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Ε Ι Σ Α ΓΩ Γ Ή  Α Π Ό  ΤΌ Ν  Ε Κ ΔΌΤ Ή
ελπίδα των Χριστουγέννων

Καθώς αποχαιρετούσαμε το 2020, οι περισσότεροι από εμάς βλέπαμε τις  
γιορτές εκείνων των ημερών να είναι περισσότερο σκοτεινές και μοναχικές  
από άλλες φορές, χωρίς τις πολλές ανέσεις και χαρές που είχαμε μάθει να συσχε-
τίζουμε με τη γιορτή της γέννησης του Χριστού, συν την τρομερή αβεβαιότητα 
όσον αφορούσε το μέλλον.

Και τι χρονιά ήταν αυτή! Καθώς γράφω το κείμενο αυτό, ενώ είναι αδύνατο 
να προβλέψει κάποιος την πορεία της πανδημίας του Κορωνοϊού και των νέων 
μεταλλάξεων, ωστόσο διαφαίνονται κάποια ενθαρρυντικά σημεία να προσβλέ-
ψουμε τις ημέρες που ο κόσμος θα έχει ξεπεράσει τις χειρότερες συνέπειες αυτού 
του ιού. 

Την ίδια στιγμή, δεν μπορούμε να μην νοιώσουμε συμπόνια για όλες εκείνες 
τις οικογένειες και τους φίλους όλων εκείνων που χάθηκαν τη χρονιά που μας 
πέρασε, σε πολλούς  από τους οποίους δεν επετράπη να πούνε αντίο στους αγα-
πημένους τους ή να τους προσφέρουν μια σωστή ταφή. Οι παγκόσμιες ανισότη-
τες ήρθαν πάλι στην επιφάνεια, καθώς οι θάνατοι και οι οικονομικές δυσκολίες 
βάρυναν εκείνα τα έθνη, τις πόλεις και τις γειτονιές που ήταν λιγότερο προετοι-
μασμένες να τα αντιμετωπίσουν και η οικονομική ανάκαμψη, αν και καλοδεχού-
μενη, αποδεικνύεται να είναι το ίδιο άνιση.

Η χρονιά αυτή ήταν εξαιρετικά δύσκολη για τόσους πολλούς και καθώς πλη-
σιάζει στο τέλος της, ίσως να αναρωτιέστε κι εσείς για εκείνο το πανάρχαιο ερώ-
τημα: Αν ο Θεός είναι παντοδύναμος και μας αγαπά πραγματικά, όπως λέει και 
η Βίβλος, γιατί δεν κάνει κάτι, ώστε να απαλύνει τον πόνο και τα βάσανα που 
τόσοι πολλοί βιώνουν;

Μα το έκανε, όταν έστειλε τον Ιησού.
Ο Θεός νοιώθει τον πόνο μας. Κατανοεί τις ταλαιπωρίες μας και μας συμπονά 

για τις απώλειές μας. Λαχταρά να μας φέρει πιο κοντά Του, να απαλύνει, να 
θεραπεύσει, να παρηγορήσει, να διαβεβαιώσει. Ήθελε τόσο πολύ να μας βοη-
θήσει, ώστε έστειλε τον Υιό Του με ανθρώπινη μορφή να ζήσει ανάμεσά μας, να 
βιώσει τις δυσκολίες μας, να μας αποκαλύψει την αγάπη Του και να μας φέρει σε 
μια απευθείας και προσωπική επαφή με τη δική Του αγάπη και δύναμη. Ήλθε σε 
μας ως ένα αβοήθητο, αθώο βρέφος γεννημένο μέσα σε μια φάτνη, όχι για να 
αφαιρέσει τα προβλήματά μας, αλλά να μας δώσει τα εφόδια ώστε να τα ξεπερά-
σουμε και να γίνουμε καλύτεροι μέσα απ’ αυτά. 

Γι’ αυτό τον λόγο έχουμε λόγο να ελπίζουμε αυτά τα Χριστούγεννα.

Για περισσότερες πληροφορίες για 
το Activated, επισκεφτείτε μας στον 
ιστότοπό μας ή γράψτε μας.
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Μια φορά, η σύζυγός μου κι 
εγώ είδαμε μια Γερμανική 
θεατρική παραγωγή του έργου 
«Μια Χριστουγεννιάτικη 
Ιστορία» του Κάρολου Ντίκενς. Ίσως 
και να γνωρίζετε την ιστορία για εκείνο 
τον φιλάργυρο τραπεζίτη που μεταμορ-
φώνεται σε ένα ευγενικό και γενναιό-
δωρο άτομο μέσα απ’ τις μυστηριώδεις 
εμφανίσεις τριών φαντασμάτων που τον 
μεταφέρουν σε ένα ταξίδι μέσα απ’ το 
παρελθόν του, το παρόν του και το μέλ-
λον του. Αυτή η θεατρική παραγωγή 
εντυπωσίασε απίστευτα και εμένα και το 
κοινό που βρέθηκε εκεί. 

Η ιστορία ήταν αποτέλεσμα της επι-
θυμίας του Ντίκενς, ώστε να μάθει ο 
κόσμος τις φοβερές συνθήκες των εργα-
τών στην Αγγλία εκείνο τον καιρό. 
Έχοντας μεγαλώσει ο ίδιος ο Ντίκενς 
μέσα στη φτώχεια και δουλεύοντας 12 
ώρες την ημέρα όταν ήταν παιδί, ένοι-
ωθε τα δεινά που υπέφεραν και ήλπιζε 
ότι αυτή η ιστορία θα έκανε μια δια-
φορά προς το καλύτερο στη ζωή τους. Ο 
Ντίκενς έγραψε αυτή τη νουβέλα μέσα 

ανθρώπου και μοιάζει με το έργο «Μια 
Χριστουγεννιάτικη Ιστορία». Πρόκειται 
για έναν τραπεζίτη ονόματι Τζορτζ 
Μέισον, που κλείστηκε κατά λάθος 
μέσα στο ίδιο του το θησαυροφυλάκιο, 
στην ίδια του την τράπεζα, Παραμονή 
Χριστουγέννων. Όταν τελικά βγήκε, 
μετά από δύο μέρες, αντιλήφθηκε ότι δεν 
είχε λείψει σε κανέναν εντελώς. Ευτυχώς 
και σκέφτηκε τα πράγματα διεξοδικά 
γύρω απ’ τη ζωή του και αποφάσισε να 
κάνει κάποιες θετικές αλλαγές. Μέσα 
στο θησαυροφυλάκιο, υπάρχει κάτι που 
έγραψε: «Το να αγαπάς τους ανθρώπους, 
να είσαι απαραίτητος για κάποιους, είναι 
και ο σκοπός της ζωής. Αυτό είναι το 
μυστικό της ευτυχίας».1

Δεν χρειάζεται να μας επισκεφτούν 
φαντάσματα ή να κλειστούμε μέσα 
σε ένα θησαυροφυλάκιο για να αντι-
ληφθούμε το αληθινό μήνυμα των 
Χριστουγέννων. Ο Θεός αγάπησε τόσο 
πολύ τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Ιησού, 
τον Μονογενή Του Υιό, εκείνα τα πρώτα 
Χριστούγεννα, για να μας λυτρώσει από 
τον θάνατο και να μας δώσει αιώνια ζωή. 
Αυτή την περίοδο των Χριστουγέννων, 
ας μοιραστούμε κι εμείς με τους γύρω 
μας, αυτή την αγάπη που δεχθήκαμε.

Ο Κιούρτις Πήτερ βαν Γκόρντερ 
είναι σεναριογράφος και μίμος2 
στην Γερμανία. ■

σε έξη βδομάδες και αμέσως έγινε και 
παρέμεινε μια επιτυχία. 

Η Ρουθ Γκλάνση, καθηγήτρια 
Αγγλικής φιλολογίας, ανέφερε πως ο 
σπουδαιότερος αντίκτυπος του έργου 
«Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», ήταν 
το πώς ενέπνευσε τους αναγνώστες 
να αρχίσουν να βοηθάνε τους φτω-
χούς. Λόγω αυτής της ιστορίας, τα 
Χριστουγεννιάτικα δείπνα για τους 
φτωχούς, έγιναν παράδοση. Ένας 
Αμερικανός επιχειρηματίας το 1867, 
τόσο συγκινήθηκε απ’ αυτή την ιστορία, 
ώστε έκλεισε το εργοστάσιό του την 
ημέρα των Χριστουγέννων και έστειλε 
στον κάθε εργάτη του και από μια γαλο-
πούλα για να γιορτάσουν. Στις αρχές 
του 1900, η βασίλισσα της Νορβηγίας 
έστειλε δώρα στα ανάπηρα παιδιά στο 
Λονδίνο με την υπογραφή «Με Αγάπη, 
ο Μικρός Τιμ». Ο συγγραφέας Τζ. Κ. 
Τσέστερτον έγραψε, «Η ομορφιά και η 
ευλογία της ιστορίας αυτής … κείτεται 
σε εκείνο το μεγάλο καμίνι της πραγ-
ματικής ευτυχίας που φεγγοβολεί μέσω 
του Σκρούτζ και από καθετί γύρω του. 
… Είτε τα Χριστουγεννιάτικα ορά-
ματα θα κατάφερναν να αλλάξουν τον 
Σκρούτζ, είτε όχι, σίγουρα θα αλλάξουν 
εμάς».

Πρόσφατα διάβασα μια 
Χριστουγεννιάτικη ιστορία που είχε 
μεγάλη επίδραση στη ζωή κάποιου 

Ï ÁÍÈÑÙÐÏÓ  
ÐÏÕ ÂÑÇÊÅ ÔÁ 
×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÁ

1. Σημείωση: Διαβάστε τη δραματοποίηση 
αυτής της ιστορίας απ’ τον Κιούρτις 
Πήτερ βαν Γκόρντερ: https://
bringelixir.wordpress.com/tag/
man-who-missed-chrirstmas/

2. http://elixirmime.com

Από τον Κιούρτις Πήτερ βαν Γκόρντερ 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΆΤΙΚΟΙ 
ΆΝΤΙΛΆΛΟΙ

κοιτάμε το γενικό πλαίσιο των γεγονό-
των της γέννησης του Ιησού, ανακαλύ-
πτουμε ότι υπάρχουν αρκετά γεγονότα 
καταγεγραμμένα στην Παλαιά διαθήκη 
που αντηχούν μέσα στις αναφορές του 
Ευαγγελίου για τη Θεία Γέννηση. Με 
το να αντιλαμβανόμαστε αυτές τις δια-
συνδέσεις μεταξύ Παλαιάς και Καινής 
Διαθήκης, μας βοηθά να εμβαθύνουμε 
την κατανόησή μας και την εκτίμησή 
μας για το έργο του Θεού, για να κάνει 
πραγματικότητα το σχέδιό Του, όσον 
αφορά τη δική μας σωτηρία.

Ένα τέτοιο μέρος της ιστορίας, σχε-
τίζεται με την αναγγελία που δόθηκε 
στη Μαρία, για το ότι είχε κληθεί να 
γίνει η μητέρα του Υιού του Θεού.1 Η 
Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη με τον 
Ιωσήφ, που σημαίνει ότι εθεωρείτο 
νόμιμα παντρεμένη μαζί του, αν και 
δεν είχε γίνει η γαμήλια τελετή και ο 
γάμος δεν είχε επικυρωθεί. Ο Λουκάς 
αναφέρει δύο φορές στο Ευαγγέλιό 
του, ότι η Μαρία ήταν παρθένος.

Ο αρχάγγελος Γαβριήλ έκανε την 
παρακάτω εκπληκτική ανακοίνωση 
στην Μαρία:

Από τον Πήτερ Άμστερνταμ

«Ιδού, θα μείνεις έγγυος, και θα 
γεννήσεις έναν γιο· και θα αποκαλέ-
σεις το όνομά Του Ιησού. Αυτός θα 
είναι μέγας, και θα ονομαστεί Υιός 
τού Υψίστου· και ο Κύριος ο Θεός θα 
του δώσει τον θρόνο τού Δαβίδ τού 
πατέρα Του· και θα βασιλεύσει επάνω 
στον οίκο τού Ιακώβ στους αιώνες, και 
η βασιλεία Του δεν θα έχει τέλος».2 

Έξη μήνες πριν, ο ίδιος άγγελος 
είχε παρουσιαστεί στον Ζαχαρία, τον 
σύζυγο της ξαδέλφης της Μαρίας, την 
Ελισάβετ, ενώ αυτός βρισκόταν στο 
ναό στην Ιερουσαλήμ και εκεί του 
αναγγέλθηκε ότι η Ελισάβετ θα έχει 
κι αυτή ένα παιδί. Στον Ζαχαρία, ο 
Γαβριήλ είχε πει:

«Και θα είναι σε σένα χαρά και 
αγαλλίαση· και πολλοί θα χαρούν για 
τη γέννησή του. Επειδή, θα είναι μεγά-
λος μπροστά στον Κύριο … και θα 
γίνει πλήρης με Άγιο Πνεύμα από την 

Για πολλούς από μας, ένα 
σημαντικό χαρακτηριστικό των 
Χριστουγέννων είναι, να θυμόμαστε την 
ιστορία της γέννησης του Ιησού, είτε 
μέσα από τις αναπαραστάσεις και τα 
 θεατρικά έργα για τα πρώτα Χριστού-
γεννα, είτε με το να διαβάζουμε την 
ιστορία των Χριστουγέννων μέσα απ’ τη 
Βίβλο, ή με το να τραγουδάμε όμορφους 
Χριστουγεννιάτικους ύμνους για τη 
γέννησή Του. Καθώς γιορτάζουμε την 
περίοδο των Χριστουγέννων, θυμόμα-
στε ξανά, την ιστορία απ’ την οποία 
πηγάζουν όλα αυτά.

Όταν διαβάζουμε για τους βοσκούς, 
τους σοφούς, τη φάτνη και το άστρο, 
αυτό μας συνδέει με τις διάφορες όψεις 
της γέννησης του Σωτήρα. Καθώς 

1. Δείτε Λουκά 1:26-27.
2. Λουκά 1:31-33
3. Λουκά 1:14-17
4. Δείτε Λουκά 1:12-13.
5. Δείτε Γένεση 16.
6. Δείτε Γένεση 17.
7. Λουκά 1:34-35
8. Σαμουήλ Β’ 7:9, 13-14, 16
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μητέρα του Ισμαήλ, όταν την βρήκε 
στην έρημο ένας άγγελος. Ο άγγελος 
την αποκάλεσε με το όνομά της, λέγο-
ντας της, «Άγαρ, πού υπάγεις;» Στη 
συνέχεια της είπε, «Ιδού, είσαι έγκυος 
και θα γεννήσεις ένα γιό. Θα τον ονο-
μάσεις Ισμαήλ και θα κατοικήσει ενά-
ντια σε όλους τους αδελφούς του».5

Μια παρόμοια αλληλουχία φαίνε-
ται επίσης στην ιστορία του Αβραάμ 
και της συζύγου του, της Σάρας, που 
ήταν στείρα. Ο Θεός εμφανίστηκε 
στον Αβραάμ, που ήταν ενενήντα ετών 
και του ανακοίνωσε ότι σε έναν χρόνο, 
θα δώσει στον Αβραάμ ένα γιο. Στον 
Αβραάμ ειπώθηκε επίσης να αποκαλέ-
σει τον γιο του Ισαάκ και ο Θεός είπε 
ότι θα επικυρώσει τη διαθήκη Του με 
τον Ισαάκ και τους απογόνους του.6

Ένα άλλο αξιοσημείωτο μέρος της 
ιστορίας αυτής, είναι τι θαύμα ήταν, 
ώστε να μείνουν έγκυες αυτές οι 
γυναίκες. Η Σάρα και η Ελισάβετ ήταν 
και στείρες και ηλικιωμένες. Καμία 
τους δεν θα μπορούσε να συλλάβει 
χωρίς την άμεση παρέμβαση του Θεού. 
Το κάθε ζευγάρι βίωσε μια θαυμα-
τουργή γέννηση, όπως είχε πει ο Θεός 
ότι θα γινόταν.

Με την Μαρία όμως, ήταν διαφορε-
τικά. Ήταν παρθένος. Αν και αντιλαμ-
βανόμαστε τη θαυματουργή δύναμη 
του Θεού στις πρότερες θαυματουρ-
γές γεννήσεις, δεν υπάρχει κανένα 
παράδειγμα στην Παλαιά διαθήκη, 
με γυναίκα που δεν έχει κοιμηθεί με 
άντρα και να μείνει έγκυος. Ενώ η 

Σάρα και η Ελισάβετ ξεπέρασαν την 
ηλικία και τη στειρότητα με ένα θαύμα 
του Θεού, η εγκυμοσύνη της Μαρίας 
θα απαιτούσε μια εντελώς νέα εκδή-
λωση της δημιουργικής δύναμης του 
Θεού.

Η Μαρία ρώτησε τον άγγελο πώς 
θα συνέβαινε κάτι τέτοιο και ο άγγε-
λος της απάντησε, «Πνεύμα Άγιο 
θα ‘ρθει επάνω σου, και δύναμη του 
Υψίστου θα σε επισκιάσει· γι’ αυτό και 
εκείνο που θα γεννηθεί από σένα θα 
είναι άγιο — ο Υιός Θεού».7 

Αντί ο Θεός να ξεπεράσει κάποιο 
φυσικό πρόσκομμα, όπως τη στειρό-
τητα ή τη μεγάλη ηλικία, αυτό που 
επρόκειτο να συμβεί, ήταν κάτι εντε-
λώς νέο και μοναδικό στην ιστορία, 
μια πράξη δημιουργίας απ’ τον Θεό.

Ένα περαιτέρω δείγμα απ’ τους 
αντίλαλους της Παλαιάς διαθή-
κης, που ηχούν στη Καινή Διαθήκη, 
όσον αφορά την ιστορία της Θείας 
Γέννησης, είναι η παραπομπή στην 
αναγγελία του αγγέλου προς την 
Μαρία, σε μια προφητεία που έδωσε 
ο Νάθαν, όσον αφορά τον απόγονο 
του Βασιλιά Δαβίδ πριν χίλια χρόνια. 
Αυτή η προφητεία είχε θεμελιώδη αξία 
στην προσδοκία του Ισραήλ για τον 
Μεσσία. Μέρος απ’ την προφητεία του 
Νάθαν, αναφέρει: «Σε έκανα ονομαστό. 
Θα στερεώσω τον θρόνο τής βασιλείας 
Του μέχρι τον αιώνα· εγώ θα είμαι σ’ 
Αυτόν πατέρας, κι Αυτός θα είναι σε 
μένα Γιος· και η οικογένειά σου και η 
βασιλεία σου θα στερεωθεί μπροστά 
σου μέχρι τον αιώνα».8 

Η ελπίδα και η προσδοκία του 
Εβραϊκού λαού την εποχή της 

κοιλιά, ακόμα, της μητέρας του. Και 
πολλούς από τους γιους Ισραήλ θα 
τους επαναφέρει στον Κύριο τον Θεό 
τους … για να ετοιμάσει έναν προδια-
τεθειμένο λαό στον Κύριο».3 

Και οι δύο αναγγελίες, εδόθησαν 
από έναν αγγελικό αγγελιοφόρο, εξη-
γώντας ότι και στις δύο περιπτώσεις 
θα γεννιόντουσαν γιοι, ώστε να επι-
τελέσουν το έργο του Θεού, καθώς η 
Μαρία ήταν παρθένος και η Ελισάβετ 
ήταν ηλικιωμένη και στείρα.

Στην Μαρία ειπώθηκε να ονομά-
σει τον γιο της, Ιησού. Στον Ζαχαρία 
δόθηκε η οδηγία να ονομάσει τον γιο 
του Ιωάννη.4 Ο Ζαχαρίας τρόμαξε 
κάπως και φοβήθηκε όταν είδε τον 
άγγελο, το ίδιο και η Μαρία, όμως και 
στους δυο ειπώθηκε να μη φοβούνται.

Οι αναγγελίες της γέννησης του 
Ιωάννη του Βαπτιστή και του Ιησού, 
ακολουθούν μία παρόμοια ακολουθία 
στις ιστορίες που αναφέρονται στην 
Παλαιά διαθήκη, όσον αφορά τις γεν-
νήσεις του Ισμαήλ, του Ισαάκ και του 
Σαμψών. Μερικές απ’ τις ομοιότητες 
σε όλες αυτές τις ιστορίες, περιλαμβά-
νουν την εμφάνιση ενός αγγελιοφό-
ρου του Θεού (ή του Ίδιου του Θεού) 
καθώς και φόβο, κατάπληξη, ή γονά-
τισμα μπροστά στον άγγελο ή στον 
μαντατοφόρο, ένα θεϊκό μήνυμα, μια 
αντίρρηση για το πώς μπορεί να συμ-
βεί κάτι τέτοιο ή ένα αίτημα για κάποιο 
σημείο, και το δόσιμο ενός σημείου.

Αυτό το μοτίβο μπορούμε να το 
δούμε στην ιστορία της Άγαρ, τη 
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γέννησης του Ιησού, ήταν ότι ένας 
Μεσσίας — μια κανονική ανθρώπινη 
ύπαρξη — θα χριζόταν απ’ τον Θεό και 
θα γινόταν βασιλιάς και ηγεμόνας στο 
Ισραήλ. Δεν υπήρχε η προσδοκία, ότι ο 
Μεσσίας θα ήταν ο Υιός του Θεού.

Εντούτοις, ο αρχάγγελος Γαβριήλ, 
χρησιμοποιώντας όρους παρόμοιους 
με την προφητεία του Νάθαν, είπε ότι 
ο γιος της Μαρίας θα ήταν μέγας, ότι 
ο Θεός θα Του έδινε τον θρόνο του 
Δαβίδ διαπαντός, ότι δεν θα υπήρχε 
τέλος στη βασιλεία Του και το πιο 
σημαντικό ότι θα αποκαλείτο ο Υιός 
του Υψίστου.9 

Σε αυτά τα λίγα παραδείγματα 
ομοιοτήτων, ανάμεσα στην ιστορία της 
γέννησης του Ιησού και τα άλλα συμ-
βάντα που σχετίζονται στην Παλαιά 
Διαθήκη, βλέπουμε τις διασυνδέσεις 
που υποδεικνύουν το υπέροχο θαύμα 
της αγάπης του Θεού για εμάς και 
του έργου Του σε όλη τη πορεία της 

ιστορίας, για να προσφέρει σωτηρία 
στην ανθρωπότητα. Ο Ιησούς, ο Υιός 
του Θεού, απεστάλη σ’ αυτό τον κόσμο 
σαν ένα δώρο αγάπης απ’ τον Ίδιο τον 
Θεό.

Η ζωή Του, ο θάνατός Του και η 
ανάσταση, μας έδωσαν τη δυνατό-
τητα να εξιλεωθούμε απ’ την αμαρτία 
μας και να επανασυνδεθούμε με τον 
Θεό, με έναν πιο προσωπικό και πιο 
στενό τρόπο από ποτέ πριν. Μέσα απ’ 
το δώρο του Θεού στην ανθρωπότητα, 
έχουμε τη δυνατότητα να ανακαλύ-
ψουμε τη χαρά και την ευτυχία του να 
είμαστε ένα απ’ τα παιδιά του Θεού, 
και να ζήσουμε παντοτινά μαζί Του — 
που είναι το σπουδαιότερο και διαρκέ-
στερο δώρο απ’ όλα.

Ο Πήτερ Άμστερνταμ και η 
σύζυγός του, η Μαρία Φοντέιν, 
είναι διευθύνοντες της 
Διεθνούς Οικογένειας, μιασ 
Χριστιανικής κοινότητας της 
πίστης. ■

Η  Α Π Α Ν Τ Η Σ Η 

Από τον Κηθ Φίλλιπς 
Θυμάστε κάποια φορά, όταν ήσα-
σταν παιδί και θέλατε κάτι τόσο πολύ 
και φαινόταν ότι εκείνο το ξεχωριστό 
πράγμα  δεν θα ερχόταν ποτέ; — Και 
μετά, όταν τελικά ερχόταν, δεν ήταν 
καθόλου αυτό που περιμένατε, αλλά 
κάτι πολύ-πολύ καλύτερο; Λοιπόν, 
κάτι τέτοιο έκανε και ο επουράνιος 
Πατέρας μας με τα Χριστούγεννα. 

Απ’ το ξεκίνημα των χρόνων, οι 
άνθρωποι λαχταρούσαν για κάτι 
ξεχωριστό, που θα έκανε τη ζωή τους 
πραγματικά χαρούμενη και ολοκλη-
ρωμένη. Ποιος μπορούσε να συλλογι-
στεί, ότι όλα αυτά θα ερχόντουσαν με 
τη μορφή ενός μικρού βρέφους, γεν-
νημένου σε έναν στάβλο, σε κάποια 
μακρινή χώρα; Όμως αυτό ακριβώς 
συνέβη.  

Ο Θεός κοίταξε την κάθε ανθρώ-
πινη καρδιά που δημιούργησε και 
κάθε καρδιά που θα δημιουργούσε 
και ήξερε ακριβώς τι χρειαζόμασταν. 
Έτσι πήρε μέρος απ’ τη δική Του καρ-
διά και έδωσε την τέλεια απάντηση. 
Κατόπιν έστειλε την απάντηση στον 
κόσμο και αποκάλεσε την απάντηση 
αυτή, Ιησού.9. Δείτε 1:32-33.
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v
Ena ka ytepo
aypio

Είχα πάει να δω τα παιδιά 
μου και τα εγγόνια μου και 
επέστρεφα ξανά σπίτι αερο-
πορικώς. Περίμενα να επιβιβα-
στώ στο αεροπλάνο μου στην Πύλη 
56, όταν ξαφνικά διεκόπη η ησυ-
χία από μια φωνή στα μεγάφωνα, 
«Ανακοίνωση πριν την επιβίβαση: 
Όλοι όσοι έχουν μικρά παιδιά, όσοι 
είναι στρατιωτικοί, ανάπηροι ή σε 
αναπηρικά καροτσάκια, παρακαλώ 
επιβιβαστείτε».

Είχα πετάξει πολλές φορές στο 
παρελθόν, όμως αυτή τη φορά, σκέ-
φτηκα κάτι που δεν το είχα ξανασκε-
φτεί. Ένας απ’ τους στρατιώτες είχε το 
πόδι του σε γύψο και χρησιμοποιούσε 
δεκανίκια, κάποιος άλλος βρισκόταν σε 
αναπηρικό καροτσάκι, ενώ ένας άλλος 
δεν φαινόταν να έχει κάποιο ορατό 
πρόβλημα. Χωρίς αμφιβολία πήγαιναν 
να επισκεφτούν τους δικούς τους για 

Από την 
Ρουθ Ντέιβιντσον

να απολαύσουν τις γιορτές μαζί τους. 
Κατόπιν οι σκέψεις μου άρχισαν να 
περιπλανιόνται σε εκείνους τους στρα-
τιώτες που υπέφεραν από μετατραυμα-
τική αγχώδη διαταραχή και σαν μητέρα 
ένοιωσα συμπόνια για όλους αυτούς.

Ήταν λίγο πριν τα Χριστούγεννα και 
θυμήθηκα τα λόγια από εκείνο το τρα-
γούδι του Τζον Λένον, που είχε γράψει 
πριν πολλά χρόνια. Αρχίζει με το «Και 
λοιπόν, είναι Χριστούγεννα και τι έκα-
νες εσύ; Άλλη μια χρονιά πέρασε και 
άλλη μια νέα αρχίζει». Το μήνυμα που 
ήθελε να περάσει ήταν να σταματήσει ο 
πόλεμος και να υπάρξει ειρήνη. Κατόπιν 
για τη Νέα Χρονιά έλεγε: «Ας ελπί-
σουμε ότι θα είναι καλή η νέα χρονιά, 
χωρίς κανένα φόβο».1

Η λέξη «πόλεμος» (war) προέρχεται 
από μια παλαιά Γερμανική λέξη «werra», 
που σημαίνει συγχέω ή επιφέρω ακατα-
στασία. Η πρώτη επιστολή του Παύλου 
προς τους Κορινθίους μας λέει ότι «Ο 
Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, 
αλλά ειρήνης».2 Και ο Ιωάννης γράφει 
πως «Αν κάποιος πει, ότι: Αγαπάω τον 
Θεό, όμως μισεί τον αδελφό του, είναι 
ψεύτης· επειδή, όποιος δεν αγαπάει 

τον αδελφό του, που τον είδε, τον Θεό 
που δεν τον είδε, πώς μπορεί να τον 
αγαπάει;»3 

Το έτος 760 π.Χ, ο Ησαΐας προφή-
τεψε ότι στην επερχόμενη βασιλεία του 
Χριστού πάνω στη γη, δεν θα υφίστα-
ται πια πόλεμος. «Και θα κρίνει ανάμεσα 
στα έθνη, και θα ελέγξει πολλούς λαούς· 
και θα σφυρηλατήσουν τις μάχαιρές τους 
σε υνία, και τις λόγχες τους σε δρεπάνια· 
δεν θα σηκώσουν μάχαιρα, έθνος ενά-
ντια σε έθνος, ούτε θα μάθουν πλέον τον 
πόλεμο».4 

Προσβλέπουμε σε ένα καλύτερο μέλ-
λον όπου θα υφίσταται αγάπη, γέλιο και 
ειρήνη για πάντα. Εκείνη την ημέρα, δεν 
θα έχουμε πόλεμο πια και θα υπάρχει μια 
παντοτινή και αληθινή ειρήνη, δοσμένη 
απ’ τον Θεό και τη δική Του βασιλεία.

1. “Happy Xmas” (War Is Over), John 
Lennon, 1971

2. Κορινθίους Α’ 14:33
3. Ιωάννη Α’ 4:20
4. Ησαΐα 2:4

Η Ρουθ Ντέιβιντσον ήταν 
Χριστιανή Απόστολος στη 
Μέση Ανατολή, την Ινδία 
και την Νότια Αμερική για 
περισσότερο από 25 χρόνια. 
Τώρα είναι συγγραφέας και 
γράφει άρθρα στον ιστότοπο  
www.thebibleforyou.com. ■
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Η ΟΔΟΣ
Από τον Λη Λίαν

Ο Λουκ, ένας νεαρός φοιτητής που ζει στη βιομηχα-
νική περιοχή μιας μεγάλης πόλης στις ακτές της Δυτικής 
Αφρικής, ατένιζε απελπισμένα έξω απ’ το ραγισμένο τζάμι 
του δωματίου που ζούσε. Είχαν περάσει δύο χρόνια από 
τότε που είχε δει για τελευταία φορά τους ηλικιωμένους 
γονείς του, οι οποίοι ζούσαν σε μια πόλη μακριά και ήλπιζε 
να πάει να τους δει τα Χριστούγεννα που πλησίαζαν.

Όμως όπως πάντα, το πρόβλημά του ήταν το ίδιο: Τα 
χρήματα. Λόγω της οικονομικής ύφεσης, οι δουλειές που 
έβρισκε ήταν μόνο μερικής απασχόλησης και τα λιγοστά 
χρήματα που έπαιρνε, ίσα-ίσα του έφταναν για τα προς το 
ζην, πόσο μάλλον να πληρώσει τα ακριβά εισιτήρια του λεω-
φορείου που αυξάνονταν πάρα πολύ τις μέρες των γιορτών.

Έτσι λοιπόν, κάθισε και κρατώντας το κεφάλι του με τα 
χέρια, σκεφτόταν τι μπορούσε να κάνει.

Το ίδιο απόγευμα, ρώτησε έναν καλό του φίλο αν θα 
μπορούσε να τον βοηθήσει με το εισιτήριο του λεωφορείου. 
Δυστυχώς, ο φίλος του είχε κι αυτός οικονομικές δυσκο-
λίες και δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. «Όμως», του είπε, 
«αν είσαι πεπεισμένος ότι ο Θεός θέλει να επισκεφτείς 

τους γονείς σου, Αυτός θα σε βοηθήσει να πας τους δεις. Η 
Βίβλος μας λέει ότι ‘με τον Θεό τίποτα δεν είναι αδύνατο’.1 
Αν και οι δύο μας έχουμε έλλειψη χρημάτων, ο Θεός δεν έχει 
τέτοιο πρόβλημα. Γνωρίζω ότι θα σε βοηθήσει να πας να δεις 
τους γονείς σου και μπορείς να Τον δοκιμάσεις αύριο με το 
να κάνεις το πρώτο βήμα».

«Όμως δεν έχω δικό μου αυτοκίνητο», αποκρίθηκε ο 
Λουκ.

«Έχεις τα δύο σου πόδια», του απάντησε ο φίλος του.
«Και τι να κάνω, να πάω με τα πόδια τόσο μακριά!»
«Το γνωρίζω αυτό, όπως το γνωρίζει και ο Θεός. Όμως 

τη στιγμή αυτή έχεις δύο επιλογές: Είτε επιλέγεις να μείνεις 
σπίτι αύριο και μάλλον δεν θα συμβεί τίποτα ή επιλέγεις να 
αρχίσεις το ταξίδι σου και να προσευχηθείς ότι κάτι θα συμ-
βεί. Αν κάνεις το πρώτο βήμα και προσπαθήσεις, ο Θεός θα 
κάνει τα υπόλοιπα».

Την επόμενη μέρα, ο Λουκ ξεκίνησε με ένα σακίδιο 
στην πλάτη, όπου είχε βάλει ένα μεγάλο πακέτο με ευαγ-
γελικά φυλλάδια και τα προσέφερε σε όποιον συναντούσε 
– περαστικούς, ανθρώπους που είχαν βγει να κάνουν 
Χριστουγεννιάτικα ψώνια, πλανόδιους πωλητές και ζητιά-
νους στο πεζοδρόμιο.1. Λουκά 1:37
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Όταν έφθασε στον σταθμό των λεωφορείων, μοίραζε τα 
φυλλάδια σε όλους εκείνους που ανυπομονούσαν να εισέλ-
θουν στα γεμάτα με κόσμο λεωφορεία. Τα λεωφορεία ήταν 
τόσο γεμάτα που και χρήματα να είχε, δεν θα μπορούσε 
να βρει θέση. Άρχισε πάλι να νοιώθει αποθάρρυνση, όπως 
την προηγούμενη μέρα, όμως την έδιωξε από το μυαλό του 
και συνέχισε στο δρόμο του με κατεύθυνση την πόλη των 
γονιών του.

Καθώς είχε φθάσει σε ένα σταυροδρόμι και περίμενε να 
περάσει απέναντι, τον ξάφνιασε η κόρνα ενός αυτοκινή-
του που πλησίαζε από πίσω του. Γύρισε να δει και ήταν ένα 
ασημί τζιπ το οποίο είχε παρκάρει λίγο πίσω του.

«Καλημέρα», του είπε ο οδηγός, κατεβάζοντας το παρά-
θυρό του. «Σε είχα δει κοντά στον σταθμό των λεωφορείων, 
καθώς έβαζα καύσιμα στο αυτοκίνητό μου. Κατάλαβα απ’ το 
σακίδιο που κουβαλάς, ότι θα ταξίδευες, όμως δεν ανέβηκες 
σε κανένα λεωφορείο. Όταν σε ξαναείδα τώρα, αποφάσισα 
να σταματήσω. Προς τα πού πηγαίνεις;»

Ο Λουκ του εξήγησε πως ήθελε να πάει να δει τους γονείς 
του στην πόλη που έμεναν και κάπως συνεσταλμένα του είπε 
επίσης, ότι δεν είχε αρκετά χρήματα να πληρώσει το εισιτή-
ριο του λεωφορείου.

«Μα εκεί κατοικεί και η δική μου οικογένεια!» του είπε ο 
οδηγός. «Και τη στιγμή αυτή πηγαίνω εκεί, να γιορτάσω μαζί 
τους τα Χριστούγεννα. Μπορείς να έλθεις μαζί μου αν θες».

Έτσι λοιπόν, ο Λουκ  βρήκε το μεταφορικό μέσο που χρει-
αζόταν και καθώς έμπαινε να καθίσει στο κάθισμα του συνο-
δηγού, θυμήθηκε τα λόγια από ένα τραγούδι που είχε ακού-
σει κάποτε:

Γνωρίζω ότι ο Κύριος θα μου δείξει το δρόμο.
Αν εγώ Τον εμπιστευτώ και ποτέ δεν αμφιβάλλω.
Σίγουρα Αυτός θα κάνει να πάνε όλα καλά.
Γνωρίζω ότι ο Κύριος θα μου δείξει το δρόμο.

Όταν άκουσα έναν πάστορα να μας λέει αυτή την 
ιστορία για το θαυματουργό ταξίδι του Λουκ εκείνα τα 
Χριστούγεννα, κατάλαβα ότι ο Κύριος το ίδιο θα έκανε και 
για μένα, αν εγώ έκανα γεμάτος πίστη το πρώτο βήμα στο 
μονοπάτι του δικού Του θελήματος.

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

Τόσα πολλά συμβαίνουν αυτή την εποχή των Χριστουγέννων. Όμως δεν συμβαί-
νουν μέσα στα καταστήματα, τα πάρτι και τα φώτα που αναβοσβήνουν. Για να 
γίνεις μέρος των Χριστουγέννων, θα πρέπει να βρεις τον χρόνο να μείνεις ήσυχος, 
σιωπηλός και ακίνητος και να αναλογιστείς τη δική Του παρουσία με την καρδιά 
σου και τον νου σου. Ο Ιησούς βρίσκεται δίπλα σου και θέλεις να σε αγκαλιάσει. 
Δώσ’ Του την ευκαιρία. Και αφού κατανοήσουμε πλήρως, το τι συμβαίνει πραγμα-
τικά τα Χριστούγεννα, τότε δεν θα μπορούμε να το κρατήσουμε μυστικό. Δεν μπο-
ρούμε να ζούμε σε έναν κόσμο, που παρ’ όλες τις τραγωδίες του και τις θλίψεις, δεν 
παύει να είναι ένας κόσμος γεμάτος δώρα, χωρίς να λέμε «Σ’ ευχαριστώ». Δεν μπο-
ρούμε να είμαστε μέρος του τι είναι πραγματικά τα Χριστούγεννα χωρίς να δοξά-
ζουμε και να υμνούμε τον Θεό. — Καρδινάλιος, Κόρμακ Μέρφυ-Ο’Κόνορ (1932-2017)

Τα Χριστούγεννα δεν είναι μια περίοδος ή μια εποχή, αλλά ένας τρόπος σκέψης. 
Το να αγαπάς την ειρήνη και την ευδοκία και να δείχνεις άπλετο έλεος, σημαίνει 
ότι έχεις μέσα σου το πραγματικό πνεύμα των Χριστουγέννων. Αν συλλογιζόμαστε 
αυτά τα πράγματα, θα γεννηθεί μέσα μας ένας Σωτήρας και θα λάμψει πάνω μας 
εκείνο το άστρο που στέλνει στον κόσμο μια αχτίδα ελπίδας. — Κάλβιν Κούλιτζ
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ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ 
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ

Πριν αρκετά χρόνια, όταν 
ο σύζυγός μου κι εγώ κάναμε 
Χριστιανική αποστολική εργασία στη 
βόρεια Βραζιλία, μας ζητήθηκε να πάμε 
στο Μπουένος Άιρες για να συμμετέ-
χουμε σ’ ένα νέο πρόγραμμα για να 
βοηθήσουμε τους νέους εκεί.  

Εκείνο τον καιρό είχαμε τρία παιδιά 
και εγώ ήμουν έγκυος με το τέταρτο. 
Ο σύζυγός μου είναι απ’ την Αργεντινή 
και ελπίζαμε να καταφέρουμε να φθά-
σουμε εκεί εγκαίρως, ώστε να κάνουμε 
Χριστούγεννα με τον ηλικιωμένο 
πατέρα του. Έτσι λίγες μέρες πριν τα 
Χριστούγεννα, ξεκινήσαμε να κάνουμε 
το ταξίδι των 7.000 χιλιομέτρων οδι-
κώς. Όλα πήγαιναν καλά, μέχρι που 
φθάσαμε στα σύνορα. 

Ανήμποροι να πάρουμε το αυτο-
κινούμενο τροχόσπιτό μας στην 
Αργεντινή λόγω γραφειοκρατικών 
περιπλοκών, αποφασίσαμε να το αφή-
σουμε στη Βραζιλία μέχρι να μπορέ-
σουμε να τακτοποιήσουμε τις εκκρε-
μότητες. Κάποιος μας πήρε απ’ τα 
σύνορα και μας άφησε σε μια στάση 
για φορτηγά στην πόλη Κονκόρντια, 
απ’ όπου σχεδιάζαμε να πάρουμε το 
λεωφορείο μέχρι το τέλος του ταξιδιού 

μας. Το πρώτο λεωφορείο που ήρθε ήταν 
γεμάτο και όταν ρωτήσαμε πότε έρχεται 
το επόμενο λεωφορείο, μας είπαν ότι θα 
ερχόταν την επόμενη μέρα.

Μείναμε σύξυλοι. Νοιώσαμε όπως 
η Μαρία και ο Ιωσήφ στη Βηθλεέμ. Ο 
Δεκέμβριος είναι αρκετά κρύος στη 
βόρεια Αργεντινή, όμως μέσα στο εστι-
ατόριο ήταν ζεστά. Ο σερβιτόρος, που 
ήταν μόνος του, μας είπε ότι μπορού-
σαμε να μείνουμε εκεί όσο θέλαμε. Τότε 
κάναμε μια ένθερμη προσευχή.

Η προσευχή αυτή, απαντήθηκε μετά 
από λίγα λεπτά, όταν έφθασαν αρκετά 
αυτοκίνητα και τα 30 άτομα που βγή-
καν από μέσα τους, γέμισαν το τερά-
στιο τραπέζι στο κέντρο του εστιατο-
ρίου. Αποδείχθηκε ότι ήταν οι ιδιοκτήτες 
του καταστήματος μαζί με φίλους 
και συγγενείς και μας προσκάλεσαν 
να γιορτάσουμε μαζί τους, κάνοντας 
Χριστούγεννα κι απολαμβάνοντας ένα 
νοστιμότατο Χριστουγεννιάτικο δείπνο. 
Πριν το καταλάβουμε ήταν μεσάνυχτα, 
και όλοι μας ανταλλάξαμε αγκαλιές και 
θερμές Χριστουγεννιάτικες ευχές, καθώς 
ακούγονταν κάλαντα απ’ τα ηχεία του 
καταστήματος. 

Νοιώσαμε τόση στοργή και 

Από την Ροζάνα Περέιρα

φροντίδα. Εδώ ήμασταν σε μια έρημη 
στάση για φορτηγά στη μέση του που-
θενά, κρυώναμε και πεινούσαμε, όμως 
ο Θεός δεν μας ξέχασε. Έστειλε τους 
Χριστουγεννιάτικους αγγέλους Του – 
πρώτα τον σερβιτόρο και μετά τους  
ιδιοκτήτες και τις οικογένειές τους – 
να μας φέρουν χαρά και να γιορτάσουν 
μαζί μας. 

Στις 12:20 μετά τα μεσάνυχτα, 
δύο οδηγοί λεωφορείων σταμάτη-
σαν στο εστιατόριο για να πιούν καφέ. 
Επέστρεφαν στο Μπουένος Άιρες με 
ένα άδειο τουριστικό λεωφορείο και 
προσφέρθηκαν να μας πάρουν χωρίς να 
πληρώσουμε εισιτήριο. Στη διαδρομή 
μπορέσαμε να κοιμηθούμε μέσα στο 
λεωφορείο και φθάσαμε στον ποταμό 
Λα Πλάτα καθώς ο ήλιος γλυκοχάραζε 
νωρίς το πρωί.

Τα πράγματα δεν πήγαν όπως είχαμε 
σχεδιάσει, όμως ποτέ μας δεν ξεχάσαμε 
τα Χριστούγεννα εκείνα. 

 
Η Ροσάνα Περέιρα είναι καθη-
γήτρια Αγγλικών και συγγρα-
φέας στο Ρίο ντε Τζανέιρο της 
Βραζιλίας και είναι μέλος της 
Διεθνούς Οικογένειας. ■
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ΔΙΑΔΙΔΟΝΤΑΣ 

Με το ξεκίνημα της Χριστου- 
γεννιάτικης περιόδου, μάλλον 
θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να μιλή-
σουμε στους άλλους για το ότι το βρέ-
φος στη φάτνη, είναι ένα δώρο που θα 
μπορούσε να έχει σπουδαία σημασία 
γι’ αυτούς, αμέσως από αυτή τη στιγμή, 
σήμερα. Επειδή για πολλούς ανθρώπους 
τα Χριστούγεννα, δεν είναι τίποτα άλλο, 
παρά μόνο μια κοσμική, εμπορευματοποι-
ημένη γιορτή, αυτό δεν αφήνει και πολλά 
περιθώρια για πάρα πολλά εκατομμύρια 
ανθρώπων σε όλο τον κόσμο να γιορ-
τάσουν, τη στιγμή που παλεύουν να τα 
βγάλουν πέρα, ενάντια στη φτώχια, την 
αδικία, το χάος, τον φόβο και τη δυστυ-
χία. Όμως υπάρχει ελπίδα, επειδή υπάρχει 
η δυνατότητα για μια σπουδαία αλλαγή 
στη ζωή, η οποία μπορεί να αποφέρει 
δύναμη και χαρά εκεί που δεν υπήρχε πριν 
και τη θέληση να συνεχίσεις να προχωράς 
μέσα απ’ τις δυσκολίες, όταν δεν έχεις πια 
τη δύναμη να συνεχίσεις.

Καθώς ο κόσμος γίνεται όλο και πιο 
σκοτεινός, το δώρο δείχνει ακόμα πιο 
πολύτιμο και εκείνοι που αναζητούν 
το Φως θα το βρούνε. Το Χριστιανικό 
μήνυμα ελπίδας, ότι δηλαδή, η δύναμη 
του Θεού μπορεί να μας διαφυλάξει και 

Από την Μαρία Φοντέιν 

Ας δείξουμε στους άλλους γύρω μας 
την αληθινή ιστορία του Υιού του Θεού, 
που αντιμετώπισε απίστευτες προκλή-
σεις και πέθανε με σκληρό τρόπο πάνω 
στον σταυρό για να σώσει τον καθένα 
από εμάς. Ας τους δώσουμε ελπίδα με 
όλα αυτά που υποφέρουν, κάνοντάς 
τους γνωστό ότι ο ενσαρκωμένος Θεός, 
ο Ιησούς, βίωσε στην πληρότητά της, 
την απανθρωπιά του ανθρώπου προς 
τον συνάνθρωπο. Γι’ αυτό μπορεί να 
βρίσκεται μαζί μας, σαν ένας στενός 
φίλος που πραγματικά καταλαβαίνει τις 
δυσκολίες και τους φόβους που αντιμε-
τωπίζουμε στη ζωή. Θέλει να παραμείνει 
δίπλα μας, να μας στηρίζει και να μας 
διαφυλάττει μέσα απ’ το καθετί.

Αυτά τα Χριστούγεννα, με το παρά-
δειγμά μας και τα λόγια μας, ας δεί-
ξουμε ότι υπάρχει ελπίδα και ότι μπο-
ρούμε να έχουμε μια αφθονία ζωής, 
μέσα από τον Ιησού.

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

ότι η αγάπη Του μπορεί να υπερνική-
σει οτιδήποτε, γίνεται όλο και περισσό-
τερο θελκτικό και συναφές μέρα με τη 
μέρα, καθώς τα γεγονότα που ζούμε, 
κάνουν πολλούς ανθρώπους να χάνουν 
την αίσθηση της ασφάλειας, τις κοσμι-
κές απολαύσεις τους και ακόμα και τις 
καθημερινές τους ανάγκες σε πολλές 
περιπτώσεις.

Αυτά τα Χριστούγεννα, αφήστε το 
μήνυμα της ελπίδας να ηχήσει μέσα στην 
καρδιά σας και να ακτινοβολήσει μέσα 
απ’ τη ζωή σας. Σε κάθε ευκαιρία, αφήστε 
το να λάμπει στο πρόσωπό σας. Ας δια-
κηρύξουμε το μήνυμα ότι ο Ιησούς είναι 
η ελπίδα μας!

Αυτά τα Χριστούγεννα, διαδώστε 
το μήνυμα ότι υπάρχει απάντηση για 
όλους εκείνους που αναζητάνε αλή-
θεια και νόημα. Διακηρύξτε πως ο Θεός 
μας αγάπησε τόσο πολύ ώστε έλαβε 
ανθρώπινη μορφή για να βιώσει τη ζωή 
που όλοι μας αντιμετωπίζουμε, εκτεθει-
μένος στις δυσκολίες της και τις ταρα-
χές της. Δεν επέλεξε το εύκολο μονο-
πάτι στη ζωή. Ήθελε να βιώσει πλήρως 
την ανθρώπινη ύπαρξη: Τόσο τις τερά-
στιες δυσκολίες της όσο επίσης και τις 
χαρές της.

ΤΟ 
ΜΉΝΥΜΑ ΤΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΩΝ
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ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ 
ΧΡΊΣΤΟΥΓΕΝΝΑ…
Τα Χριστούγεννα του 2020 έδειχναν ότι θα 
ήταν μια θλιβερή υπόθεση. Οι εφημερίδες είχαν 
κατακλυστεί με γράμματα από αναγνώστες που θρηνού-
σαν τις μέρες εκείνες του παρελθόντος, που μπορούσαν να 
βρεθούν με τις οικογένειές τους και να γιορτάσουν μαζί. 
Το λόκνταουν στη Χιλή είχε δυσκολέψει πολύ τα πράγ-
ματα και η πανδημία, σαν τον καλικάντζαρο, δεν είχε επι-
φέρει αρρώστια και θάνατο μόνο, αλλά είχε αφαιρέσει απ’ 
τα Χριστούγεννα αυτό που τα κάνει ξεχωριστά. Η συντρο-
φικότητα, οι πολύτιμες στιγμές, παρέα με αγαπημένους, θα 
έπρεπε να περιμένουν για μελλοντικούς καιρούς και αυτό 
δεν ήταν σίγουρο. Τα χαμόγελα σπάνιζαν, η χαρά ήταν 
λιγοστή και κανένας δεν ήταν απρόσβλητος απ’ όλα αυτά. 
Έδειχνε πως πολύ λίγα μπορούσαν να συμβούν στα πανδη-
μικά Χριστούγεννα. Και με όλα αυτά, μόλις είχαμε μετακομί-
σει σε νέο σπίτι και είχαμε και τόσα πολλά άλλα να κάνουμε 
για να τακτοποιηθούμε.

Λόγω της κυβερνητικής απαγόρευσης για όλες τις 
συγκεντρώσεις για πάνω από πέντε άτομα, έπρεπε να 
ακυρώσουμε τις συνηθισμένες μας δραστηριότητες για 
παιδιά σε εκκλησίες, πάρκα και κοινοτικά κέντρα. Όμως, 
όπως λένε, η αγάπη πάντα βρίσκει έναν τρόπο και η 
ελπίδα στέλνει μια αχτίδα. Λίγο πιο μακριά απ’ το σπίτι 
μας, επετράπη να λειτουργήσει μια Χριστουγεννιάτικη 
αγορά, γι’ αυτό βάλαμε τις μάσκες μας και πήγαμε να 

Από τον 
Γκάμπριελ Γκαρσία  

συναντήσουμε εκείνους που ψώνιζαν για τις γιορτές και 
να τους δώσουμε ένα μήνυμα ελπίδας και ενθάρρυνσης. 
Όσους συναντούσαμε, τους δίναμε Χριστουγεννιάτικα 
φυλλάδια.

Αν και πολλοί ήταν απογοητευμένοι που δεν μπόρε-
σαν να βρεθούν με όλη τους την οικογένεια, ήταν ενθαρ-
ρυντικό να δούμε, ότι προσπάθησαν να κάνουν ό,τι μπο-
ρούσαν και να γιορτάσουν, έστω και με λιγότερα άτομα. 
Αυτό βοήθησε να τους υπενθυμίσει την απλότητα της 
Χριστουγεννιάτικης ιστορίας, κάτι που μας έκανε όλους 
να αναλογιστούμε το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων 
και τον Χριστούλη που γεννήθηκε σε έναν μοναχικό στά-
βλο. Στο τέλος της ημέρας αισθανόμασταν ότι είχαμε ξορ-
κίσει τον καλικάντζαρο!

Ίσως κι εσείς να μην μπορείτε να κάνετε όσα κάνατε κάθε 
Χριστούγεννα και αυτό λόγω των απαγορεύσεων  της παν-
δημίας που συνεχίζεται και τις ιδιαίτερες συνθήκες που σας 
περιστοιχίζουν. Όμως πάρτε κουράγιο, ο Θεός θέλει να γιορ-
τάσετε τα γενέθλια του Υιού Του. Θα σας δείξει τον τρόπο 
να το κάνετε, παρ’ όλες τις απαγορεύσεις, τις αποστάσεις και 
τους περιορισμούς. 

Ο Γκάμπριελ Γκαρσία Β. είναι ο εκδότης της 
Ισπανικής έκδοσης του Activated  και είναι 
μέλος της Διεθνούς Οικογένειας στη Χιλή. ■
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ΑΥΤΟ ΠΟΥ 
ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ ΣΤΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Καθώς περπατούσα βιαστικά στους δρόμους 
της πόλης Μορέλια στο Μεξικό, τα φανάρια 
ήταν γεμάτα με ζητιάνους. Ήταν Παραμονή Χριστουγέννων 
και είχα βγει με την 10-χρονη κόρη μου, την Κάθυ, για να 
αγοράσουμε κάποια πράγματα της τελευταίας στιγμής. 

«Δες αυτή τη γυναίκα!» μου είπε η Κάθυ, δείχνοντας μου 
μια ηλικιωμένη κυρία που είχε σταματήσει να ζητιανεύει για 
λίγο και έτριβε τα γυμνά της πόδια για να τα ζεστάνει. 

«Πρέπει να είναι η γιαγιά κάποιου», σκέφτηκα, «όμως 
αντί να βρίσκεται στο σπίτι με την οικογένειά της, βρίσκεται 
ξυπόλητη εδώ έξω, προσπαθώντας να μαζέψει λίγα χρήματα 
να αγοράσει τρόφιμα». Τότε μου ήρθε μια ιδέα. «Κάθυ, πάμε 
σπίτι να πάρουμε μερικά από τα δικά μας τρόφιμα και να της 
τα δώσουμε».” 

Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει και μάλλον δεν θα καθό-
ταν για πολύ ακόμα εκεί στα φανάρια. Έτσι τρέξαμε σπίτι, 
πήραμε δύο τσάντες και τις γεμίσαμε με τρόφιμα που βρή-
καμε στην αποθήκη και στην κουζίνα μας. Ρύζι, φασόλια, 
πιπεριές, σάλτσες, τορτίες, ένα μαγειρεμένο κοτόπουλο. 
Ήταν εύκολο να γεμίσουμε τις τσάντες απ’ την αφθονία που 
είχαμε. Μια φραντζόλα ψωμί, μαρμελάδα, μπέικον. Έδεσα τις 
τσάντες με μεγάλα φιογκάκια και πήγαμε να τις δώσουμε σε 
εκείνη την ηλικιωμένη γυναίκα. 

Στην αρχή νομίσαμε ότι είχαμε αργήσει και ότι θα είχε 
φύγει. Όμως την προλάβαμε λίγο πιο κάτω, καθώς προχω-
ρούσε αργά-αργά, επιστρέφοντας σπίτι της. 

«Γεια σου!» της είπε η Κάθυ και της μίλησε στα Ισπανικά. 
«Σε είδαμε στα φανάρια και σου φέρνουμε μερικά τρόφιμα 
για το Χριστουγεννιάτικο δείπνο. Ελπίζουμε ότι εσύ και η 
οικογένειά σου να νοιώσετε την αγάπη του Θεού αυτά τα 
Χριστούγεννα». 

Η ηλικιωμένη γυναίκα μας κοίταξε με θαυμασμό και 

Από την Τζόσι Κλαρκ 

δάκρια κύλησαν στο πρόσωπό της. Κατόπιν πήρε τα χέρια 
της Κάθυ στα δικά της και τα φίλησε. «Σ’ ευχαριστώ. Σ’ 
ευχαριστώ. Ο Θεός να σε ευλογεί. Είσαι υπέροχη. Είσαι 
ένας Χριστουγεννιάτικος άγγελος». 

Κατόπιν, πήρε τις δύο τσάντες και συνέχισε να προχωρά 
προς το σπίτι της. 

Ως συνήθως, γιορτάσαμε κι εμείς τα Χριστούγεννα 
και περάσαμε όμορφα. Όταν η Κάθυ άνοιξε τα δώρα της, 
την ρώτησα αν πέρασε όμορφα τα Χριστούγεννα και να 
τι μου αποκρίθηκε, «Ξέρεις κάτι Μαμά; Όταν είδα εκείνη 
την ηλικιωμένη γυναίκα να είναι τόσο χαρούμενη χθες το 
βράδυ και φίλησε τα χέρια μου – αυτό ήταν το καλύτερο 
Χριστουγεννιάτικο δώρο που πήρα. Νομίζω πως το να δίνεις 
είναι το καλύτερο μέρος των Χριστουγέννων!» 

  
Η Τζόσυ Κλαρκ είναι ανεξάρτητη συγγραφέας 
στις ΗΠΑ και αναγνώστης του Activated  για 
πολλά χρόνια. ■
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Τα Χριστούγεννα γιορτά-
ζουμε την πιο σημαντική 
γέννηση στην ανθρώπινη 
ιστορία, όταν ο Δημιουργός του 
σύμπαντος εισήλθε στον κόσμο, σαν 
Θεός και άνθρωπος ενσαρκωμένος 
στον Ιησού. Ένας άγγελος εμφανί-
στηκε να ανακοινώσει τη γέννηση του 
Ιησού σε λίγους βοσκούς που φύλαγαν 
τα πρόβατά τους εκείνη τη νύχτα. «Σας 
φέρνω ένα χαρμόσυνο μήνυμα μεγά-
λης 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 

Καθώς σκεπτόμουν όλα αυτά, 
θυμήθηκα κάποιο άλλο γεγονός που 
έλαβε χώρα μετά από λίγες μέρες. 
Όταν οι γονείς του Ιησού Τον έφεραν 
στον ναό, σύμφωνα με τον Μωσαϊκό 
Νόμο, εκεί συνάντησαν έναν ηλι-
κιωμένο άνδρα που είχε λάβει μια 

προσωπική υπόσχεση απ’ τον Θεό. Το 
όνομά του ήταν Συμεών και ο Θεός 
του είχε πει ότι δεν θα πέθαινε πριν να 
δει τον Μεσσία. Όταν ο Συμεών είδε 
τον μικρό Ιησού, Τον πήρε στα χέρια 
του, δόξασε τον Θεό και είπε, «Τώρα 
απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτα, με 
ειρήνη, σύμφωνα με τον λόγο Σου· 
επειδή, τα μάτια μου είδαν το σωτή-
ριό Σου, το οποίο ετοίμασες μπροστά 
σε όλους τούς λαούς· φως, σε φωτισμό 
των εθνών, και δόξα τού λαού Σου, του 
Ισραήλ».2 

Και οι δύο διακηρύξεις κάνουν εμφα-
νές ότι ο Ιησούς ήλθε να φέρει σωτη-
ρία σε «όλους τους ανθρώπους» – σε 
οποιονδήποτε πιστέψει σ’ Αυτόν, ανε-
ξάρτητα από φυλή, θρησκεία, παρελ-
θόν ή οτιδήποτε άλλο. «Επειδή, τόσο 
πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε 
έδωσε τον Υιό Του τον μονογενή, για να 
μη χαθεί καθένας ο οποίος πιστεύει σ’ 
Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Επειδή, 
ο Θεός δεν απέστειλε τον Υιό Του 
στον κόσμο, για να κρίνει τον κόσμο, 
αλλά για να σωθεί ο κόσμος διαμέσου 
Αυτού».3 

ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΆΤΙΚΟ 
ΔΏΡΟ ΆΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ 

Από τον 
Πήτερ Άμστερνταμ 

Αν δεν έχεις δεχθεί το 
Χριστουγεννιάτικο δώρο του Θεού, 
μπορείς να το κάνεις με το να καλω-
σορίσεις τον Ιησού σαν Σωτήρα 
σου. Απλά πες μια προσευχή όπως 
η ακόλουθη:

Ιησού, θέλω να βιώσω την αγάπη 
και φροντίδα του Θεού, που μας 
προσφέρονται μέσα από Εσένα, που 
είσαι «η οδός, η αλήθεια και η ζωή».4 
Ανοίγω την καρδιά μου και Σε προ-
σκαλώ μέσα μου. Σε παρακαλώ συγ-
χώρεσε τις αμαρτίες μου, γέμισέ με, 
με το Άγιο Πνεύμα Σου και δώσε μου 
αιώνια ζωή. Αμήν. 

1. Λουκά 2:10-11
2. Δείτε Λουκά 2:26-32.
3. Ιωάννη 3:16-17
4. Ιωάννη 14:6

«Σε όποιον πιστεύει». Η σωτηρία 
είναι το Χριστουγεννιάτικο δώρο του 
Θεού για σένα και μένα. 

 
Ο Πήτερ Άμστερνταμ και η 
σύζυγός του, η Μαρία Φοντέιν, 
είναι διευθύνοντες της 
Διεθνούς Οικογένειας, μιας 
Χριστιανικής κοινότητας της 
πίστης. ■
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ΙΔΈΈΣ ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΠΝΈΥΜΑΤΙΚΉ 
ΠΡΟΈΤΟΙΜΑΣΙΑ

Αγαπώ την ιδέα της 
Σαρανταημέρου Πνευμα-
τικής Προετοιμασίας για τα 
Χριστούγεννα, αν και πρέπει να 
παραδεχτώ ότι δεν τα καταφέρνω να 
την τηρώ και τόσο καλά. Έρχεται στην 
πιο πολυάσχολη εποχή της χρονιάς, 
όταν είμαι τόσο βιαστική, προσπαθώ-
ντας να ολοκληρώσω τους στόχους 
της προηγούμενης χρονιάς και να προ-
λάβω τις καταληκτικές ημερομηνίες 
και μαζί και όλες τις προετοιμασίες για 
τα Χριστούγεννα.

Η σαρανταήμερη πνευματική προ-
ετοιμασία έχει να κάνει με το να ανα-
πολούμε τη σπουδαιότητα του πρώτου 
ερχομού του Ιησού και την προσδοκία 
που νοιώθουν οι πιστοί για τον δεύ-
τερο ερχομό Του. Απαιτεί κάποια προ-
σπάθεια και δεν είναι κάτι που μπορεί 
να γίνει βιαστικά.

Ο Συμεών και η Άννα ήταν παρό-
ντες στον ναό όταν ο Ιωσήφ και η 
Μαρία έφεραν το βρέφος Ιησού για 
την περιτομή και μάλλον θα πρέπει να 
υπήρχαν και πολλά άλλα μικρά βρέφη 
αγοράκια εκείνη την ημέρα στο ναό. 
Τι ήταν αυτό που έκαναν τον Συμεών 
και την Άννα να αναγνωρίσουν ότι ο 
Ιησούς ήταν ξεχωριστός;

Η Βίβλος δεν μας αναφέρει 

λεπτομέρειες, όμως ένα πράγμα λέει, 
ότι και οι δύο τους πρόσμεναν τον 
Ιησού. Η Άννα ποτέ δεν έφυγε απ’ 
τον ναό και ο Συμεών είχε λάβει την 
υπόσχεση απ’ τον Θεό ότι θα έβλεπε 
τον Μεσσία πριν πεθάνει. Και όταν ο 
Ιησούς εμφανίστηκε εκείνη την ημέρα 
ως ένα μικρό μωρό, το Άγιο Πνεύμα 
τους αποκάλυψε ότι ο Μεσσίας είχε 
έλθει. Κανείς δεν το γνώριζε, ούτε 
τους το είχαν πει εκ των προτέρων. 
Πιστεύω ότι η προετοιμασία τους στο 
πνεύμα, τους είχε ετοιμάσει γι’ αυτή την 
αποκάλυψη. 

Να μερικοί τρόποι να κάνουμε 
μαζί αυτή την εποχική Πνευματική 
Προετοιμασία:
• Διαβάστε τις προφητείες στην 

Παλαιά διαθήκη για τον Ιησού. 
Μερικά απ’ τα πιο όμορφα μέρη 
της Παλαιάς διαθήκης είναι τα 
μέρη εκείνα που αναφέρονται στον 
Ιησού. Κάθε φορά που τα διαβάζω, 
αντιλαμβάνομαι λίγο περισσότερο 
για το πόσο σημαντικό, υπέροχο και 
θεσπέσιο θαύμα είναι ο Ιησούς! Να 
μερικά για αρχή: Ησαΐα 53, Ψαλμός 
22, Γένεση 12:3, Μιχαία 5:2, Ησαΐα 
7:14.

• Θα δω ξανά τη σειρά The Chosen 
(Ο Εκλεκτός). Μου αρέσει το πώς 
η ιστορία για τον Ιησού και τους 
μαθητές Του, διαφωτίζεται από 
τόσες διαφορετικές οπτικές γωνίες 
και ότι παρουσιάζει πώς ήταν στην 
πραγματικότητα η Εβραϊκή ζωή 

εκείνη την εποχή.1 
• Κάνετε κάτι για τους γείτονές σας. 

Το να δίνουμε στους ενδεείς είναι 
σημαντικό, όμως είναι επίσης σημα-
ντικό να δίνουμε και στους γύρω μας, 
ακόμα και αν δεν είναι ενδεείς. Κάτι 
που μπορούμε να κάνουμε είναι να 
προσκαλέσουμε κάποιον για δείπνο, 
να ψήσουμε κουλουράκια να τους 
δώσουμε, να δούμε μαζί τους μια 
Χριστιανική ταινία, να βοηθήσουμε 
με το μωρό τους ή να τους προσφέ-
ρουμε, κάποια άλλη εξυπηρέτηση 
προσφοράς χρόνου.

• Αφιερώστε χρόνο στην προσευχή 
και αυτό είναι κάτι που απαιτεί προ-
σπάθεια για μένα. Δεν είναι ότι δεν 
προσεύχομαι, όμως το να αφιε-
ρώνω χρόνο αποκλειστικά σε προ-
σευχή είναι ζωτικής σημασίας, 
επειδή είναι μέρος μιας πνευματικής 
προετοιμασίας.
Αυτές ίσως να μην είναι οι πιο συνη-

θισμένες δραστηριότητες Προετοιμασίας 
για τα Χριστούγεννα, αλλά αυτό που 
έχει σημασία για μένα, δεν είναι και 
τόσο, να ακολουθώ την παράδοση, όσο 
το να ακολουθώ τον Ιησού και να προε-
τοιμάζομαι για τον δεύτερο ερχομό Του. 

Από την Μαρί Αλβέρο

1. Δείτε τον Ιησού μέσα απ’ τα μάτια 
εκείνων που Τον συνάντησαν, στη 
σειρά The Chosen: https://watch 
.angelstudios.com/thechosen

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 των ΗΠΑ. ■ 
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ΧΡΊΣΤΟΥΓΕΝΝΊΑΤΊΚΗ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΏΡΏΝ

Απο τον Ιησου με Αγαπη

Τα πρώτα Χριστούγεννα ήταν το δώρο αγάπης του Πατέρα Μου προς όλο τον κόσμο, 
ήταν όμως και το δώρο Του για σένα προσωπικά.

Για εκείνους που πρωτοείδαν – το άστρο, τη χορωδία των αγγέλων, το βρέφος στη 
φάτνη – ήταν μια απροσδόκητη και συνταρακτική πνευματική εμπειρία. Για εκείνους 
τους λίγους ευλογημένους που αναγνώρισαν εκείνο το βρέφος σαν Μεσσία τους, 
ήταν ένα όνειρο που γίνονταν πραγματικότητα. 

Για εκείνους και τα πολλά εκατομμύρια από τότε, που πίστεψαν επίσης σε Μένα 
σαν τον Υιό του Θεού, ήταν η πόρτα για την αιώνια ζωή. Και το ίδιο είναι και σήμερα. 
Αν γιορτάζεις τα Χριστούγεννα σε πνεύμα και αλήθεια, η ίδια κατάπληξη, η ίδια υπό-
σχεση και η ίδια ανεκλάλητη χαρά μπορεί να γίνουν και δικά σου.

Βέβαια τα Χριστούγεννα δεν τελειώνουν με αυτό το εγκάρδιο δώρο του Πατέρα 
Μου για σένα. Είναι επίσης μια ανταλλαγή δώρων. Είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία 
για σένα καθώς συλλογίζεσαι την αγάπη Μου και ξαναζείς το θαύμα των πρώτων 
Χριστουγέννων και αφιερώνεις χρόνο για να Με λατρέψεις, να Με ευχαριστήσεις και 
να Με δοξάσεις για όσα έχω κάνει για σένα. Έτσι αν αναρωτιέσαι τι δώρο να Μου 
δώσεις αυτά τα Χριστούγεννα, ας κάνουμε αυτά τα Χριστούγεννα ξεχωριστά με το να 
μοιραστούμε το καλύτερο απ’ όλα τα δώρα – την αγάπη.


