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Ε Ι Σ Α ΓΩΓ Η  Α Π Ο  ΤΟ Ν  Ε Κ ΔΟΤ Η
η παρουσία

Σε όλη τη διάρκεια της Παλαιάς Διαθήκης, η καλοσύνη και το έλεος του Θεού 
διαχέουν τα κείμενά της, όπως αυτό το εδάφιο στους Ψαλμούς: «Οικτίρμονας και 
ελεήμονας είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος».1

Όμως αυτό που συνέβη πριν 2.000 χρόνια στη Βηθλεέμ, ανέδειξε την αγάπη 
και το έλεος του Θεού για την ανθρωπότητα σε ένα εντελώς νέο επίπεδο! Ο Θεός 
πρόσφερε τον μοναδικό Του Υιό στον κόσμο, ο Οποίος μας παρουσιάστηκε ως 
ένα αδύναμο και απροστάτευτο μικρό παιδί και επέλεξε να ενδυθεί την ανθρώπινη 
μορφή με σκοπό να σώσει την ανθρωπότητα.

Από τότε και μετά, αμέτρητοι άνδρες και γυναίκες της πίστης έχουν αντλή-
σει υλικό από τα συμβάντα των Χριστουγέννων για να μοιραστούν το μήνυμα 
και την αγάπη του Χριστού με τους άλλους, καθώς επίσης και να κάνουν τον 
κόσμο γύρω τους ένα καλύτερο μέρος για όλους. Άτομα όπως ο χαρακτήρας 
Φρεντ του Ντίκενς που ακούγεται να λέει: «Πάντα σκεφτόμουν τις μέρες των 
Χριστουγέννων, όταν έφθαναν, ως καλές μέρες, μέρες γεμάτες καλοσύνη, συγχώ-
ρεση, μοιρασιά και ευτυχία. Οι μοναδικές μέρες που γνωρίζω, από τις πάμπολλες 
μέρες της χρονιάς, που  οι άνθρωποι δείχνουν συγκαταβατικοί να ανοίξουν τις 
κλειστές τους καρδιές και να σκεφτούν τους πιο φτωχούς γύρω τους, ως συντα-
ξιδιώτες τους προς τα κοιμητήρια και όχι σαν μια άλλη φυλή από δημιουργήματα 
που οδεύουν στα δικά τους οδοιπορικά». 

Για τον περισσότερο κόσμο, η χρονιά αυτή δεν έχει όμοιά της και για πολλούς 
από μας, αυτά τα Χριστούγεννα φαίνονται ότι θα είναι εντελώς διαφορετικά από 
ό,τι έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα. Όμως κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ 
και η χαρά και η ελπίδα που υφίστανται μέσα στην ιστορία των Χριστουγέννων 
είναι διαχρονικές.

Έτσι λοιπόν, οποιεσδήποτε και αν είναι οι περιστάσεις σας, γιατί δεν βρίσκετε 
λίγο χρόνο για να συλλογιστείτε το υπέροχο δώρο του Θεού για όλους εμάς – τον 
Υιό Του, τον Ιησού; Και μετά, ακόμα και αν δεν μπορέσουμε να γιορτάσουμε τα 
Χριστούγεννα ακριβώς όπως έχουμε συνηθίσει, ας προσπαθήσουμε να γιορτά-
σουμε τα γενέθλιά Του όπως θα ήθελε Αυτός να κάνουμε. Ας προσευχηθούμε 
για τον νοσούντα κόσμο μας και ας προσπαθήσουμε να κάνουμε περισσότερα 
αυτή τη χρονιά από το απλώς να σκεπτόμαστε μόνο για εκείνους τους λιγότερο 
τυχερούς από εμάς, αφιερώνοντας χρόνο για να μοιραστούμε την αγάπη Του και 
την αλήθεια Του με τους άλλους. Με το να το κάνουμε αυτό, είναι σαν να βρισκό-
μαστε δίπλα στον Ιησού τον Ίδιο, επειδή Αυτός μας είπε: «Όπου είναι δύο ή τρεις 
συγκεντρωμένοι στο όνομά Μου, εκεί είμαι Εγώ ανάμεσά τους».2

Είθε εσείς και οι δικοί σας να απολαύσετε την παρουσία Του αυτά τα 
Χριστούγεννα! 

1. Ψαλμός 103:8
2. Ματθαίου 18:20
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ΑΣ ΛΑΜΠΡΥΝΟΥΜΕ 
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΥΡΩ ΜΑΣ 

Αυτή την εποχή των Χριστουγέννων ο 
κόσμος πονά και υποφέρει από τις απώλειες 
και τις τραγωδίες της χρονιάς που πέρασε. 
Πολλές ζωές χάθηκαν και πολλά όνειρα εξανεμίστηκαν. Ο 
κόσμος όλος πρέπει να δει το φως της αγάπης που εμφανί-
στηκε εκείνα τα πρώτα Χριστούγεννα, για να φωτίσει τις 
ζωές μας, για το οποίο ο προφήτης Ησαΐας είχε γράψει, «Ο 
λαός, που περπατούσε μέσα σε σκοτάδι, είδε ένα μεγάλο 
φως· σ' αυτούς που κάθονταν σε γη σκιάς θανάτου, φως 
έλαμψε επάνω τους».1 

Σήμερα ίσως να φαίνεται λες και το φως αυτό έχει χαθεί, 
καθώς οι σκιές γύρω μας έχουν πληθύνει. Όμως το σκοτάδι 
ποτέ δεν μπορεί να θριαμβεύσει πάνω στο φως. Το μόνο 
που έχουμε να κάνουμε είναι να γυρίσουμε τον διακόπτη 
ή να ανάψουμε ένα κερί και το σκοτάδι θα χαθεί από το 
δωμάτιο.

Το ίδιο μπορεί να γίνει και στη ζωή. Μπορούμε να 
αφήσουμε το φως και την αγάπη του Ιησού να έλθει στις 
καρδιές μας και κατόπιν να φωτίσει όλους εκείνους γύρω 
μας καθώς τους δείχνουμε καλοσύνη και ενδιαφέρον. Το 
δικό Του φως θα λαμπρύνει δυνατά, εκεί όπου υπάρχει 
πόνος, τραγωδία και απώλεια, πράγματα που έχουν διαποτί-
σει τον περισσότερο κόσμο, και θα προσφέρουν ελπίδα και 
υπόσχεση για το μέλλον.

Ίσως οι απλές καλοσυνάτες πράξεις σας να μη δείχνουν 
ότι κάνουν και τόση μεγάλη διαφορά, ώστε να την παρα-
τηρήσει κάποιος και ίσως να μην αξίζει τον κόπο, όμως θα 

Από την Λίλια Πότερς  

μείνετε έκπληκτοι. Ακόμα και ένα κεράκι μπορεί να φανεί 
από ένα μίλι μακριά, όταν υπάρχει πυκνό σκοτάδι.

Υπάρχει μια ιστορία για κάποιον ο οποίος, ενώ περ-
πατούσε στη παραλία, έπιανε τους αστερίες που είχαν 
ξεβραστεί στην αμμουδιά, και τους έριχνε ξανά πίσω στη 
θάλασσα. Κάποιος περαστικός τον ρώτησε από περι-
έργεια, «Γιατί το κάνεις αυτό; Υπάρχουν εκατοντάδες 
αστερίες σ’ αυτή την παραλία. Τι διαφορά θα κάνει;» Ο 
άνθρωπος εκείνος έσκυψε, πήρε άλλον έναν αστερία και 
καθώς τον έριχνε μέσα στο νερό αποκρίθηκε, «Γι’ αυτόν 
εδώ τον αστερία, έκανε τη διαφορά». 

Μπορείτε κι εσείς να κάνετε τη διαφορά επίσης με το 
να αφήσετε την αγάπη του Θεού να φωτίζει δια μέσου σας, 
ώστε εκείνες οι ζωές που αγγίζετε να ενθαρρυνθούν και να 
αποκτήσουν ξανά ελπίδα για τη χρονιά που έρχεται. Όπως 
και με τον αστερία, ίσως να μην μπορείτε να προσεγγίσετε 
τον καθένα, όμως για εκείνες τις ζωές που θα αγγίξετε θα 
κάνετε τη διαφορά. Και δεν σταματά εκεί, επειδή και αυτοί, 
με τη σειρά τους, θα κάνουν τη διαφορά στις ζωές των 
άλλων που αγγίζουν.

Αυτό μπορεί να συμβεί και μπορεί να αρχίσει να συμβαί-
νει κάνοντας πράξη αυτή τη Χριστουγεννιάτικη προσευχή: 

Αγαπημένε μας Ιησού, γέμισε τις καρδιές μας με το φως 
και την αγάπη των Χριστουγέννων. Κάνε μας μια σειρά από 
αναμμένα φωτάκια που θα φωτίζουν τον κόσμο γύρω μας με 
τη δική Σου αγάπη και ελπίδα. Αμήν. 

Η Λίλια Πότερς είναι συγγραφέας και εκδότης στις 
ΗΠΑ. ■1. Ησαΐας 9:2
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Τα Χριστούγεννα είναι μια 
εποχή χαράς και γιορτής.
Πολλές χώρες έχουν μοναδικά ήθη 
και έθιμα που κάνουν αυτή την εποχή 
ξεχωριστή και χαρούμενη. 
• Στο Μεξικό, αρχίζοντας 
εννέα μέρες πριν τη Μέρα των 
Χριστουγέννων, τα παιδιά πηγαίνουν 
στις γειτονιές τους παριστάνοντας 
τον Ιωσήφ και τη Μαρία που ψάχνουν 
μέρος για να μείνουν. Δύο παιδιά που 
κουβαλάνε εικόνες του Ιωσήφ και της 
Μαρίας βρίσκονται επικεφαλής μιας 
πορείας προς ένα ορισμένο σπίτι και 
τραγουδάνε Χριστουγεννιάτικα κάλα-
ντα καθώς προχωράνε. Κτυπάνε την 
πόρτα και ζητάνε μέρος για να μείνουν. 
Στην αρχή τους λένε όχι, όμως μετά 
τους αφήνουν να μπούνε και τότε αρχί-
ζει η γιορτή και το πανηγύρι. Παιδιά με 
δεμένα τα μάτια, γεμάτα χαρά και με 
ένα μακρύ ξύλο στο χέρι τους προσπα-
θούν να σπάσουν την πινιάτα, που είναι 
μια χάρτινη κούκλα ζωγραφισμένη με 
ζωηρά χρώματα που κρέμεται από το 
ταβάνι και μέσα της έχει καραμέλες και 
μικρά δωράκια.

  Χαρά
Από τον Κιούρτις Πήτερ βαν Γκόρντερ

• Στην Αιθιοπία, μέλη της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αιθιοπίας 
γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στις 6 
Ιανουαρίου, ακολουθώντας το αρχαίο 
Ρωμαϊκό ημερολόγιο.
• Στη νότια Ινδία, οι Χριστιανοί 
στολίζουν τα σπίτια τους ανάβοντας τη 
νύχτα, λυχνάρια φτιαγμένα από πηλό.
• Στις Φιλιππίνες, τα Χριστου-
γεννιάτικα κάλαντα αρχίζουν να 
ακούγονται ακόμα και από το 
Σεπτέμβριο.
• Στην Κίνα, οι Χριστιανοί φτιά-
χνουν τεχνητά δέντρα – που λέγονται 
“δέντρα φωτός” – και τα στολίζουν 
με χάρτινες αλυσίδες, λουλούδια, 
λυχνάρια, και διάφορα στολίδια που τα 
κάνουν να φαίνονται όμορφα.  
• Στην Αμερική στολίζουν τα σπίτια 
τους με έντονα χρωματιστά λαμπάκια. 
Σε μερικά μέρη της χώρας τοποθετούν 
και σειρές με κεριά στους δρόμους. 

Σε πολλές χώρες, τοποθετούν φάτνες 
σε διάφορα μέρη για να υπενθυμίζουν 
στον καθένα τη γέννηση του Ιησού. 
Στην Ιταλία, ενώ η μητέρα τοποθετεί το 
ομοίωμα του μικρού Ιησού (Bambino) 
μέσα στη φάτνη, η υπόλοιπη οικογένεια 
προσεύχεται. 1. http://elixirmime.com

• Στην Ιρλανδία, ανάβουν ένα 
κερί και το βάζουν στο παράθυρο την 
Παραμονή των Χριστουγέννων σαν ένα 
καλωσόρισμα για τους κουρασμένους 
ταξιδιώτες.   
• Στη Σκωτία, μια μέρα μετά τα 
Χριστούγεννα, βάζουν τρόφιμα μέσα 
σε κούτες και τα μοιράζουν στους 
φτωχούς. 
• Στη Ρωσία, ορισμένοι Ορθόδοξοι 
Χριστιανοί νηστεύουν λίγες μέρες πριν 
τα Χριστούγεννα. Έπειτα, όταν βγαίνει 
το πρώτο αστέρι την Παραμονή των 
Χριστουγέννων, αρχίζουν να τρώνε το 
δείπνο τους το οποίο αποτελείται από 
ένα μενού με 12 πιάτα. 
• Στην Ελλάδα, την παραμονή των 
Χριστουγέννων, τα παιδιά πηγαίνουν 
από σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας τα 
κάλαντα, τα οποία προαναγγέλλουν 
τον ερχομό του μικρού Χριστού.
• Στην Γκάνα της Δυτικής Αφρικής, 
στολίζουν τα σπίτια τους με χρωμα-
τιστές χάρτινες διακοσμήσεις που 
τις φτιάχνουν οι οικογένειες για την 
περίσταση αυτή. Επίσης στον κήπο 
κάθε σπιτιού στολίζεται από ένα δέντρο 
– συχνά είναι ένα δέντρο μάνγκο, 
γκουάβα ή κάσιου. 

παντού 
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  Χαρά
Σε όλο τον κόσμο, οι καμπάνες  

ηχούν χαρμόσυνα αυτή την εποχή. Τι 
πιο χαρούμενη περίσταση υπάρχει από 
το να γιορτάζουμε το δώρο αγάπης 
που έδωσε στον κόσμο ο Θεός, όταν 
έστειλε τον μοναδικό Του Υιό; Σε όλη 
την Νορβηγία, ο κόσμος αναγγέλλει τα 
Χριστούγεννα κτυπώντας τις καμπά-
νες από τις πέντε το απόγευμα της 
Παραμονής των Χριστουγέννων.

Και βέβαια υπάρχει και το 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πολλές 
υποθέσεις έχουν γίνει για το πώς και 
πότε το έλατο έγινε το σύμβολο των 
Χριστουγέννων, πολλοί όμως πιστεύ-
ουν πως η απάντηση μπορεί να βρεθεί 
στη μεσαιωνική Γερμανία, όπου το 
Paradeisbaum, ή το Παραδεισένιο 
δέντρο, ένας τύπος ελάτου, στολίζονταν 
με κόκκινα μήλα και το χρησιμοποιού-
σαν σε ένα πολύ γνωστό θεατρικό έργο 
που παιζόταν για τον Αδάμ και την Εύα 
την εποχή των Χριστουγέννων, και το 
οποίο τελείωνε με την υπόσχεση για τον 
ερχομό του Σωτήρα. Το γεγονός ότι το 
δέντρο αυτό είναι πάντα πράσινο συμ-
βολίζει την αιώνια ζωή που υπόσχεται 
ο Ιησούς σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν. 
Όπως ακριβώς το έλατο ευημερεί ακόμα 

άρωμα για την επάλειψη των νεκρών. 
Αυτό υποδήλωνε την ανθρώπινη 
πλευρά του Ιησού και πως Αυτός θα 
πέθαινε για μας. Η γέννηση του Ιησού, 
αυτά που υπέφερε, ο θάνατός Του και 
η δόξα Του, όλα αποκαλύφθηκαν μέσα 
από τα δώρα των μάγων. 

Γιατί όμως όλα αυτά τα έθιμα; Ας 
ρίξουμε ξανά μια ματιά στα πρώτα 
Χριστούγεννα, όπου μερικοί βοσκοί 
έβοσκαν τα κοπάδια τους στην πλαγιά 
ενός λόφου κοντά στη Βηθλεέμ. 
Ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά τους 
ένα λαμπερό φως και άγγελοι, τους 
αναγγέλλουν τη γέννηση του Ιησού. 
Οι βοσκοί είναι τόσο συναρπασμένοι 
που τρέχουν και λένε στον καθένα που 
βρίσκουν γι’ αυτό που μόλις συνέβη. 
Φανταστείτε τη χαρά που βίωσαν η 
Μαρία και ο Ιωσήφ καθώς κρατάνε τον 
Υιό του Θεού στην αγκαλιά τους! Όμως 
αυτή την ίδια ανείπωτη χαρά μπορούν 
να νιώσουν και σήμερα όσοι ανοίγουν 
την καρδιά τους για να δεχθούν την 
αγάπη του Θεού μέσα από τον Ιησού.

Ο Κιούρτις Πήτερ βαν Γκόρντερ 
είναι σεναριογράφος και μίμος1 
στην Γερμανία. ■

και μέσα στον Χειμώνα, έτσι και ο 
Χριστός θριαμβεύει πάνω στο θάνατο.

Στα παλαιότερα χρόνια, τα Χριστού-
γεννα οι Χριστιανοί στόλιζαν τα σπίτια 
τους με αρκουδοπούρναρο. Το ονόμα-
σαν «ιερό δέντρο» καθώς τα αγκαθωτά 
του φύλλα τους θύμιζαν το αγκαθωτό 
στεφάνι που έβαλαν στον Ιησού όταν 
σταυρώθηκε και οι κόκκινοι καρποί 
τους θύμιζαν το αίμα Του, που έδωσε 
για τη συγχώρεση των αμαρτιών μας. 

Πιθανόν η πιο διαδεδομένη 
Χριστουγεννιάτικη παράδοση – του 
να δίνουμε δώρα στους αγαπημένους 
μας – έχει τις ρίζες της στα δώρα που 
προσέφεραν στον Ιησού οι μάγοι από 
την Ανατολή. Είχαν δει ένα σημάδι 
στους ουρανούς, το οποίο σήμανε τη 
γέννηση του Μεσσία, και πήγαν να Τον 
προσκυνήσουν και να προσφέρουν στην 
οικογένειά Του δώρα από χρυσό, λιβάνι 
και μύρο. Το δώρο με τον χρυσό δήλωνε 
τη βασιλική Του ιδιότητα. Το δώρο με 
το λιβάνι δήλωνε τη θεϊκή Του προέ-
λευση. Ήταν ένα αρωματικό ρετσίνι από 
το οποίο παρασκευαζόταν θυμίαμα και 
άρωμα προς βασιλική χρήση. Το μύρο, 
το τρίτο δώρο, ήταν ένα άλλο αρω-
ματικο ρετσίνι με το οποίο έφτιαχναν 

παντού 
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ΤΟ ΜΩΡΑΚΙ 
ΙΗΣΟΥΣ
Καθώς πλησίαζαν ξανά τα 
Χριστούγεννα, άρχισα να αναρω-
τιέμαι γιατί ο Θεός να είχε στείλει στη 
γη τον Ιησού, σαν ένα μικρό βρέφος 
στη Βηθλεέμ. Την ιστορία αυτή την 
έχουμε ακούσει πάμπολλες φορές και 
στην ουσία έχω αποστηθίσει το κεφά-
λαιο 2 από το Ευαγγέλιο του Λουκά 
όπου αναφέρεται. Να σου η Μαρία 
πάνω στο γαϊδουράκι, ο Ιωσήφ να 
αναζητά απεγνωσμένα ένα πανδοχείο, 
οι ποιμένες να θεωρούν τους αγγέλους 
στους ουρανούς και οι μάγοι από την 
Ανατολή να ακολουθάνε ένα άστρο.

Θυμάμαι να υποδύομαι τον ρόλο 
της Μαρίας ή του αγγέλου ή ακόμα και 
να ντύνομαι σαν ένας από τους μάγους 
όταν δεν υπήρχαν αρκετά αγόρια στο 
κατηχητικό. Ακόμα και σήμερα, περνώ 
δίπλα στα καταστήματα τραγουδώ-
ντας  Χριστουγεννιάτικους ύμνους 
από μέσα μου.

Όμως σήμερα έπιασα τον εαυτό μου 
να αναρωτιέται, γιατί ο Θεός επέλεξε 
να στείλει τον Ιησού ως ένα μικρό 
βρέφος σε μια τόσο νέα, ανύπαντρη 
μητέρα. Αναρωτιόμουν γιατί ο Θεός 
να επέλεξε τη φάτνη και εκείνους τους 
ταπεινούς βοσκούς. Για σκεφτείτε το 
για λίγο! Αναφερόμαστε στον μονο-
γενή Υιό του Θεού και το όλο σκηνικό 

θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο δρα-
ματικό. Ο καθένας θα μπορούσε να 
είχε παρατηρήσει τον ερχομό Του τότε, 
όπως λέει και η Βίβλος ότι μια μέρα 
θα δούνε τον ερχομό Του ξανά.  Έτσι 
λοιπόν, γιατί να έλθει Αυτός σαν ένα 
μικρό βρέφος, ένα μικρό ευαίσθητο 
παιδί, τόσο αβοήθητο και μικρό, τυλιγ-
μένο μέσα σε φτωχικά ρουχαλάκια και 
τοποθετημένο μέσα σε μια ταΐστρα 
ζώων; 

Οι τελευταίες βδομάδες ήταν πολύ 
δύσκολες. Υπέφερα κρίσεις ημικρα-
νίας και αϋπνία. Προσπαθούσα να 
μην το δείξω, όμως τις τελευταίες 
μέρες ένοιωθα πολύ εξαντλημένη. 
Αναρωτήθηκα πώς θα τα κατάφερνα 
να φροντίσω όλες μου τις δουλειές, 
όταν ήλθε στον νου μου η απάντηση 
στην ερώτηση που είχα, το γιατί 
δηλαδή, ο Θεός επέλεξε να στείλει τον 
Ιησού με τον τρόπο που το έκανε. Η 
Βίβλος λέει ότι Αυτός πειράστηκε στο 
καθετί όπως κι εμείς. Ίσως χρειαζόταν 
να βιώσει το τι σήμαινε να νοιώθεις 
αδύναμος και ασήμαντος και να πρέπει 
να εξαρτάσαι από τους άλλους, να 
ζητάς βοήθεια, να νοιώθεις τα ενοχλη-
τικά τσιμπήματα από τα άχυρα και το 
κρύο της νύκτας.

Παρ’ όλα αυτά, Αυτός συνέχισε, 

Από την Τζόις Σάτην 

προετοιμαζόμενος για το έργο που Τον 
έστειλε να επιτελέσει ο Θεός – που από 
πρώτης άποψης δεν ήταν οπωσδήποτε 
και τόσο μεγαλοπρεπές και ένδοξο, ενώ 
στο τέλος κατέληξε να πεθάνει πάνω σε 
έναν άθλιο σταυρό. Επέλεξε να έλθει, 
γνωρίζοντας το τι θα βιώσει. Ήταν 
ανθρώπινος, γι’ αυτό και μπορεί να 
μας νοιώσει. Ο Ιησούς επέλεξε να γίνει 
άνθρωπος ώστε να συσχετιστεί με τις 
δικές μας αδυναμίες, μικρότητες και τις 
πιο άβολες στιγμές μας.

Αυτό είναι που κάνει την ιστορία 
των Χριστουγέννων τόσο υπέροχη και 
τόσο όμορφη. Αυτός είναι ένας από 
τους λόγους που την αναπαριστάνουμε 
στις εκκλησίες και τις φάτνες που στή-
νουμε. Η ταπεινότητα όλου αυτού του 
γεγονότος είναι το θαύμα, το να παίρνει 
ανθρώπινη μορφή ο Γιος του Θεού. 
Αυτή ακριβώς η ανθρωπιά που υφί-
σταται μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, 
μας κάνει να νοιώσουμε την αγάπη του 
Θεού με ένα ξεχωριστό τρόπο.

Η Τζόις Σάτην είναι συνταξιού-
χος δασκάλα και συγγραφέας που 
ζει στο Σαν Αντώνιο των ΗΠΑ. 
Δείτε το μπλογκ της στο  
https://joy4dailydevotionals 
.blogspot.com/. ■
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΆΤΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΆΣΜΟΙ

Πρόσφατα βρήκα λίγο χρόνο 
να αναπαυτώ σε εφησυχασμό 
και αποφάσισα να περάσω τον χρόνο 
αυτό, καθισμένη μπροστά στη μικρή μας 
φάτνη. Άναψα μερικά κεράκια και ένα 
μικρό φωτάκι, ενώ συγχρόνως άκουγα 
και ορχηστρική Χριστουγεννιάτικη μου-
σική από το βάθος του δωματίου.

Νοιώθω τόσο ευλογημένη που  
μπορώ να γιορτάσω τον Ιησού κατ’ 
αυτό τον τρόπο και να Τον ευχαριστήσω 
για τη δική Του ανεξήγητη, ακατανόητη, 
ατέλειωτη αγάπη και για την θυσία Του 
και για όλα όσα έκανε και για μένα και 
για όλους μας. Είναι επίσης μια ευκαιρία 
να προσευχηθώ για όλους αυτούς που 
Τον πιστεύουν παντού σε όλο τον 
κόσμο, πολλοί απ’ τους οποίους γιορτά-
ζουν μέσα στη φτώχεια και την πείνα.

Οι φτωχοί μπορούν να συσχετι-
στούν με το πώς ο Ιησούς γεννήθηκε 
κάτω από πολύ φτωχές συνθήκες. 
Βλέπουν έναν Θεό που τους καταλα-
βαίνει, που – αν και είναι ο Βασιλιάς 
του σύμπαντος – ήλθε με ανθρώπινη 
μορφή σε αυτό τον κουρασμένο, 
γεμάτο πόνο κόσμο, επειδή μας 
αγαπά και νοιάζεται για μας. Εκείνοι 

από εμάς που είμαστε κάπως πιο 
τυχεροί μπορούμε να συσχετιστούμε 
επίσης. Οι μάγοι ήταν και αυτοί 
καλοδεχούμενοι από τον Χριστούλη, 
καθώς ο Θεός ανοίγει την αγκαλιά 
Του σε όλους όσους προσέρχονται σ’ 
Αυτόν. 

Όταν βρίσκουμε τον χρόνο να ανα-
λογιστούμε για το τι άφησε πίσω Του ο 
Ιησούς για να έλθει στη γη και τι έκανε 
για εμάς, ένα θεσπέσιο και υπέροχο 
συναίσθημα μπορεί να πλημμυρίσει τις 
καρδιές μας και να μας παροτρύνει να 
Τον ευχαριστήσουμε για τους πολλούς 
τρόπους που μας έκανε δικούς Του, 
κάνοντας μας νέες υπάρξεις και δίνο-
ντας μας μια νέα ζωή. 

Ο καθένας που συμμετείχε σε εκείνα 
τα πρώτα Χριστούγεννα έφθασε στον 
τόπο που γεννήθηκε ο Κύριος μας, 
ακολουθώντας υπερφυσικά σημεία που 
είχαν ενορχηστρωθεί απ’ το επουράνιο. 
Αν και οι μάγοι μπορεί να μη βρέθη-
καν εκεί την ίδια στιγμή μαζί με τους 
βοσκούς, όμως με το να περιλαμβάνο-
νται και αυτοί στη φάτνη, είναι ένας 
όμορφος συμβολισμός ότι ο καθένας, 
είτε πλούσιος είτε φτωχός έρχεται να 

προσφέρει φόρο τιμής στον Βασιλιά 
του σύμπαντος.

Αυτό το μωρό, το οποίο εκείνη την 
εποχή ο κόσμος θα αναγνώριζε απλά 
σαν τον πρωτότοκο γιο της Μαρίας, 
ήταν στην ουσία η ενσάρκωση του 
Θεού, που είναι ο ίδιος, χθες, σήμερα 
και για πάντα. Ήλθε στη γη να δώσει 
δύναμη στους πτωχούς, βοήθεια στους 
ενδεείς και τους πονεμένους και να 
γίνει μια καταφυγή για τον καθένα 
στη θύελλα. Στο μέσο τόσης πολλής 
αναταραχής, ήλθε να φέρει ειρήνη. Στο 
μέσο τόσου μεγάλου πόνου, ήλθε να 
φέρει θεραπεία. Στο μέσο τόσης μεγά-
λης απόγνωσης, ήλθε να φέρει ελπίδα. 
Αυτός είναι ο καλύτερος μας Φίλος, 
ο Σωτήρας μας και ένα Παράδειγμα 
προς Μίμηση, ο Δάσκαλός μας και ο 
Απελευθερωτής μας, η Καταφυγή μας 
και ο Θεός μας. 

Η Μαρία Φοντέιν και ο σύζυ-
γός της, ο Πήτερ Άμστερνταμ, 
είναι διευθύνοντες της 
Διεθνούς Οικογένεια, μιας 
Χριστιανικής κοινότητας 
πίστης. ■

Από την Μαρία Φοντέιν
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ΣΚΈΨΈΙΣ 
Γ ΙΑ ΤΟΥΣ 
ΜΑΓΟΥΣ 

Ένα μέρος απ’ την ιστορία 
της Φάτνης που εξάπτει τη 
φαντασία μου είναι η επίσκεψη 
των μάγων.

Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου είναι 
το μόνο που αναφέρεται σε αυτούς 
τους μυστηριώδεις ανθρώπους και 
μας δίνει ελάχιστες λεπτομέρειες, 
αποκαλώντας τους απλά «μάγους» και 
περιγράφοντας τα δώρα που έφεραν: 
Χρυσάφι, λιβάνι και μύρο.1

Μας ειπώθηκε ότι ήλθαν απ’ την 
Ανατολή, που είναι και ένας πολύ 
ευρύς όρος. Θα μπορούσαν να είχαν 
έλθει ακόμα και απ’ την Μεσοποταμία 
ή και από χώρες όπως η Ινδία ή η 
Κεντρική Ασία. Είναι κοινή εικασία ότι 
ήσαν απ’ την Περσία που τότε ήταν 
μέρος της Παρθικής Αυτοκρατορίας, 
ενός ακατεύναστου εχθρού της Ρώμης. 

Ίσως να είχαν περάσει δύο χρόνια 
από τότε που οι μάγοι αυτοί είχαν 
πρωτοδεί το άστρο και έφθασαν στην 
Ιερουσαλήμ. Αυτό το συμπεραίνουμε 

Από τον Φίλιπ Λιντς 

1. βλ. Ματθαίου 2:1-12
2. Ματθαίου 2:11
3. βλ. Λουκά 2:21
4. βλ. Λουκά 2:24-24
5. βλ. Λουκά 2:8-13
6. βλ. Ματθαίου 2:13, 19-20
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επειδή ο Ηρώδης έμαθε από αυτούς 
πότε είχε εμφανιστεί το άστρο και μετά 
στην προσπάθειά του να θανατώσει 
τον «βασιλιά των Ιουδαίων», διέταξε 
τον θάνατο όλων των αρσενικών 
βρεφών μέσα και γύρω απ’ τη Βηθλεέμ 
που ήταν λιγότερο από δύο χρονών.

Για να ταξιδέψουν από την Περσία 
στην Ιερουσαλήμ χρειαζόταν δύο 
χρόνια; Ένα καραβάνι με καμήλες 
αν ταξίδευε σε ευθεία γραμμή, θα 
έκανε το ταξίδι αυτό σε 25 μέρες, έτσι 
προφανώς ταξίδευαν κάπως πιο σιγά, 
ή μάλλον διήνυσαν κυκλική πορεία ή 
δεν ξεκίνησαν αμέσως το ταξίδι τους 
προς τα εκεί. Υποθέτω πως ίσως και οι 
τρεις παραπάνω λόγοι να έπαιξαν τον 
ρόλο τους και επίσης το ότι έπρεπε 
να διασχίσουν περιοχές όπου οι δύο 
αυτοκρατορίες μάχονταν συχνά. 

Οι μάγοι απ’ την Περσία είχαν την 
φήμη ότι μελετούσαν τα άστρα, όμως 
αναρωτιέμαι από πού γνώριζαν ότι το 
άστρο που είχαν παρατηρήσει, υπο-
δήλωνε ότι είχε γεννηθεί ο «βασιλιάς 
των Ιουδαίων». Πουθενά σε όλες τις 
Εβραϊκές Γραφές, δεν αναφέρεται 
ότι αυτός ο ξεχωριστός βασιλιάς θα 
προοιωνιζόταν από ένα νέο άστρο. 
Υπήρχε κάτι στη δική τους παράδοση 
που ανέφερε κάτι τέτοιο; Και γιατί η 
γέννηση ενός βασιλιά σε ένα μικρό 
βασίλειο κάπου προς τα δυτικά να 
ήταν τόσο σημαντική γι’ αυτούς ώστε 
να νοιώσουν την ανάγκη να ξεκινή-
σουν ένα μακρύ, επικίνδυνο ταξίδι για 
να πάνε να Τον δούνε; Τι πληροφορίες 
κατείχαν αυτοί οι μάγοι;  

Ο Ματθαίος μας λέει ότι είδαν τη 
Μαρία και το παιδί «στην οικία»,2 και 
όχι σε έναν στάβλο όπως αναπαριστά-
νεται ευρέως. Ο Λουκάς μας αναφέρει 
επίσης ότι η Μαρία και ο Ιωσήφ συνέ-
χισαν να ζουν μια κανονική ζωή από 
τότε που γεννήθηκε ο Ιησούς. Όταν ο 
Ιησούς ήταν οκτώ ημερών, Τον πήγαν 
στον ναό να του γίνει η περιτομή,3 και 
όταν ήταν 40 ημερών Τον πήγαν στον 

ναό στα Ιεροσόλυμα να Τον αφιερώ-
σουν στον Θεό και να προσφέρουν την 
εθιμοτυπική τελετουργική θυσία για 
τον καθαρισμό της Μαρίας μετά τη 
γέννηση.4 

Και τι να πούμε για το άστρο; 
Κάθε χρονιά που περνά, διαβάζω για 
ανθρώπους που ενασχολούνται με 
αστρονομικά δεδομένα από τον καιρό 
της γέννησης του Ιησού, προσπα-
θώντας να εντοπίσουν έναν κομήτη, 
έναν σουπερνόβα ή κάποιο άλλο 
είδος επουράνιου συμβάντος που θα 
συσχετιζόταν με το Χριστουγεννιάτικο 
άστρο. Αμφιβάλω αν θα ανακαλύψουν 
ποτέ κάτι τέτοιο, επειδή το άστρο αυτό 
δεν ήταν κάτι το κοινό. Ο Ματθαίος 
μας αναφέρει ότι οι μάγοι το είχαν 
παρατηρήσει από την πλεονεκτική 
τους θέση στην ανατολή και ότι είχαν 
αποκρυπτογραφήσει τι σήμαινε. 
Υπάρχει όμως και η περίπτωση να 
μην το είχαν ξαναδεί μέχρι που είχαν 
φθάσει από τα Ιεροσόλυμα κοντά στη 
Βηθλεέμ, μια απόσταση που δεν είναι 
πάνω από μια ώρα με καμήλα. Καθώς 
οι μάγοι πλησίαζαν στη Βηθλεέμ, το 
άστρο επανεμφανίστηκε και «ήλθε και 
στάθηκε πάνω από το μέρος εκείνο 
που ήταν ο Ιησούς». Τι είδους άστρο 
εμφανίζεται ξαφνικά και κοντοστέκε-
ται πάνω από μια οικία; Αναρωτιέμαι 
αν το άστρο αυτό δεν ήταν στην πραγ-
ματικότητα καθόλου ένα άστρο.

Το ευαγγέλιο του Λουκά μας λέει 
ότι ένα πολύ λαμπερό φως εμφανί-
στηκε στον ουρανό τη νύχτα που 
γεννήθηκε ο Ιησούς.5 Μήπως και αυτό 
το «πλήθος ουράνιας στρατιάς» που 
εμφανίστηκε στον νυκτερινό ουρανό 
έλαμψε τόσο πολύ ώστε οι μάγοι στην 
αναζήτησή τους για εκείνο το άστρο 
να το πέρασαν για ένα εκθαμβωτικό 
νέο ουράνιο σώμα; Ο Λουκάς μας λέει 
ότι όταν εκείνη η επουράνια χορω-
δία τελείωσε το τραγούδι της προς 
τους βοσκούς, αναχώρησε πάλι στον 
ουρανό – και οι μάγοι είπαν ότι είχαν 

δει το άστρο να ανυψώνεται. Μήπως 
αυτή η λάμψη να ήταν αυτό που 
εμφανίστηκε πάνω απ’ την κατοικία 
του Ιωσήφ και της Μαρίας; Και γιατί 
όχι; Οι αγγελικές επισκέψεις ήταν κάτι 
αρκετά σύνηθες για αυτό το ζευγάρι.6

Και μετά, έχουμε και τα δώρα. Η 
παράδοση ότι υπήρξαν τρείς επισκέ-
πτες βγαίνει από το ότι υπήρξαν τρία 
δώρα. Όμως θα μπορούσαν να ήταν 
και δύο μάγοι, ίσως και περισσότεροι, 
πιο πολλοί. Το χρυσό το καταλαβαίνω, 
όμως γιατί το λιβάνι και το μύρο; 
Αυτές οι δύο ρητινώδεις ουσίες ήταν 
πιο ακριβές και από το χρυσό στο ζύγι 
και συγκεντρώνονταν από δένδρα 
που μεγαλώνουν σε περιοχές όπως η 
σημερινή Υεμένη. 

Οι Εβραίοι χρησιμοποιούσαν 
λιβάνι και μύρο μαζί με άλλα μυρω-
δικά που έκαιγαν πάνω στο βωμό 
θυμιάζοντας στον ναό. Εκείνο το 
μείγμα ήταν τόσο ξεχωριστό για τον 
Θεό, ώστε όποιος Εβραίος το έκαιγε 
στο σπίτι του έπρεπε να εξοριστεί. 
Υπάρχει πράγματι σπουδαιότητα το 
ότι το θυμίαμα που χρησιμοποιείτο 
για τη λατρεία του Θεού στον ναό, 
είχε προσφερθεί από τους μάγους 
που είχαν έλθει να Τον προσκυνή-
σουν. Δεν είμαι σίγουρος για το πώς 
τα χρησιμοποίησαν η Μαρία και 
ο Ιωσήφ. Ίσως τα πούλησαν στην 
Αίγυπτο για να καλύψουν τα έξοδά 
τους για διαβίωση, επειδή χρειάζο-
νταν χρήματα για να επιζήσουν εκεί. 

Έτσι λοιπόν, οι μάγοι ήλθαν, 
προσκύνησαν και αφού έλαβαν 
προειδοποίηση απ’ τον Θεό ότι ο 
Ηρώδης προτίθετο να θανατώσει τον 
Ιησού, επέστρεψαν στη χώρα τους 
από άλλο δρόμο.

Ο Φίλιπ Ληντς είναι 
νουβελίστας και σχολιαστής 
πάνω σε πνευματικά και 
εσχατολογικά θέματα και ζει 
στον Ανατολικό Καναδά. ■
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οι πιο σκληροτράχηλοι και επικίνδυνοι 
εγκληματίες», μας είπε ο επικεφαλής 
δεσμοφύλακας εκεί. «Πολλοί απ’ 
αυτούς δεν πρόκειται να βγουν ποτέ 
απ’ τη φυλακή και είναι αυτοί που 
χρειάζεται να ακούσουν περισσότερο 
αυτά που θα τους πείτε». 

Ήταν τρεις μέρες πριν τα 
Χριστούγεννα. Αφού περάσαμε μέσα 
από πολλές πύλες και ελέγχους σ’ 
αυτή τη φυλακή υψίστης ασφαλείας, 
τα παιδιά μας ήταν έτοιμα να τρα-
γουδήσουν και να μιλήσουν στους 
κρατούμενους. Ένα απ’ τα άτομα εκεί 
τράβηξε την προσοχή μου. Ήταν ένα 
απ’ τα τελευταία που μπήκαν στην 
αίθουσα και έδειχνε να είναι ο πιο 
ηλικιωμένος. Κούτσαινε κάπως και τα 
μαλλιά του είχαν αρχίσει να ασπρίζουν. 
Τι κάνει εδώ μέσα, ένας τόσο ηλικιωμέ-
νος; αναρωτήθηκα.  

«Μαμά, είδες εκείνο τον ηλικιωμένο 
κύριο στο πίσω μέρος;» Με ρώτησε ο 
γιος μου. «Θα πρέπει να προσπαθήσεις 
να του μιλήσεις». 

«Ναι, αλλά πώς;» Αναρωτήθηκα. 
Υποτίθετο ότι δεν έπρεπε να πλη-
σιάσουμε τους φυλακισμένους. Σε 
παρακαλώ, Κύριε, κάνε το δυνατό.

Τα παιδιά τα πήγαν πολύ καλά στην 
παρουσίασή τους. Ήταν τόσο όμορφο 
να βλέπεις τα σκυθρωπά πρόσωπα 
των κρατουμένων εκεί, να χαμογελούν 
και να συμφωνούν με το μήνυμα απ’ 
τις ιστορίες που άκουγαν και τελικά 

να προσεύχονται ταπεινά. 

Επιτeλουσ 
ελεyθεροι 
Από τηn Λη Σούπινγκ Σικρόφσκι  

Ένας-ένας 
οι φυλακι-

σμένοι γέμιζαν 
τον μικρό χώρο 

της συνάθροισης. 
Όλοι τους φορούσαν τα ίδια 

γκρίζα ρούχα και ήταν κουρεμένοι 
με την ψιλή, όμως το πρόσωπο του 

καθενός έδειχνε ότι ο καθένας τους 
ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα 

με τη δική του ιστορία για το τι τον 
έφερε σε αυτό το μέρος.

«Έχω φροντίσει ώστε 
να έλθουν να δούνε 

το πρόγραμμά σας, 
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«Τα παιδιά σας είναι υπέροχα», μου 
είπε. «Έχουν τόση πολλή αγάπη, τόση 
πολλή χαρά. Όταν η κόρη σου άρχισε 
να τραγουδά τον Ψαλμό 23, δάκρυσα. 
Είμαι 68 χρονών και κάποτε ήμουν κι 
εγώ Χριστιανός. Τον ήξερα τον Ψαλμό 
αυτό». Με τη βραχνή του φωνή άρχισε 
να τραγουδά τον ψαλμό στην τοπική 
διάλεκτο, «Ο Κύριος είναι ο ποιμένας 
μου, δεν θα …»

Τα μάτια του κοκκίνισαν και δάκρυ-
σαν καθώς δεν μπόρεσε να τελειώσει 
τη φράση. «Έχω κάνει κάτι πολύ κακό. 
Γι’ αυτό βρίσκομαι εδώ», ψιθύρισε. Τότε 
πήγα να κλάψω κι εγώ.

Πήρα το χέρι του και είπα, 
«Ο Θεός σε αγαπά και η 

αγάπη Του είναι αιώνια. Ο 
Ιησούς σε συγχώρεσε ήδη 
και θα σε αγαπά παντο-

τινά». Ήταν το μόνο 
που μπορούσα να 

σκεφτώ εκείνη τη 
στιγμή που βρι-
σκόμουν δίπλα 

του, όμως 
αυτή η απλή 
αλήθεια τον 
είχε αγγί-
ξει. Ένα 
χαμόγελο 

εμφανί-
στηκε στο 

δακρυσμένο 
πρόσωπό του 

και μετά ίσιωσε 
το σώμα του, λες 

και ένα βαρύ φορτίο 
είχε αφαιρεθεί απ’ την 

πλάτη του. 
«Σ’ ευχαριστώ που μου 

το θύμισες αυτό» είπε και ήρθε 
η σειρά του να ακολουθήσει τους 

άλλους φυλακισμένους να βγούνε 
από την αίθουσα. Με χαιρέτησε όπως 
έφευγε και μετά χάθηκε μαζί με τους 
άλλους. 

Καθώς γυρνούσαμε σπίτι, σκέ-
φτηκα μέσα μου, Αυτός ο άνθρωπος είχε 
διαπράξει ένα σοβαρό κακούργημα που 

Αν οι αμαρτίες σας είναι σαν το 
πορφυρούν, θα γίνουν άσπρες 
σαν χιόνι· αν είναι ερυθρές σαν 
κόκκινο, θα γίνουν σαν άσπρο 
μαλλί. — Ησαΐας 1:18 
 
Αν δεν έχετε ανακαλύψει ακόμα 
την πόρτα που οδηγεί στην 
αιώνια ζωή, την αγάπη και την 
ελευθερία απ’ τις ενοχές και τις 
τύψεις για παρελθόντα λάθη, 
μπορείτε να το κάνετε αυτή τη 
στιγμή με το να πείτε αυτή την 
απλή προσευχή:

Ιησού, Σε ευχαριστώ που 
ήλθες στον κόσμο μου για να με 
επαναφέρεις στον Δικό Σου, ώστε 
να είμαι μαζί Σου παντοτινά στον 
ουρανό. Σε αποδέχομαι τώρα σαν 
τον Σωτήρα μου και Σου ζητώ να με 
συγχωρέσεις για όλα τα σφάλματα 
που έκανα. Θέλω να βιώσω τη δική 
Σου αγάπη και παρηγοριά και τώρα 
και για πάντα. Αμήν. 

αναμφίβολα πλήγωσε τους άλλους, 
όμως ο Θεός ήθελε ακόμα κι εκεί να 
του υπενθυμίσει την αγάπη Του και τη 
συγχώρεσή Του. 

Πόσοι πολλοί άνθρωποι, αναρωτή-
θηκα, σε όλο τον κόσμο, είναι σαν αυτό 
το άτομο, φυλακισμένα από ενοχές 
και τύψεις για λάθη και σφάλματα του 
παρελθόντος. Νοιώθουν κατάκριση 
για πράγματα που έκαναν, πράγματα 
που είπαν ή πράγματα που θα έπρεπε 
να είχαν κάνει ή έπρεπε να είχαν πει 
όμως δεν το έκαναν. Κι όμως αρκεί 
μια απλή υπενθύμιση όσον αφορά την 
ανιδιοτελή και ατελείωτη αγάπη του 
Θεού, του ελέους Του και της συγχώ-
ρεσής Του για να επαναφέρει το φως 
και την ελπίδα μέσα στα πιο σκοτεινά 
μέρη ακόμα και της πιο θλιμμένης 
καρδιάς.

Η Λη Σούπινγκ Σικρόφσκι εργά-
ζεται ως Χριστιανή απόστολος 
και σύμβουλος στην Ταιβάν. ■

Πολλοί απ΄ αυτούς δάκρυσαν. Μετά 
από μερικά αντίο, Χριστουγεννιάτικες 
ευχές και χαιρετίσματα, η μεγάλη 
γκρίζα σειρά από τους φυλακισμένους 
άρχισε να κινείται ξανά, αλλά αυτή τη 
φορά, προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Ανάμεσα στο πλήθος προσπάθησα 
να προσεγγίσω εκείνον τον ηλικιω-
μένο. Ήξερα πως σε λίγα και μόνο 
λεπτά θα ήταν κι αυτός στη σειρά του. 
Τα βλέμματά μας συναντήθηκαν λες 
και με περίμενε. 

«

«
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ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 
ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ 

Από τον Κηθ Φίλιπς  

Για εκατομμύρια από μας, 
η χρονιά αυτή ήταν κάτι που δεν 
έχουμε ξαναζήσει. Μόνο στον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο τόσοι πολλοί 
άνθρωποι επηρεάστηκαν τόσο πολύ 
από μια ίδια κρίση. Εκείνοι που δεν 
ένοιωσαν την πλήρη επίπτωση του ιού 
και την παγκόσμια οικονομική ύφεση, 
περιτριγυρίζονται από άλλους που την 
ένοιωσαν. Κατασκευαστές, έμποροι 
χονδρικής και λιανικής των οποίων 
η ύπαρξη βασίζεται στις πωλήσεις 
την περίοδο των Χριστουγέννων, 
αναρωτιόνται αν αυτή η περίοδος 
των γιορτών θα τους βοηθήσει να 
επανακάμψουν. Άτομα που έχασαν 
τις επιχειρήσεις τους ανησυχούν για 
τις οικογένειές τους και εκείνες των 
πρώην υπαλλήλων τους. Γονείς που 
έμειναν άνεργοι αναρωτιόνται τι δώρα 
θα μπορέσουν να δώσουν στα παιδιά 
τους. 

Ίσως τα Χριστούγεννα αυτά να 
είναι διαφορετικά για πολλούς, όμως 
αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι και 
άσχημα. Η αντιξοότητα έχει τον 
τρόπο της να κάνει τους ανθρώ-
πους να βγάζουν τον καλύτερο 
εαυτό τους και το ίδιο κάνουν και τα 
Χριστούγεννα. Αν βάλουμε και τα δύο 
μαζί, θα δημιουργηθεί μια ξεχωριστή 
ευκαιρία.

Αυτά τα Χριστούγεννα είναι μια 
ευκαιρία να ξεδιαλύνουμε τα πράγ-
ματα – να ξεχωρίσουμε αυτά που 
πραγματικά αξίζουν από εκείνα που 
έχουν ελάσσονα σημασία και όμως 
τείνουν να σφετερίζονται χώρο και 
χρόνο στην καθημερινή ζωή του 
κόσμου, ιδιαίτερα σε εποχές όπως των 
Χριστουγέννων. Είναι μια ευκαιρία να 
αλλάξουμε τον εστιασμό μας από την 
εμπορικότητα που έχει κατακλύσει τα 
Χριστούγεννα και να εναγκαλιστούμε 
την πραγματική και μακροχρόνια 
αιτία για τις γιορτές αυτές. Είναι μια 
ευκαιρία, να ανακαλύψουμε νέους 
τρόπους να εκφράσουμε την αγάπη 
μας σε εκείνους που αγαπάμε πολύ και 
να δείξουμε συμπόνια σε άλλους λιγό-
τερο τυχερούς, οι οποίοι είναι πάρα 
πολλοί. Ίσως να μη δυνηθούμε να 
δώσουμε υλικά με το ίδιο μέτρο που 
κάναμε στα παρελθόντα έτη, όμως 
ένα πράγμα είναι σχεδόν σίγουρο – 
οτιδήποτε δώσουμε θα εκτιμηθεί όπως 
ποτέ πριν. 

 
Ο Κηθ Φίλιπς ήταν ο εκδότης 
του Activated  για 14 χρόνια, 
από το 1999 μέχρι το 2013. 
Αυτός και η σύζυγός του Κερεν 
βοηθάνε τους άστεγους στις 
ΗΠΑ. ■

Προσαρμοσμένο 
από την  Άννα Μάι Νίλσον 

Ο κόσμος είναι πλημμυρισμένος από 
τους ήχους των Χριστουγέννων. Αν 
ακούσετε με τα φυσικά σας αυτιά, 
θα ακούσετε κάλαντα, κουδουνάκια 
και γέλια και κάποια φορά και έναν 
λυγμό θλίψης και μοναξιάς. Αν ακού-
σετε με τα πνευματικά σας αυτιά, θα 
ακούσετε τον ήχο από τις φτερούγες 
των αγγέλων, τη σιγή της εσώτερης 
προσδοκίας και τον άγιο ήχο της 
πιο βαθειάς σιωπής, τον παλλόμενο 
ψίθυρο του αιώνιου Λόγου. 

Ο κόσμος είναι πλημμυρισμένος 
από τα θεάματα των Χριστουγέννων. 
Αν κοιτάξτε με τα φυσικά σας μάτια, 
θα δείτε λαμπερά στολισμένα δέν-
δρα, χρυσοποίκιλτα αστεράκια, 
κεράκια να καίνε και φάτνες. Αν κοι-
τάξετε με τα πνευματικά σας μάτια, 
θα δείτε το άστρο της Βηθλεέμ μέσα 

στην καρδιά σας.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΠΑΝΤΟΥ ΓΥΡΩ
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Χρόνος. Πιθανόν να μένατε έκπλη-
κτοι από το πόσοι άνθρωποι στον 
κατάλογό σας για δώρα θα προτιμού-
σαν μια βραδιά φιλικής συντροφιάς  
αντί για ένα κουτί με ένα δώρο μέσα.

  
Εξατομικευμένες κάρτες 
δώρων. Ετοιμάστε κάρτες δώρων 
με την υπόσχεση να προσφερθείτε 
να κάνετε δωρεάν επισκευές, καθα-
ρισμούς, βοήθεια με τα παιδιά, 
θελήματα, διδαχή δεξιοτήτων που 
κατέχετε ή να προσφέρετε κάποια 
άλλη εξυπηρέτηση.

 
Φτιάξτε ή ψήστε. Όταν ανταλ-
λάσσετε δώρα στο γραφείο σας ή σε 
κάποιο πάρτι του κύκλου σας, μπο-
ρείτε να προτείνετε ο καθένας να φέρει 
κάτι που έψησε στον φούρνο του ή 
ένα σπιτικό δώρο για ανταλλαγή αντί 
να αγοράσει ακριβά δώρα από κάποιο 
κατάστημα.

Προσφέρετε εθελοντισμό 
σε ένα άσυλο αστέγων ή σε 
μια φιλανθρωπική ομάδα. 
Κάντε τα Χριστούγεννα των άλλων 
ξεχωριστά με το να τα περάσετε μαζί 
τους. Γίνετε εθελοντές ως οικογένεια ή 
ομάδα φίλων και κατ’ αυτό τον τρόπο 
θα ενδυναμώσετε τις σχέσεις σας 
και θα δημιουργήσετε μια ξεχωριστή 
ανάμνηση.

Κάτι απ’ τα παιδιά σας. 
Ηχογραφείστε τα παιδιά σας να τραγου-
δάνε Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, να 
διαβάζουν ιστορίες ή να αναφέρονται 
στις πρόσφατες δραστηριότητές τους 
και να τα στείλετε σε παππούδες και 
άλλους συγγενείς οι οποίοι δεν θα είναι 
μαζί σας τα Χριστούγεννα, ή βάλτε 
μερικά από τα καλύτερα καλλιτεχνήματα 
των παιδιών σας σε κορνίζα και στείλτε 
τα σ’ αυτούς.

 
Σημειώματα εκτίμησης.  
Αντί για εμπορικού τύπου Χριστου-
γεννιάτικες κάρτες με γενικευμένα 
μηνύματα, χρησιμοποιήστε τον χρόνο 
που κανονικά θα ξοδεύατε για να 
αγοράσετε δώρα για να γράψετε σε 
εκείνα τα άτομα προσωπικά μηνύματα 
λέγοντάς τους γιατί είναι τόσο σημαντι-
κοί για σας. 

Ανοίξτε το σπίτι σας. Γνωρί-
ζετε κάποιον φοιτητή που δεν αντέχει 
οικονομικά να γυρίσει στους δικούς του 
για διακοπές ή κάποιον άλλον που δεν 
έχει συγγενείς κοντά του; Προσκαλέστε 
τους να περάσουν τις γιορτές με εσάς ή 
την οικογένειά σας. 

 
Σκεφτείτε  τη γειτονιά σας. 
Με το να κάνετε τα Χριστουγεννιάτικα 
ψώνια σας σε μικρά, ιδιόκτητα καταστή-
ματα που έχουν οικονομικές δυσκολίες 

στις μέρες μας, θα μπορούσατε να 
κάνατε διπλό καλό – τόσο στον 
αποδέκτη του δώρου όσο και στον 
καταστηματάρχη. 

 
Δώστε τα δώρα σας σε 
άλλους. Αντί να μοιραστείτε δώρα 
μεταξύ σας, δώστε τα σε μια φτωχή 
οικογένεια στη γειτονιά σας. Κάποιος 
τοπικός φιλανθρωπικός οργανισμός θα 
μπορούσε να σας βοηθήσει να βρείτε 
μια τέτοια οικογένεια. Πάρτε τα παιδιά 
σας μαζί για να ψωνίσετε δώρα που 
θα τα δώσετε σε παιδιά που δεν έχουν 
ή μπορείτε να συγκεντρώσετε όλα τα 
χρήματα που θα ξοδεύατε σε δώρα ο 
ένας για τον άλλον και να τα στείλετε 
σε μια φτωχή οικογένεια του αναπτυσ-
σόμενου κόσμου.

  
Το σωστό Χριστουγεννιάτικο δώρο 

δεν χρειάζεται να κοστίζει πολλά 
χρήματα ή να απαιτεί ατελείωτες 
ώρες αναζήτησης σε πολυσύχναστα 
εμπορικά καταστήματα. Το μόνο που 
χρειάζεται είναι η μεγάλη σας καρδιά 
και φαντασία. — Λίντα Κλινγκ

    
Τα Χριστούγεννα είναι πραγματικά 

Χριστούγεννα όταν τα γιορτάζουμε 
με το να προσφέρουμε το φως της 
αγάπης σε εκείνους που το χρειάζονται 
περισσότερο. — Ρουθ Κάρτερ Στάπλετον 
(1929–1983) ■

ΙΔΈΈΣ ΓΙΑ 
ΔΏΡΑ ΣΈ 

ΔΎΣΚΟΛΟΎΣ 
ΚΑΙΡΟΎΣ

Δώστε περισσότερα, 
ξοδεύοντας λιγότερα
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και την ευδοκία που ποθούμε; Αν και 
κάποιες στιγμές ανάπαυσης και αναψυ-
χής μπορούν να μας προσδώσουν μια 
παροδική ανακούφιση, πού μπορούμε 
να βρούμε πραγματικά, μια διαρκή 
εσωτερική ειρήνη και ευδοκία, που δεν 
εξαρτώνται από κάποια γεγονότα ή 
εξωτερικές περιστάσεις; 

Όλοι εκείνοι που ζούσαν τον καιρό 
της γέννησης του Ιησού ίσως να είχαν 
αντιμετωπίσει παρόμοια θέματα. Δεν 
είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς 
πως πάνω σε εκείνη την μοναχική 
βουνοπλαγιά, αρκετοί φτωχοί βοσκοί 
που πρόσεχαν τα πρόβατα τους μπορεί 
να αναλογίζονταν τις περιστάσεις τις 
οποίες ζούσαν: Φτώχεια, κρύο, απειλή 
απ’ τα άγρια ζώα, τα άρρωστα παι-
διά τους, τη χαμηλή τους θέση στην 
κοινωνία και ίσως να αναρωτιόντουσαν 
αν μπορούσαν να ελπίζουν ποτέ σε ένα 
καλύτερο μέλλον. 

Το φως που έλαμψε απ’ τα ουράνια 
εκείνη τη νύχτα, έφερε την απάντηση. 
Εκείνο το θριαμβευτικό μήνυμα των 
αγγέλων για ειρήνη και ευδοκία ήταν 
για εκείνους τους βοσκούς το ίδιο 
όπως και για μας σήμερα. Μέσα απ’ 
τον Ιησού, τον Πρίγκιπα της Ειρήνης, 
μπορούμε κι εμείς να ανακαλύψουμε 
εσωτερική ειρήνη. Μια ειρήνη που μας 
δίνει τη δυνατότητα να παραμείνουμε 

ΕΙΡΉΝΉ 
ΚΑΙ 

ΕΥΔΟΚΙΑ
Από τον 
Λη Λίαν 

Τη νύχτα που γεννήθηκε 
ο Ιησούς, άγγελοι εμφανίστη-
καν στους βοσκούς που φύλαγαν τα 
κοπάδια τους. «Δόξα εν υψίστοις Θεώ», 
διεκήρυξαν και «επί γης ειρήνη, εν 
ανθρώποις ευδοκία!» Στις μέρες μας, 
πολλοί από εμάς σκεφτόμαστε την 
ειρήνη και την ευδοκία ως κάποιες 
αφηρημένες αρετές. Εντούτοις αυτές 
είναι το μυστικό συστατικό που 
προσδίδουν στις Χριστουγεννιάτικες 
παραδόσεις τη σημασία τους.

Μπορείτε να φανταστείτε να προ-
σπαθείτε να απολαύσετε ένα ξεχωριστό 
Χριστουγεννιάτικο δείπνο ενώ όλη η 
οικογένεια γύρω απ’ το τραπέζι διαφω-
νεί και φωνάζει; Ή να λαμβάνατε ένα 
ακριβό Χριστουγεννιάτικο δώρο με μια 
σημείωση πάνω σ’ αυτό, που σας ζητά 
το ισοδύναμο χρηματικό ποσό; Μια 
Χριστουγεννιάτικη παράδοση μπορεί 
οι άνθρωποι να τη γιορτάζουν για αιώ-
νες, όμως είναι η ειρήνη και η ευδοκία 
πίσω απ’ αυτή την παράδοση που έχουν 
την περισσότερη σημασία.

Όταν ο νους μας είναι γεμάτος από 
σκέψεις όπως, καταλυτικές ημερομη-
νίες, αυξανόμενο άγχος, προστριβές 
μεταξύ συναδέλφων, οικονομικά 
προβλήματα, οικογενειακές φασαρίες 
και ψυχολογική αναστάτωση, τότε 
πού μπορούμε να βρούμε την ειρήνη 

ήρεμοι μέσα στις δύσκολες περιστά-
σεις του αβέβαιου κόσμου γύρω μας. 
Μια ειρήνη που προέρχεται από τη 
γνώση ότι έχουμε Κάποιον ο οποίος 
είναι πάντα μαζί μας, μας αγαπά, μας 
ενθαρρύνει και καθοδηγεί τον καθένα 
μας, μέσα απ’ το δικό μας ξεχωριστό 
μονοπάτι της ζωής.

Όταν αγαπάμε και συνδεόμαστε με 
τον Ιησού, ανακαλύπτουμε ευδοκία. 
Ευδοκία ανάμεσα σε μας και στον Θεό. 
Ευδοκία που μας βοηθάει να προσεγ-
γίσουμε τους άλλους. Όταν η ευδοκία 
μέσα στις καρδιές μας συνδυάζεται με 
πράξεις, δίνει τη δυνατότητα σε εκεί-
νους, με τους οποίους ερχόμαστε σε 
επαφή, την ευκαιρία να νοιώσουν μια 
γεύση απ’ την αγάπη και τη φροντίδα 
του Ιησού.

Η αγάπη του Ιησού, η ειρήνη και 
η ευδοκία που προσφέρει Αυτός είναι 
εκείνες οι αλήθειες που δίνουν νόημα 
στα Χριστούγεννα. Χωρίς αυτά, κανένα 
άλλο δώρο, όσο τέλεια και αν πακετα-
ριστεί, δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Ο Λη Λίαν είναι επαγγελματίας 
και διπλωματούχος τεχνικός 
Υπολογιστών και εργάζεται σαν 
Διαχειριστής Συστημάτων για 
έναν ανθρωπιστικό οργανισμό 
στην Αφρική. ■

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ 
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
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1. Λουκά 2:10-11

Τα περασμένα Χριστού-
γεννα, είχα αρχίσει να 
δουλεύω σε μια νέα δου-
λειά για λίγους μήνες. Το 
γραφείο που δούλευα, βρισκόταν 
μία ώρα απ’ το σπίτι μου και οι ώρες 
μου ήταν από τις 2 το μεσημέρι μέχρι 
τις 11 το βράδυ, ενώ δούλευα και τα 
Σάββατα. Ήμουν πάντα ξεθεωμένη και 
εκτός επαφής με τον καθένα στη ζωή 
μου. Και έπρεπε να δουλεύω και την 
Ημέρα των Χριστουγέννων!  

Ένοιωθα ένοχη που δεν μπορούσα 
να προσφέρω στην οικογένειά μου, 
στην εκκλησία και στη γειτονιά μου, 
όσα πρόσφερα συνήθως. Κανονικά θα 
σχεδίαζα και θα διοργάνωνα μερικά 
φιλανθρωπικά/τοπικά εγχειρήματα, θα 
συμμετείχα στις Χριστουγεννιάτικες 
εργασίες της εκκλησίας μας και θα 
έκανα αρκετά «Χριστουγεννιάτικα» 
πράγματα με την οικογένεια μου και 
τους φίλους μας. Όμως αυτή τη χρονιά 
ένοιωθα λες και βρισκόμουν σε ένα 
άλλο παράλληλο σύμπαν, ένα όπου ο 
καθένας βίωνε μια Χριστουγεννιάτικη 
εμπειρία και εγώ βίωνα κάποια άλλη.   

Κάνατε ποτέ σας Χριστούγεννα που 

Από την Μαρί Αλβέρο  

δεν έμοιαζαν καθόλου με τα περασμένα 
Χριστούγεννα που είχατε γιορτάσει; 
Νοιώσατε κάπως εκτός προγράμματος 
κι εσείς; Τυπικά, ανακατεύομαι σε τόσα 
πολλά γεγονότα και δραστηριότητες 
που καταλήγουν να είναι το πιο σημα-
ντικό πράγμα των Χριστουγέννων. Όπως 
κι ένα μικρό παιδί που καταστρέφει την 
όρεξή του με το να τρώει κρακεράκια 
λίγο πριν το γεύμα του, έτσι κι εγώ κάνω 
αυτό κι εκείνο για τα Χριστούγεννα, σε 
σημείο που ο Ιησούς να γίνεται μια από-
μακρη σκέψη. Όχι όμως την τελευταία 
χρονιά. Η τελευταία χρονιά άλλαξε. Δεν 
διακόσμησα. Δεν έψησα. Σχεδόν δεν 
έκανα καθόλου ψώνια. Δεν προσκάλεσα 
κόσμο.  

Όμως έκανα κάτι άλλο: Προσευχή-
θηκα πολύ και σκέφτηκα πολύ ενώ 
πηγαινοερχόμουνα στη δουλειά μου 
και αυτό με έκανε να αφαιρέσω αρκετές 
από τις προσδοκίες της εποχής. Ο 
Ιησούς γεννήθηκε, είτε εγώ μπορώ να 
το γιορτάσω είτε όχι. Όταν ο άγγελος 
εμφανίστηκε στους βοσκούς εκείνη τη 
νύχτα της γέννησής Του, τους είπε, «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».1 
Ακόμα και αν η 25η Δεκεμβρίου μοιά- 

ζει με οποιαδήποτε άλλη μέρα, δεν πειρά-
ζει, γιατί όπως και να έχει ο Ιησούς ήλθε 
στη γη. Η σωτηρία και μια σχέση μαζί Του 
είναι ελεύθερα διαθέσιμες. Η δική Του 
παρουσία είναι αληθινή κάθε μέρα. 

Νοιώθω πως υπήρξε μια επανεκ-
κίνηση στα Χριστούγεννά μου, μια 
αλλαγή προτεραιότητας που ίσως να 
μην είχε συμβεί διαφορετικά. Ειλικρινά, 
είναι μια μεγάλη απελευθέρωση το να 
βλέπεις τα Χριστούγεννα χωρίς καμία 
προσδοκία για παραδόσεις ή να θέλεις 
να καταφέρεις να επαναλάβεις ή και να 
ξεπεράσεις την επιτυχία των περασμέ-
νων Χριστουγέννων. Δεν χρειάζονται 
καμία υποστήριξη για να γίνουν πιο 
λαμπρά. Γιορτάστε όπως θέλετε, είτε 
με λαμπρό τρόπο είτε με απλό, επειδή 
τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει το 
γεγονός ότι για εσάς (και για εμένα) 
γεννήθηκε ένας Σωτήρας.   

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

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ 
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
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ΤΟ 
ΔΏΡΟ 
ΜΟΥ 
ΓΙΑ 
ΣΈΝΑ

Απο τον Ιησου με Αγαπη

Αγάπη – αυτό είναι το ιδιαίτερο δώρο Μου  
για σένα. Αγάπη που δεν έχει σύνορα. Αγάπη 
που δεν σε κρίνει από το χρώμα του δέρματός 
σου, από το πώς φαίνεσαι ή το πώς μιλάς. Αγάπη 
που δίνει. Αγάπη που μοιράζεται. Αγάπη που 
νοιάζεται. Αγάπη που είναι πάλλουσα, ζεστή 
και ευγενική. Αγάπη που είναι ανιδιοτελής και 
παντοτινή. 

Αγάπη που έχει υπομονή μέσα σε έναν κόσμο 
μισαλλοδοξίας. Αγάπη που δείχνει κατανόηση 
όταν οι άλλοι δεν νοιώθουν τι περνάς εσύ. Αγάπη 
που είναι ευγενική και τρυφερή όταν όλα γύρω 
σου δείχνουν κρύα και δύσκολα. Αγάπη που σε 
παρηγορεί όταν είσαι θλιμμένος και μοναχός, που 
σου δίνει ένα χέρι βοήθειας όταν είσαι πεσμένος. 
Αγάπη που είναι γεμάτη ευτυχία και γέλιο. Αγάπη 
που φέρνει ειρήνη μέσα στη θύελλα. Αγάπη που 
πάντα βρίσκει τη λύση.

Η αγάπη Μου είναι πάντα εκεί για σένα 
– οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή, μέρα ή 
νύχτα. Η αγάπη Μου θα κατέβει σε οποιοδήποτε 
βάθος για να σε σώσει, θα πάει σε οποιαδήποτε 
απόσταση για να σε γλυτώσει. Δεν γνωρίζει στα-
ματημό, ούτε έχει περιορισμό.

Η αγάπη Μου φέρνει ειρήνη στον νου όταν 
εσύ νοιώθεις σύγχυση, ξεκούραση όταν είσαι 
καταβεβλημένος και δύναμη όταν νοιώθεις ότι 
δεν μπορείς να συνεχίσεις. Η αγάπη Μου θα 
καθησυχάσει τους φόβους σου και θα σου δώσει 
το κουράγιο να αντιμετωπίσεις την απόγνωση. 
Η αγάπη Μου μπορεί να σε θεραπεύσει όταν το 
σώμα σου είναι τραυματισμένο και μπορεί να ανα-
κουφίσει τους πόνους και τη λύπηση. Η αγάπη 
Μου θα απαλύνει τον νου σου όταν προβληματί-
ζεται και είναι εξαντλημένος και θα φέρει ειρήνη 
εκεί που υπάρχει φόρτιση, ανησυχία και ένταση. 


