από επαγγελματικής ή άλλης άποψης. 
Όμως όταν τους εμφανίστηκε ο άγγε-
λος για να τους ανακοινώσει τα καλά 
νέα για τη γέννηση του Ιησού, καθώς 
και ο ουρανός ήταν γεμάτος από 
ομάδες αγγέλων που υμνούσαν, στοι-
χηματίζω ότι ένοιωσαν αγάπη, ελπίδα, 
χαρά και ενθουσιασμό που μεταμόρ-
φωσαν την ανιαρότητα στη ζωή τους.

Ας ακούσουμε κι εμείς τα ίδια καλά 
νέα και ας γιορτάσουμε την ελπίδα του 
Ιησού αυτά τα Χριστούγεννα!

Η Μαρί Αλβέρο είναι πρώην 
Χριστιανή απόστολος στην 
Αφρική και το Μεξικό. Σήμερα, 
ζει με τον σύζυγό της και τα 
παιδιά τους, ευτυχισμένη και 
πολυάσχολη στο Κεντρικό 
Τέξας των ΗΠΑ. ■

ΠΟΝΕΜΕΝΟΙ 
ΔΕΚΕΜΒΡΗΔΕΣ

Από την Μαρί Αλβέρο 

Όταν άκουσα ότι το 
κανάλι ταινιών Χόλμαρκ 
ανακοίνωσε ότι έχει προ-
γραμματίσει σαραντα νέες 
Χριστουγεννιάτικες ταινίες 
για το 2019,  σκέφτηκα ότι λίγα 
γεγονότα δημιουργούν τις προσδοκίες 
και τον ενθουσιασμό που φέρνουν τα 
Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα λοι-
πόν έρχονται να αντιπροσωπεύσουν 
την αποκορύφωση της χρονιάς ως μια 
εποχή ομορφιάς, γιορτής, γενναιοδω-
ρίας, φιλίας και χαράς. Σχεδιάζουμε να 
επαναλάβουμε τις παραδόσεις, μετα-
φέροντας όλη την τελειότητα των 
περασμένων Χριστουγέννων σε μια 
σύγχρονη έκδοση.

Τι γίνεται όμως όταν η εποχή της 
χαράς επισκιάζεται από ένα διαζύγιο, 
μια άσχημη διάγνωση, κάποιο θάνατο 
ή μια απογοήτευση; Όταν όλες αυτές οι 
παραδόσεις σας φαίνονται κενές και οι 
μέρες τους εξυπηρετούν σαν μια υπεν-
θύμιση του πόσα χάλια έχει η ζωή σας, 
όταν χαλάνε οι σχέσεις, οι τραπεζικοί 
λογαριασμοί είναι άδειοι και τα όνειρα 
διαλύονται, τι απομένει να γιορταστεί;

Νομίζω πως όλοι μας έχουμε ζήσει 
τέτοιου είδους Χριστούγεννα στο 
παρελθόν, αυτό που αποκαλώ πονεμέ-
νους Δεκέμβρηδες.

Βέβαια οι δικές μας εμπειρίες δεν 
μπορούν να αλλάξουν το γεγονός ότι 
ο Ιησούς επέλεξε να πάρει ανθρώπινη 
μορφή, ως ένα αβοήθητο βρέφος και 
να εισέλθει στον δικό μας κόσμο, ώστε 
να μας φανερώσει την αγάπη του Θεού 
για μας μέσα σε έναν κόσμο πόνου, 
ασθένειας, αμαρτίας και χωρισμού απ’ 
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Η ΟΥΣΙΑ ΤΩΝ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

Απο τον Ιησου με Αγαπη

Τα Χριστούγεννα τα απολαμβάνει κάποιος 
καλύτερα όταν δεν έχουν για επίκεντρό τους 
τις διακοσμήσεις, τα δώρα ή τις εορταστικές 
εκδηλώσεις αλλά το δώρο της αγάπης Μου 
για όλο τον κόσμο. Η αγάπη είναι η ουσία των 
Χριστουγέννων. Τα Χριστούγεννα τα γιορ-
τάζεις καλύτερα όταν περνάς ποιοτικό χρόνο 
με την οικογένειά σου και τους φίλους σου 
και χαίρεσαι την αγάπη που έχετε μεταξύ σας. 
Δυστυχώς η αγάπη μπορεί να χαθεί, κάπου 
ανάμεσα σε όλη τη φασαρία και την ανα-
κατωσούρα των Χριστουγέννων. Μερικές 
φορές υπερκαλύπτεται απ’ τις διακοσμή-
σεις και τα δώρα, τα ατελείωτα ψώνια και το 
Χριστουγεννιάτικο δείπνο και τα πάρτι. 

Τα Χριστούγεννα είναι τα γενέθλιά Μου, η 
μέρα εκείνη που εισήλθα στην ανθρώπινη 
ιστορία με το μεγαλύτερο δώρο που υπήρξε 
ποτέ. Μπορείς να Μου αφιερώσεις λίγο χρόνο 

στα γενέθλιά Μου; Μπορείς να βρεις λίγα 
λεπτά για να Μου δώσεις την καρδιά σου για 
να σου πω πόσο σε αγαπώ; Ήταν η αγάπη που 
Με έφερε στον κόσμο σου, ώστε να ζήσω και 
να πεθάνω για σένα. Η αγάπη ήταν και συνε-
χίζει να είναι ο πυρήνας της φύσης Μου. Ο 
θάνατός Μου πάνω στον σταυρό ήταν για τη 
σωτηρία του κάθε ανθρώπου που έζησε ποτέ 
ή που θα ζήσει, όμως θα μπορούσα να το είχα 
κάνει ακόμα και μόνο για σένα. Έχεις τόση πολύ 
σημασία για Εμένα! 

Στα γενέθλιά Μου θα ήθελα να βρεις χρόνο για 
την αγάπη. Απόλαυσε τις γιορτινές διακοσμή-
σεις, το νόστιμο φαγητό και το να δίνεις δώρα, 
όμως μην τα αφήσεις να επισκιάσουν ή να απο-
σπάσουν την προσοχή σου απ’ το καλύτερο και 
σπουδαιότερο πράγμα, το μοναδικό πράγμα που 
θα διαρκέσει για μια αιωνιότητα, την ουσία των 
Χριστουγέννων – την αιώνια αγάπη. 


