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Ε Ι Σ Α ΓΩ Γ Ή  Α Π Ό  ΤΌ Ν  Ε Κ ΔΌΤ Ή
ο ιησουσ και ο τσαγκαρης

Μία από τις αγαπημένες μου Χριστουγεννιάτικες ιστορίες είναι για έναν ηλικιωμένο 
τσαγκάρη που την Παραμονή των Χριστουγέννων ονειρεύτηκε ότι ο Ιησούς θα 
τον  επισκέπτονταν την επόμενη μέρα.1 Το όνειρο ήταν τόσο πραγματικό που ήταν 
πεπεισμένος ότι θα έβγαινε αληθινό.

Έτσι το επόμενο πρωί σηκώθηκε και διακόσμησε το μαγαζί του και κάθισε περι-
μένοντας να έρθει ο Ιησούς.

Οι ώρες περνούσαν όμως ο Ιησούς δεν ήρθε. Να σου όμως κάποιος ηλικιωμένος 
να μπαίνει στο μαγαζί του για να αποφύγει το χειμωνιάτικο κρύο. Καθώς συζητού-
σαν ο τσαγκάρης παρατήρησε τις τρύπες στα παπούτσια του ηλικιωμένου, έτσι πριν 
σηκωθεί να φύγει, πήρε απ’ το ράφι ένα καινούργιο ζευγάρι παπούτσια και του το 
έδωσε.

Ο Ιησούς όμως ακόμα να έλθει. Να όμως μια γυναίκα στην πόρτα να του λέει ότι 
δεν είχε φαγητό να φάει εκείνη την ημέρα και αν θα μπορούσε να δώσει κάτι σ’ αυτήν 
και την οικογένειά της. Ο τσαγκάρης παίρνει το γεύμα που είχε ετοιμάσει για τον εαυτό 
του και της το δίνει. Κατόπιν κάθεται και συνεχίζει να περιμένει τον Ιησού. 

Αντί γι’ αυτό όμως, ακούει ένα παιδάκι να κλαίει μπροστά στο μαγαζί του. Ήταν 
ένα αγοράκι που είχε ξεμακρύνει απ’ τους γονείς τους και είχε χαθεί. Αυτό συνέ-
βαινε τις μέρες πριν εφευρεθεί το τηλέφωνο, έτσι ο τσαγκάρης βάζει το παλτό του, 
κλειδώνει το μαγαζί του και παίρνει το παιδάκι από το χέρι να το πάει στο σπίτι του, 
λίγα τετράγωνα πιο κάτω.

Το βράδυ εκείνο, ο τσαγκάρης αναλογιζόμενος την ημέρα του, ένοιωθε λίγο στε-
ναχωρημένος που το όνειρό του δεν βγήκε αληθινό. Ιησού, γιατί δεν ήλθες;

Και τότε φάνηκε να ακούει μια φωνή να λέει, Ήλθα τρεις φορές σήμερα. Ήμουν ο 
ηλικιωμένος με τα τρύπια παπούτσια. Ήμουν η γυναίκα που της έδωσες το φαγητό σου. 
Ήμουν το αγοράκι που είχε χαθεί.

Ο Ιησούς είχε έλθει. Και ο τσαγκάρης Τον είχε φροντίσει χωρίς να το γνωρίζει.2

***
Ένα απ’ τα παράδοξα του σημερινού κόσμου είναι ότι η πλειονότητα των ανθρώ-

πων που γιορτάζει τα Χριστούγεννα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δεν έχει ακούσει 
ποτέ την αληθινή ιστορία των Χριστουγέννων. Ακόμα και πολλοί από εκείνους που 
έχουν δει τις Φάτνες, τις διαφημίσεις ή αποσπάσματα από Χριστουγεννιάτικες ται-
νίες και μπορούν να αναγνωρίσουν τους χαρακτήρες – τη Μαρία, τον Ιωσήφ, τον 
Χριστούλη, μερικούς βοσκούς, μερικούς μάγους, μερικούς αγγέλους – στην πραγμα-
τικότητα δεν γνωρίζουν τι τους συνέβη ή γιατί έχει τόση σημασία.

Και αυτό βέβαια δεν είναι δικό τους λάθος. Το Χριστουγεννιάτικο οικοσύστημα 
έχει πλημμυρίσει από εμπορικά ενδιαφέροντα τα οποία επισκιάζουν το μήνυμα των 
Χριστουγέννων. Για να είμαστε ειλικρινείς, για τους περισσότερους από εμάς θα 
μας ήταν χρήσιμο να φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη μας. Γι’ αυτό, αυτό το τεύχος του 
Activated συμπεριλαμβάνει μία σπέσιαλ τετρασέλιδη παρουσίαση (σελίδες 4-7) που 
επαναλαμβάνει την ιστορία των Χριστουγέννων λεπτομερώς. 

Είθε εσείς και οι δικοί σας να περάσατε υπέροχα και χαρούμενα Χριστούγεννα!

1. Αυτή η συντομευμένη έκδοση 
πάρθηκε  από μια σύντομη ιστορία 
του Λέοντος Τολστόι «Όπου υπάρχει 
Αγάπη, εκεί είναι κι ο Θεός».

2. Δείτε Ματθαίου 25:37-40.
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Κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα, η φίλη μου η 
Άιρα, και εγώ συγκεντρώνουμε δώρα για τα ορφανά σε 
δύο κοντινά ορφανοτροφεία. Μας δίνει μεγάλη χαρά να το 
κάνουμε αυτό, καθώς και οι δύο μας είμαστε μακριά απ’ τις 
οικογένειές μας τις μέρες των Χριστουγέννων. 

Είχαμε βάλει όλα τα πράγματα που είχαμε συγκε-
ντρώσει πάνω στο τραπέζι στο χολ και είχαμε ετοιμάσει 
και το τελευταίο πακέτο με είδη τουαλέτας, μια πετσέτα, 
Χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα, κτλ. Ένα πακέτο για το κάθε 
ορφανό.

Καθώς όμως κοιτάξαμε πάνω στο τραπέζι, παρατηρήσαμε 
ότι είχαν απομείνει ακριβώς ένα από το κάθε είδος. 

«Μπορείς να τα πάρεις εσύ», μου είπε η Άιρα. 
«Όχι εγώ!» της είπα. «Δεν χρειάζομαι κάτι από αυτά». 
Έτσι τα επιπλέον παρέμειναν σε μια στοίβα πάνω στο 

τραπέζι. 
Τελειώσαμε το πακετάρισμα και βάλαμε όλα τα κιβώτια 

με τα δώρα στο αυτοκίνητο της Άιρα για να τα πάει αυτή 
στα ορφανοτροφεία.

«Τα παιδιά θα χαρούν πάρα πολύ», της είπα και την 
αποχαιρέτησα. 

Το ίδιο βράδυ, αφού μοιράστηκαν όλα τα δώρα, ένα απ’ 
τα άτομα που εργάζεται στα ορφανοτροφεία μου έστειλε ένα 
μήνυμα: «Δεν στο είπα, αλλά έχουμε άλλο ένα ορφανό αγο-
ράκι, που ήλθε πρόσφατα».

Το 
τελευταίο 
Χριστουγεννιάτικο 
πακέτο με δώρα

Μα δεν θα πάρει δώρα το κακόμοιρο το παιδί! Σκέφτηκα.
Τότε καθώς γύρισα προς το τραπέζι, είδα όσα πράγματα 

είχαν απομείνει πάνω στο τραπέζι.
Ήταν ακριβώς ένα απ’ το καθετί! Γρήγορα τα έβαλα όλα 

μέσα σε μια μικρή κούτα και τα έστειλα στο ορφανοτροφείο.
Μα αυτό είναι εκπληκτικό, σκέφτηκα μέσα μου. Ο 

Ιησούς γνώριζε από πριν για αυτό το αγοράκι που ήλθε πρό-
σφατα στο ορφανοτροφείο και περίμενε από εμάς να το 
ανακαλύψουμε!

Ο Θεός νοιαζόταν τόσο για αυτό το ορφανό αγόρι, που 
σιγουρεύτηκε ότι δεν θα το ξεχνούσαν τα Χριστούγεννα. 
– Και αγαπά τον καθένα μας τόσο πολύ ώστε έστειλε τον 
μοναδικό Του Υιό για να μας σώσει. 

Μα αυτό είναι τα Χριστούγεννα! – Ούτε τα δώρα ούτε 
τα γιορτινά, ούτε αυτό που μπορούμε να κάνουμε για τους 
άλλους. Τα Χριστούγεννα έχουν να κάνουν με την αγάπη 
του Θεού, μια αγάπη που είναι τόσο προσωπική, που ούτε 
ένα άτομο δεν ξεχνιέται, ούτε ένα ορφανό. 

Από την Τ. Ε. Έλενς  

Η Τ.Ε. Έλενς ήταν Χριστιανή απόστολος και 
δασκάλα στην Νοτιοανατολική Ασία για 
πάνω από 25 χρόνια. Αν και συνταξιούχος, 
παραμένει δραστήρια σε εθελοντική  
εργασία, καθώς επίσης και συνεχίζει να  
αρθρογραφεί. ■
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Η ΓΈΝΝΗΣΗ 
       ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Θεό. Και ιδού, θα μείνεις έγκυος, και θα γεννήσεις έναν γιο· 
και θα αποκαλέσεις το όνομά του Ιησού. Αυτός θα είναι 
μεγάλος, και θα ονομαστεί Υιός τού Υψίστου … και η βασι-
λεία Του δεν θα έχει τέλος». Η Μαρία είπε στον άγγελο, 
«Πώς θα είναι αυτό, επειδή δεν γνωρίζω άνδρα;» Και ο άγγε-
λος, απαντώντας, της είπε: «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, θα ονομα-
στεί Υιός Θεού».2 

Αυτή η σύλληψη είναι απαράμιλλη σε όλη την ιστορία. 
Η Μαρία μένει έγκυος με μια πράξη δημιουργίας του Θεού. 
Δεν μας έχει ειπωθεί με ακρίβεια πώς συνέβη αυτή η πράξη 
δημιουργίας, όπως δεν μας έχουν ειπωθεί και οι λεπτομέ-
ρειες για το πώς ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, εκτός από 
το ότι Αυτός το είπε και έγινε.

Η Μαρία δίνει την συγκατάθεσή της όταν λέει, «Να η 
δούλη τού Κυρίου· ας γίνει σε μένα σύμφωνα με τον λόγο 
σου».3 Ο Φούλτον Σην περιγράφει όμορφα το σκηνικό με το 
εξής:

Αυτό που αποκαλούμε ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, 
ήταν στην ουσία μια αίτηση του Θεού για την ελεύθερη 
συγκατάθεση ενός πλάσματος, στο να Τον βοηθήσει να 
ενσωματωθεί στην ανθρωπότητα. … Αυτό που έκανε, ως εκ 
τούτου, ήταν να ζητήσει από μια γυναίκα, που αντιπροσώ-
πευε την ανθρωπότητα, να Του παραχωρήσει ελεύθερα μια 
ανθρώπινη φύση.4 

1. Ματθαίου 1:18
2. Λουκά 1:28, 30–35
3. Λουκά 1:38
4. Φούλτον Τ. Σην, Η Ζωή του Χριστού (New York: Doubleday, 

1958), 9–100

Η ιστορία της ζωής του Ιησού αρχίζει με 
την ιστορία της γέννησής Του, όπως αυτή ανα-
φέρεται στα Ευαγγέλια του Ματθαίου και του Λουκά. Η 
Παλαιά Διαθήκη προαναγγέλλει τον ερχομό Του, αποκαλύ-
πτοντας ορισμένες πληροφορίες για την υπόσχεση για τον 
Σωτήρα και στα Ευαγγέλια ανακαλύπτουμε την εκπλήρωση 
των προφητειών αυτών, όσον αφορά τη ζωή, τον θάνατο και 
την ανάσταση του Ιησού, που έφεραν σωτηρία στον κόσμο.

Όταν ο Ματθαίος και ο Λουκάς αναφέρονται στη γέν-
νηση του Ιησού, μας παρουσιάζουν διαφορετικές πλευρές 
και περιλαμβάνουν διαφορετικά γεγονότα, ενώ ταυτόχρονα 
καλύπτουν πολύ απ’ το ίδιο έδαφος και μας αναφέρουν τα 
ίδια σημαντικά σημεία. Η αναφορά του Ματθαίου επικε-
ντρώνεται στον Ιωσήφ και τον ρόλο του, ενώ ο Λουκάς λέει 
την ιστορία απ’ την οπτική γωνία της Μαρίας.

Ο Ματθαίος περιγράφει τον Ιωσήφ σαν έναν «ευσεβή» 
άνδρα, που σημαίνει ότι ήταν ένας ευσυνείδητος Ιουδαίος 
που εφάρμοζε τους νόμους του Θεού. Είχε αρραβω-
νιαστεί μια νεαρή γυναίκα με το όνομα Μαρία η οποία 
«πριν παντρευτούν μαζί … βρέθηκε έγκυος, από το Άγιο 
Πνεύμα».1 Στην Παλαιστίνη τον πρώτο αιώνα, ο αρραβώνας 
σήμαινε ότι η Μαρία θεωρείτο ήδη σύζυγος του Ιωσήφ, αν 
και δεν είχαν αρχίσει να ζούνε μαζί. Και στη διάρκεια αυτής 
της περιόδου η Μαρία έμεινε έγκυος.

Το ευαγγέλιο του Λουκά μας λέει ότι ο αρχάγγελος 
Γαβριήλ είχε σταλθεί να αναγγείλει στη Μαρία ότι είχε βρει 
χάρη ενώπιον του Θεού: 

Και ο άγγελος, όταν μπήκε μέσα προς αυτήν, είπε: «Χαίρε, 
χαριτωμένη· ο Κύριος μαζί σου! … Επειδή, βρήκες χάρη στον 

Από τον Πήτερ Άμστερνταμ
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Ο άγγελος δίνει στη Μαρία ένα σημάδι ότι τα πράγματα 
αυτά θα συμβούν. Της λέει, ότι η ηλικιωμένη συγγενής της, 
η Ελισάβετ, είναι επίσης έγκυος με ένα αγόρι. «Η Μαρία 
σηκώθηκε και πήγε με βιασύνη στην ορεινή περιοχή, σε μια 
πόλη τού Ιούδα» να επισκεφτεί την Ελισάβετ, η οποία όπως 
είχε πει ο Γαβριήλ, είχε επίσης μείνει έγκυος με θαυμαστό 
τρόπο με ένα αγόρι, αν και η ίδια ήταν προχωρημένης ηλι-
κίας.5 Αφού παρέμεινε με την Ελισάβετ για τρεις μήνες περί-
που, η Μαρία επέστρεψε στην Ναζαρέτ.

Όταν επιστρέφει, αντιμετωπίζει ένα εμφανές πρόβλημα, 
επειδή είναι τριών μηνών έγκυος και ο Ιωσήφ γνωρίζει ότι 
δεν είναι αυτός ο πατέρας. Μπορούμε να φανταστούμε τον 
πόνο, τη λύπη, την προδοσία και τον θυμό που πρέπει να 
ένοιωσε ο Ιωσήφ καθώς «τα συλλογίστηκε αυτά».6 

Εάν ο Ιωσήφ κατηγορούσε την Μαρία ότι έχει διαπράξει 
μοιχεία, ο Μωσαϊκός νόμος έλεγε πως έπρεπε να λιθοβολη-
θεί έως θανάτου.7 Όμως ο Ιωσήφ, «μη θέλοντας να την εκθέ-
σει δημόσια, θέλησε να τη διώξει κρυφά».8

Δεν υπήρχε δυνατότητα να της δώσει ένα εντελώς κρυφό 
διαζύγιο, καθώς αυτό το έγγραφο ή πιστοποιητικό διαζυγίου 

έπρεπε να υπογραφεί ενώπιον δύο μαρτύρων και ανεξαρ-
τήτως της αιτίας που έδινε ο Ιωσήφ, όλοι θα συμπέραναν 
ότι η πραγματική αιτία ήταν η μοιχεία. Με το να το αναφέ-
ρει αυτό, ότι δηλαδή ο Ιωσήφ αποφάσισε να την χωρίσει 
κρυφά, ο Ματθαίος εννοούσε ότι ο Ιωσήφ δεν θα κατηγο-
ρούσε δημόσια την Μαρία για μοιχεία. Για τον Ιωσήφ, άνδρα 
δίκαιο που εφάρμοζε τους νόμους του Θεού, το να χωρίσει 
την Μαρία ήταν το σωστό να κάνει, όμως θα επιδείξει έλεος 
με το να μην αναφέρει ως αιτία τη μοιχεία.

Αφού όμως σκέφτηκε όλα αυτά, ένας άγγελος του 
Κυρίου παρουσιάστηκε στο όνειρό του και του είπε, 
«Ιωσήφ, γιε τού Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις τη 
Μαρία, τη γυναίκα σου· επειδή, αυτό που γεννήθηκε μέσα 
της είναι από το Άγιο Πνεύμα· και θα γεννήσει έναν γιο, 
και θα αποκαλέσεις το όνομά του Ιησού· επειδή, αυτός θα 
σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες τους». Όταν ο Ιωσήφ 
ξύπνησε, έκανε αυτό που του είπε να κάνει ο άγγελος του 
Κυρίου και πήρε τη Μαρία σπίτι του σαν γυναίκα του. Όμως 
δεν ήλθε σε επαφή μαζί της μέχρι αυτή να γεννήσει έναν 
γιο. Και του έδωσε το όνομα Ιησούς.9 

Το μήνυμα που του δόθηκε στο όνειρό του, έβαλε ένα 
τέλος στις σκέψεις για διαζύγιο. Ο άγγελος του λέει ότι το 
παιδί είναι απ’ το Άγιο Πνεύμα και ως εκ τούτου δεν χρειάζε-
ται να φοβάται ότι θα παραβιάσει τον νόμο του Θεού με το 
να την παντρευτεί, επειδή δεν έχει διαπραχθεί μοιχεία. Τότε 
ο Ιωσήφ εκπληρώνει το δεύτερο στάδιο του γάμου με το 

5. Δείτε Λουκά 1:39.
6. Ματθαίου 1:20
7. Δείτε Δευτερονόμιο 22:20–21.
8. Ματθαίου 1:19
9. Ματθαίου 1:20–21, 24–25
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να πάρει την Μαρία στο σπίτι του ως σύζυγό του, αναλαμ-
βάνοντας έτσι την ευθύνη για την Μαρία και γενόμενος ο 
νόμιμος πατέρας του παιδιού που επρόκειτο να γεννηθεί.

Μερικούς μήνες μετά, αφότου η Μαρία έχει επιστρέ-
ψει απ’ την επίσκεψή της στην Ελισάβετ, η Μαρία και ο 
Ιωσήφ ξεκινάνε να πάνε στην Βηθλεέμ. Μας έχει ειπωθεί 
ότι ο λόγος γι’ αυτό το ταξίδι ήταν, επειδή ο Αύγουστος 
Καίσαρας είχε διατάξει μια απογραφή και η Ιουδαϊκή παρά-
δοση απαιτούσε απ’ τον Ιωσήφ να πάει στην Βηθλεέμ, το 
πατρικό του σπίτι, καθώς προερχόταν γενεαλογικά από τον 
Βασιλιά Δαβίδ.

Ο Λουκάς περιγράφει πως ο Ιωσήφ πήγε απ’ την 
Ναζαρέτ, που βρίσκονταν στην επαρχία της Γαλιλαίας, 
στην Βηθλεέμ, ένα χωριουδάκι στην Ιουδαία, που απέχει 
έξη μίλια απ’ την Ιερουσαλήμ, για να απογραφεί και έτσι 
πήγε και η Μαρία μαζί του. Ενώ ήταν στη Βηθλεέμ, ήλθε ο 
καιρός να γεννήσει. «Και γέννησε τον Υιό της τον πρω-
τότοκο, και Τον σπαργάνωσε, και Τον έβαλε να πλαγιάσει 
μέσα στη φάτνη· επειδή, δεν υπήρχε γι' αυτούς κάποιο άλλο 
μέρος για να μείνουν».10 

Στους αγρούς γύρω απ’ την Βηθλεέμ, υπήρχαν βοσκοί 
που πρόσεχαν τα πρόβατά τους. 

Και τότε, ένας άγγελος του Κυρίου φάνηκε σ’ αυτούς 
ξαφνικά, και δόξα τού Κυρίου έλαμψε ολόγυρά τους, και 
φοβήθηκαν με μεγάλο φόβο. Και ο άγγελος είπε σ’ αυτούς: 
«Μη φοβάστε!»· επειδή, δέστε, «Σας φέρνω ένα χαρμόσυνο 
μήνυμα μεγάλης χαράς, που θα είναι σε ολόκληρο τον λαό· 
επειδή, σήμερα, στην πόλη τού Δαβίδ, γεννήθηκε σε σας 
σωτήρας, που είναι ο Χριστός, ο Κύριος. Κι αυτό θα είναι 
σε σας το σημάδι: Θα βρείτε ένα βρέφος σπαργανωμένο, να 
κείτεται μέσα στη φάτνη».11 

Αυτή είναι η τρίτη φορά που εμφανίστηκε ένας άγγελος 
να ανακοινώσει τι έκανε ο Θεός με το να φέρει τον Ιησού 
στον κόσμο. Η πρώτη φορά ήταν στην Μαρία, η επόμενη 
στον Ιωσήφ και τώρα στους βοσκούς. Σ’ αυτή την περί-
πτωση, η δόξα του Θεού – η ακτινοβολία του Θεού με το 
λαμπερό φως – έλαμψε γύρω απ’ τους βοσκούς.

Κατόπιν μας αναφέρεται ότι «Ξαφνικά, μαζί με τον 
άγγελο, φάνηκε ένα πλήθος επουράνιας στρατιάς, που 
υμνούσαν τον Θεό, και έλεγαν: ‘Δόξα στον Θεό εν υψί-
στοις, και επάνω στη γη ειρήνη, σε ανθρώπους ευδοκία!’».12 

Ενώ είχαν πάει να προσφέρουν θυσία στο ναό, όταν ο 
Ιησούς ήταν ενός μηνός, ο Ιωσήφ και η Μαρία συνάντη-
σαν τον Συμεών, έναν ευσεβή και αφοσιωμένο άνδρα «ο 
οποίος πρόσμενε την παρηγοριά τού Ισραήλ. Και όταν οι 
γονείς έφεραν το βρέφος Ιησού, για να κάνουν σ’ αυτό σύμ-
φωνα με τη συνήθεια του νόμου, ο Συμεών το δέχθηκε στην 
αγκαλιά του, και ευλόγησε τον Θεό και είπε … ‘τα μάτια 

10. Λουκά 2:6–7
11. Λουκά 2:9–12
12. Λουκά 2:13–14
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μου είδαν το σωτήριό Σου, το οποίο ετοίμασες μπροστά σε 
όλους τούς λαούς. Φως, σε φωτισμό των εθνών, και δόξα 
τού λαού Σου, του Ισραήλ!’»13 Ο Ιωσήφ και η Μαρία θαύ-
μασαν ή έμειναν έκπληκτοι, με αυτά που είπε ο Συμεών για 
τον Γιο τους.14 

Ο Ματθαίος περιγράφει και άλλες λεπτομέρειες για τη 
γέννηση του Ιησού, συμπεριλαμβάνοντας και την επίσκεψη 
των Μάγων: «Ήρθαν στα Ιεροσόλυμα μερικοί μάγοι από 
ανατολής, λέγοντας, ‘Πού είναι αυτός που γεννήθηκε, ο 
βασιλιάς των Ιουδαίων; Επειδή, είδαμε το αστέρι Του στην 
ανατολή, και ήρθαμε για να Τον προσκυνήσουμε’».15 

Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό από πού ήταν οι μάγοι, όμως 
αυτό που έχει σημασία είναι ότι ήλθαν έξω απ’ το Ισραήλ. Ο 
Ματθαίος απεικονίζει το πως ο Θεός κάνει κάτι νέο με το 
να υπογραμμίζει το γεγονός ότι στη γέννηση του Ιησού, οι 
Εθνικοί προσελκύστηκαν από το φως του Υιού του Θεού. 

Όταν οι Μάγοι ήλθαν στην Βηθλεέμ, «ήρθαν στο σπίτι, 
είδαν το παιδί μαζί με τη Μαρία, τη μητέρα του, και πέφτο-
ντας κάτω το προσκύνησαν, και ανοίγοντας τους θησαυ-
ρούς τους, του πρόσφεραν δώρα, χρυσάφι και λιβάνι και 
σμύρνα».16 Ποτέ δεν μας ειπώθηκε πόσοι Μάγοι ήταν, αν 

και η παράδοση αναφέρει πως ήταν τρεις, βασισμένη στα 
τρία δώρα που αναφέρονται.

Καθώς φτάνουμε στο τέλος της ιστορίας για τη γέν-
νηση του Ιησού, μπορούμε να δούμε την εκπλήρωση της 
υπόσχεσης του Θεού, να στείλει έναν Μεσσία να λυτρώ-
σει την ανθρωπότητα, να αρχίζει να εξελίσσεται. Μια και η 
υπόσχεσή Του επρόκειτο να εκπληρωθεί μέσα στον κόσμο, 
ο Θεός επέλεξε να εισέλθει στον χρόνο και την υλική υπό-
σταση του κόσμου. Ο Θεός έστειλε τον Υιό Του στη φρο-
ντίδα δύο πιστών ανθρώπων, εκπλήρωσε τις προφητείες 
της Παλαιάς Διαθήκης για τον ερχόμενο Σωτήρα και προε-
τοίμασε το σκηνικό για την υποσχεθείσα σωτηρία Του.

Η είσοδος του Θεού στον κόσμο και η διαβίωσή Του 
μέσα στη δημιουργία Του, με σκοπό τη συμφιλίωση της 
ανθρωπότητας μαζί Του, μέσα από τον θάνατο και την ανά-
σταση του Υιού Του, είναι το πιο σπουδαίο γεγονός στην 
ανθρώπινη ιστορία. Τα Ευαγγέλια μας αναφέρουν πως η 
ζωή του Ιησού, από τη γέννηση μέχρι τον θάνατο και μετέ-
πειτα, εκπληρώνουν τις υποσχέσεις του Θεού και δείχνουν 
τη μεγάλη Του αγάπη για την ανθρωπότητα με το να μας 
δώσει τη δυνατότητα να γίνουμε δικά Του παιδιά.

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

13. Λουκά 2:25, 27–28, 30–32
14. Δείτε Λουκά 2:33.
15. Ματθαίου 2:1–2
16. Ματθαίου 2:11
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Αναλογιζόμενη 
όσα συνέβαιναν

1. Λουκά 2:16–19

Από την Σάλι Γκαρσία

[Αφού άκουσαν τον άγγελο να ανακοινώνει 
τη γέννηση του Χριστού, οι βοσκοί] πήγαν 
βιαστικά να βρούνε την Μαρία και τον Ιωσήφ και το βρέ-
φος που κείτονταν μέσα στη φάτνη. Όταν το είδαν, ανέφε-
ραν αυτά που άκουσαν όσον αφορά το παιδί αυτό και όλοι 
όσοι τα άκουσαν έμειναν έκπληκτοι με αυτά που τους είπαν 
οι βοσκοί. Όμως η Μαρία έβαζε μέσα στην καρδιά της όσα 
άκουγε και τα συλλογίζονταν.1

Όλοι όσοι άκουσαν τα λεγόμενα των βοσκών έμειναν 
έκπληκτοι – η ιστορία για τους αγγέλους πάνω στην πλαγιά 
του λόφου, που έψαλλαν και τους κατεύθυναν προς το νεο-
γέννητο βρέφος ενός ζευγαριού που ήρθαν σαν επισκέπτες 
απ’ την Ναζαρέτ. «Θα τους βρείτε να διαμένουν σε έναν 
στάβλο».

Εν τω μεταξύ, η Μαρία ξεκουραζόταν περιεργαζόμενη 
το γαλήνιο προσωπάκι του Ιησού. Σκεφτόταν ξανά όλα τα 
γεγονότα που έλαβαν χώρα τους τελευταίους εννέα μήνες. 
Έδινε μεγάλη αξία σε κάθε ανάμνηση και τα αναλογιζό-
ταν όλα μέσα στην καρδιά της. Ο όμορφος συγχρονισμός, 
οι λεπτομέρειες – τόσα πολλά σκηνικά που σύγκλιναν 
στην αποκορύφωση εκείνου του ξεχωριστού γεγονότος – 
τον ερχομό του Μεσσία, του Σωτήρα – που τώρα βρισκό-
ταν μέσα στη φάτνη. Θυμόταν την επίσκεψη του αγγέ-
λου, το όνειρο του Ιωσήφ, την αντίδραση της ξαδέρφης 
της Ελισάβετ, το δύσκολο ταξίδι προς τη Βηθλεέμ στους 
τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης της. Δεν φαινόταν 

πως όλα πήγαιναν στραβά, όταν δεν μπορούσαν να βρούνε 
ένα μέρος να μείνουν και ήταν τόσο κουρασμένη; Μέσα στις 
πιο ασυνήθεις περιστάσεις, γεννήθηκε το βρέφος. Ίσως να 
αναρωτιόταν αν ο Θεός θυμόταν τις υποσχέσεις Του όσον 
αφορούσε αυτό το βρέφος. 

Όμως όταν οι βοσκοί έφεραν τα νέα για μια επουράνια 
χορωδία και θεϊκές οδηγίες, γνώριζε ότι ο Θεός δεν τους ξέχασε 
και πως ο Επουράνιος κόσμος αγαλλίαζε! Για άλλη μια φορά, η 
Μαρία βάζει το γεγονός μέσα στην καρδιά της και το αναλογί-
ζεται ξανά και ξανά.

 Ξέρετε τι είναι αυτό που με εκπλήσσει όσον αφορά την 
όμορφη ιστορία των Πρώτων Χριστουγέννων; Τι είναι αυτό 
που μου είναι πολύτιμο όταν αναλογίζομαι γι’ αυτή τη διαχρο-
νική αναφορά για τη γέννηση του Σωτήρα μου; Όπως η Μαρία, 
σκέπτομαι για το πώς το Πνεύμα του Θεού φρόντιζε την κάθε 
λεπτομέρεια, απ’ την πιο υπερβατική έως την πιο ασήμαντη – 
άνθρωποι, τόποι, χρονικές στιγμές. Αυτό ευφραίνει τον Θεό. 
Του αρέσει να φροντίζει τα πράγματα από κάθε άποψη. 

Βλέπω πως και η δική μου ζωή έχει συσχετιστεί με τόσους 
πολλούς υπέροχους ανθρώπους και πως τα γεγονότα στις 
ξεχωριστές μας υπάρξεις εξελίσσονται ώστε να οδηγήσουν σε 
σπουδαίες στιγμές επικοινωνίας. Μένω έκπληκτη όταν βλέπω 
τις κλωστές που υφάνθηκαν στο πλέξιμο της ιστορίας μου και 
θεωρώ πολύτιμη την κάθε ανάμνηση και συχνά τις αναλογίζο-
μαι μέσα στην καρδιά μου. 

Η Σάλι Γκαρσία είναι εκπαιδευτικός, Χριστιανή 
απόστολος και μέλος της Διεθνούς Οικογένειας 
στην Χιλή. ■
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Μετά από κάνα δύο κάπως ήσυχα 
Χριστούγεννα στη σειρά, λόγω των περιορι-
σμών που επέφερε η πανδημία, πολλοί από εμάς κάναμε 
τις γιορτές μας κάπως πιο οικογενειακά και απλούστερα. 
Με το να το κάνουμε αυτό, ανακτήσαμε το αληθινό 
μήνυμα των Χριστουγέννων: Να δείχνουμε ευγνωμοσύνη 
και εκτίμηση για το δώρο του Θεού, τον Υιό Του, και να 
εκφράζουμε αυτή την εκτίμηση με πράξεις αγάπης προς 
τους συνανθρώπους μας.

Τα Χριστούγεννα όπως και να ‘χει είναι μια γιορτή 
της αγάπης του Θεού για τον καθένα μας. Ο καλύτερος 
τρόπος που μπορούμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα 
είναι με το να δίνουμε στον Ιησού την αγάπη μας και την 
ευγνωμοσύνη μας. Είναι επίσης μια ευκαιρία, να θυμη-
θούμε ξανά εκείνους που είναι ξεχασμένοι και να προσεγ-
γίσουμε όσους το χρειάζονται. 

Όλα αυτά, δεν κάνουν μόνο τον Θεό χαρούμενο, αλλά 
βοηθάνε κι εμάς επίσης να ανακαλύψουμε μια βαθιά ικα-
νοποίηση. Τα Χριστούγεννα δεν είναι ξεχωριστά λόγω 
των δώρων, των διακοσμήσεων και των εορταστικών 
συγκεντρώσεων, αλλά απ’ αυτά που προσφέρουμε στον 
Ιησού και τους άλλους. Όταν δίνουμε μέσα απ’ την καρ-
διά μας, αυτό φανερώνει αληθινή εκτίμηση για όσα μας 
έχει δώσει ο Θεός. ■

ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΣ 
ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΩΝ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

Μ Ι Α  Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Ή  Γ Ι Α  Τ Α  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α  
Ιησού, Εσύ είσαι Θεός και άνθρωπος, Βασιλιάς και υπηρέτης του καθενός. Άφησες τον αιώνιο 
Επουράνιο θρόνο Σου και έγινες ένας θνητός. Έγινες ένας από εμάς, ώστε να μπορέσεις να 
μας σώσεις. Νοιώθω τόσο συγκινημένη όταν σκέπτομαι για το πώς Εσύ ήλθες τόσο ταπεινά 
στον κόσμο μας και τον άλλαξες για πάντα. 

Όταν γεννήθηκες ανάμεσά μας, μας έφερες τα σπουδαιότερα δώρα που μπορούσαμε να 
είχαμε φανταστεί ποτέ – σωτηρία, αιώνια ζωή, ειρήνη, ελπίδα, αγάπη. Ποιος μπορούσε ποτέ 
να σκεφτεί ότι όλα αυτά μπορούσαν να προέλθουν μέσα από ένα μικρό βρέφος, γεννημένο 
από κοινούς θνητούς, φασκιωμένο με κουρέλια και που κοιμόταν μέσα σε μια ταΐστρα ζώων; 

Σ’ ευχαριστώ, επειδή λόγω των Χριστουγέννων, ποτέ δεν είμαι μόνη μου. Είτε είμαι ευλο-
γημένη με οικογένεια και φίλους είτε όχι, είτε περνώ δύσκολα είτε εύκολα, έχω πάντα Εσένα 
και την αγάπη Σου, επειδή έχω Εσένα μέσα στην καρδιά μου. Σ’ ευχαριστώ που επέλεξες να 
βιώσεις τόσο τις χαρές όσο και τις λύπες πάνω σ’ αυτή τη Γη. Σ’ ευχαριστώ που υπέμενες τα 
δάκρυα, τον πόνο, την απόγνωση, τη μοναξιά, την εξάντληση και τον θάνατο ώστε να μπο-
ρέσεις να μας κατανοήσεις αληθινά. Ποτέ δεν υπήρξε αγάπη πιο τέλεια απ’ τη δική Σου! 
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Εάν νοιώθετε μονάχοι αυτά τα 
Χριστούγεννα, δεν είστε οι μόνοι. Τα λυπητερά 
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια είναι δημοφιλή, επειδή αντα-
ποκρίνονται στις καρδιές πολλών ανθρώπων.

Για πολλούς, αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι αναμεμιγ-
μένα με την απώλεια κάποιου αγαπημένου προσώπου ή 
συντρόφου. Ο στολισμός του δένδρου και όλες οι άλλες 
γιορτινές συνήθειες, δεν είναι το ίδιο όταν είσαι μόνος 
και όλοι οι άλλοι απολαμβάνουν την οικογένειά τους και 
τους φίλους τους. Όπως λέει και το κλασσικό τραγούδι 
«Χριστουγεννιάτικη στεναχώρια»: «Δεν θα είναι το ίδιο, 
αγαπημένη μου, αφού δεν θα είσαι μαζί μου εδώ εσύ». 

Όμως πόσο εκτεταμένη θα είναι η μοναξιά αυτή την εορ-
ταστική περίοδο της χρονιάς; Μια εταιρεία στο Ηνωμένο 
Βασίλειο υπολογίζει ότι 450.000 ηλικιωμένα άτομα θα είναι 
μόνα τους αυτά τα Χριστούγεννα. Και η «Εκστρατεία για 
την Εξάλειψη της Μοναξιάς» αναφέρει ότι 800.000 άτομα 
στην Αγγλία υποφέρουν από «χρόνια μοναξιά», ενώ του-
λάχιστον τρία εκατομμύρια είναι μόνα τους και πέντε εκα-
τομμύρια θεωρούν την τηλεόραση ως την κύρια συντροφιά 
τους. 

Η χρόνια μοναξιά είναι κάτι περισσότερο απ’ το να είσαι 
μόνος σου. Σημαίνει ότι νοιώθεις απομονωμένος, χωρίς υπο-
στήριξη από τους άλλους για μια μεγάλη χρονική περίοδο. 
Μπορεί να είμαστε περικυκλωμένοι από ανθρώπους και 
όμως να συνεχίσουμε να νοιώθουμε μονάχοι. Αυτή η απομό-
νωση μπορεί να είναι αυτοεπιβαλλόμενη λόγω αναστολών 
ή μπορεί να είναι το αποτέλεσμα έλλειψης επικοινωνιακών 

ΜΟΝΑΞΙΑ 
Από τον 
Κούρτης Πήτερ βαν Γκόρντερ

δεξιοτήτων ή λόγω  σωματικών δυσκολιών. Όπως και να 
΄χει, αυτή η απομόνωση μπορεί να προξενήσει αισθήματα 
άγχους, χαμηλής αυτοεκτίμησης ή ακόμα και κατάθλιψη.

Ο Πολ Μακάρτνι αναφέρει πως το τραγούδι του «Έλενορ 
Ρίγμπι» («Όλοι εκείνοι οι μοναχικοί άνθρωποι, από πού προ-
έρχονται;») ήταν εμπνευσμένο απ’ τις εμπειρίες του όταν 
ήταν μικρός. Σε μια συνέντευξή του αναφέρει αυτός: «Όταν 
ήμουν πολύ μικρός, ζούσα σε μια μεγάλη αγροτική κατοι-
κία, όπου ζούσαν πολλές ηλικιωμένες κυρίες. Μου άρεσε να 
κάθομαι μαζί τους επειδή είχαν σπουδαίες ιστορίες να πουν 
απ’ τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συνήθιζα να επισκέ-
πτομαι κάποια ηλικιωμένη κυρία και να της κάνω τα ψώνια, 
επειδή δεν μπορούσε να πάει για ψώνια αυτή η ίδια. Έτσι 
είχα στον νου μου εκείνη τη μοναχική ηλικιωμένη κυρία. Με 
το πέρασμα των χρόνων, γνώρισα κάνα δύο άλλες και ίσως 
να ήταν η μοναξιά τους που με έκαναν να νοιώσω συμπόνια. 
Έτσι άρχισα αυτό το τραγούδι για την μοναχική ηλικιωμένη 
κυρία που μαζεύει το ρύζι στην εκκλησία, που ποτέ της δεν 
πραγματοποιεί τα όνειρά της στη ζωή».1 

Κάτι που ίσως μάθουμε από τις εμπειρίες του Μακάρτνι, 
είναι το πως αρέσει στους ηλικιωμένους ανθρώπους να 
έχουν νέους κοντά τους και να μοιράζονται τις ιστορίες 
τους. Η γηραιότερη γενιά έχει τόσα πολλά να μεταδώσει 
στην επόμενη γενιά και οι νέοι μπορούν να ωφεληθούν τα 
μέγιστα από εκείνους που έχουν περπατήσει σε μεγαλύτερη 
απόσταση τον μακρύ δρόμο της ζωής.

Όταν η οικογένειά μας ζούσε στην Ιαπωνία, είχαμε κάνει 
ένα μουσικό συγκρότημα με τα παιδιά μας και τους φίλους 1. Πολ Μακάρτνι 2018 συνέντευξη με το GQ.

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ;
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τους και επισκεπτόμαστε γηροκομεία την περίοδο των 
Χριστουγέννων. Το αποκορύφωμα του όλου προγράμματος 
ήταν όταν τελειώναμε με τα τραγούδια και τα παιδιά πήγαι-
ναν δίπλα στους ηλικιωμένους και συζητούσαν μαζί τους. 
Μερικά απ’ τα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα εκεί, σχολίαζαν 
πως μας περίμεναν με ανυπομονησία για την επίσκεψή μας 
την επόμενη χρονιά, μια και μας είχαν συνηθίσει να τους 
επισκεπτόμαστε κάθε Δεκέμβριο. Φαίνεται πως για μερικούς 
απ’ αυτούς, ήμασταν ανάμεσα στους λίγους επισκέπτες που 
είχαν.

Τι μπορούμε να κάνουμε για να ανακουφίσουμε τη 
μοναξιά των άλλων ή ακόμα και τη δική μας αυτά τα 
Χριστούγεννα; Να μερικές ιδέες που ίσως σαν φανούν 
χρήσιμες:

1. Προσεγγίστε τους γύρω σας. Ίσως να έχετε 
έναν γείτονα που δεν έχει κάποιον συγγενή του κοντά ή 
γνωρίζετε κάποιον φίλο που θα του άρεσε να σας προσκα-
λέσει, εάν γνώριζε ότι νοιώθατε και εσείς πολλή μοναξιά. 
Κάντε το πρώτο βήμα να βρεθείτε και με άλλους με το να 
τους προσεγγίσετε. Δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία να 
βρεθείτε με ανθρώπους και να γίνετε ένα δώρο γι’ αυτούς 
αυτές τις γιορτές.

2. Βοηθήστε αυτούς που το έχουν ανά-
γκη. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βοηθήσετε εκείνους στη 

γειτονιά σας αυτή την περίοδο της χρονιάς. Είτε με το να 
προσφερθείτε εθελοντικά σε ένα τοπικό συσσίτιο, είτε με 
το να στείλετε Χριστουγεννιάτικες κάρτες, ανακαλύψτε 
μια δραστηριότητα που σας αρέσει πολύ και προσφερθείτε. 

3. Αφήστε την παρουσία του Ιησού να 
γεμίσει την καρδιά σας. Χρησιμοποιείστε αυτή τη 
χρονική περίοδο που δεν έχετε να κάνετε και τόσα πολλά, 
για να γνωρίσετε τον Σωτήρα σας ακόμα περισσότερο. 
Διαβάστε τον Λόγο Του στη Βίβλο και δείτε τι θέλει να 
σας διδάξει αυτό τον καιρό.

4. Προσευχηθείτε για τους άλλους. Αν έχετε 
ακούσει για κάποιον που περνά πολύ δύσκολα, σταματή-
στε και προσευχηθείτε για αυτό το άτομο. Και μη ντρα-
πείτε να ζητήσετε να προσευχηθούν και για σας αν το 
χρειάζεστε.

5. Βγείτε απ’ το σπίτι αν αυτό είναι δυνα-
τόν. Υπάρχουν διάφορες Χριστουγεννιάτικες δραστη-
ριότητες να απολαύσετε αυτή την εποχή της χρονιάς—
κάλαντα και κονσέρτα, συναυλίες, Χριστουγεννιάτικα 
φωτοθεάματα και πολλά άλλα και με αυτό τον τρόπο, 
γιορτάστε τη γέννηση του Σωτήρα μας.2 

Ο Κούρτης βαν Γκόρντερ είναι σεναριογράφος 
και μίμος και έχει περάσει 47 χρόνια κάνοντας 
Χριστιανική αποστολική εργασία σε 10 
διαφορετικές χώρες. Αυτός και η σύζυγός του, η 
Πολίν, ζουν σήμερα στη Γερμανία. ■

2. Αυτή η λίστα πάρθηκε από την Ευαγγελική Ένωση του 
Μπιλ Γκράχαμ: https://billygraham.org/story 
/are-you-lonely-this-christmas

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ;
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ΕΎΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ 
ΝΑ ΑΓΑΠΉΣΕΤΕ  

Από την Μαρία Φοντέιν  

Για πολλούς από εμάς, από τότε που ήμασταν 
μικρά παιδιά, τα Χριστούγεννα ήταν μια ξεχωριστή ευκαιρία 
να γιορτάσουμε τη γέννηση του Ιησού, να δίνουμε και να 
παίρνουμε δώρα και να περνάμε χρόνο με την οικογένεια 
και τους φίλους. Τα Χριστούγεννα όμως, δεν είναι μόνο 
μια ευκαιρία να απολαμβάνουμε αυτές τις ευλογίες εμείς 
οι ίδιοι, επειδή είναι επίσης και η μεγαλύτερη ευκαιρία της 
χρονιάς να πούμε στον κόσμο για τον υπέροχο Σωτήρα μας. 
Ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μέρα του χρόνου, 
είναι μια ευκαιρία να θυμηθούν ξανά οι άνθρωποι για το 
θαύμα που πηγάζει μέσα απ’ τα Χριστούγεννα – το ότι ο 
Θεός έστειλε τον αγαπημένο Του Υιό στον κόσμο μας για να 
μας οδηγήσει ξανά σ’ Αυτόν. Ακόμα και σε μη-Χριστιανικές 
κουλτούρες, οι άνθρωποι ενδιαφέρονται να μάθουν για το 
αληθινό νόημα των Χριστουγέννων. 

Εμείς που έχουμε βιώσει την αγάπη του Θεού μέσω του 
Ιησού, έχουμε μια ευκαιρία να δώσουμε το καλύτερο δυνα-
τόν δώρο αυτά τα Χριστούγεννα, όχι μόνο σε εκείνους που 
γνωρίζουμε και αγαπάμε, αλλά επίσης και στους γείτο-
νές μας και εκείνους που βρίσκονται γύρω μας. Υπάρχουν 
δίπλα μας όλοι εκείνοι που οι καρδιές τους πονάνε και νοιώ-
θουν εξουθενωμένοι, που εκλιπαρούν απελπισμένα για έναν 
παρηγορητή, που λαχταράνε για έναν Σωτήρα. Μερικοί 
είναι πλημμυρισμένοι από φόβο και αβεβαιότητα. Άλλοι 
είναι γεμάτοι απόγνωση και απελπισία. Άλλοι κουβαλάνε 
φορτία πικρίας και ενοχής ή είναι έγκλειστοι μέσα στη μονα-
ξιά τους ή πονάνε απαρηγόρητα ή ταλανίζονται από τόσο 
μεγάλα προβλήματα που δεν μπορούν να τα επιλύσουν οι 
ίδιοι. 

Ο Ιησούς τους αγαπά και θέλει να τους αγκαλιάσει 
όλους. Όμως Αυτός που είναι παντοδύναμος, παντογνώ-
στης και γεμάτος αγάπη, χρειάζεται τη βοήθειά μας! Εμείς 
είμαστε τα μάτια Του που μπορούν να τους αναζητήσουν, 
τα αυτιά Του που μπορούν να ακούσουν την κραυγή τους, η 
φωνή Του που μπορεί να ανταποκριθεί και να τους παρηγο-
ρήσει, τα χέρια Του που μπορούν να τους αγκαλιάσουν. 

Μπορείτε κι εσείς να κάνετε μια διαφορά αυτά τα 
Χριστούγεννα. Ακόμα και η πιο ταπεινή προσπάθεια να μοι-
ραστείτε το λίγο που έχετε, μπορεί να λάμψει σαν ένα πολύ 
λαμπερό φως στις ζωές των άλλων, μια ακτίνα ελπίδας που 
θα διαπεράσει το σκοτάδι που τους καλύπτει.1 

Προσεγγίστε τους άλλους. Πείτε τους για το πώς ο 
Ιησούς ήλθε στη γη να τους αγαπήσει, πώς πέθανε για να 
τους σώσει και πώς αναστήθηκε ξανά για να τους οδηγήσει 
σε έναν υπέροχο νέο κόσμο τον οποίο μπορούν να βιώσουν 

1. Δείτε Ματθαίου 5:14-16.
2. Δείτε Ιωάννη 20:21.
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αυτή τη στιγμή πάνω στη γη και επίσης να τον 
απολαμβάνουν για πάντα στην Επουράνια 
Μετέπειτα Ζωή. Διακηρύξτε πως γιορτάζουμε 
τη γέννηση ενός ζωντανού Σωτήρα, που είναι η 
μόνη απάντηση στις βαθύτερες ανάγκες τους. 

Όπως ο Πατέρας Του έστειλε Αυτόν, έτσι 
κι Αυτός στέλνει εμάς.2 Γίνετε τα χέρια του 
Ιησού. Γίνετε τα δικά Του πόδια. Γίνετε τα 
μάτια Του. Γίνετε τα χείλη Του. Θεραπεύσετε 
τους πονεμένους. Ελευθερώστε τους αιχμαλώ-
τους. Αναστήστε εκείνους που είναι νεκρωμέ-
νοι στα σφάλματά τους και τις αμαρτίες τους. 
Καλωσορίσετε τους αποδιωγμένους, τους 
αποξενωμένους, τους περιθωριοποιημένους.3 
Κηρύξτε το ευαγγέλιο στους φτωχούς. Λύστε 
τα λουριά της ασέβειας, αφαιρέστε τα βαριά 
φορτία, απελευθερώστε τους καταπιεσμένους.4 
«Δώστε τους ωραιότητα, αντί για στάχτη, λάδι 
ευφροσύνης, αντί για πένθος, στολή αίνεσης, 
αντί τού πνεύματος της αποθάρρυνσης. Δωρεάν 
ελάβατε, δωρεάν δώστε».5 

Και ας μη σταματήσουμε στα Χριστούγεννα! 
Ας συνεχίσουμε να μοιράζουμε και να δίνουμε 
και να αγαπάμε τους άλλους και στη διάρκεια 
όλης της χρονιάς που έρχεται. Ας κάνουμε την 
κάθε μέρα μια γιορτή της γέννησης του Ιησού, 
που έφερε την υπόσχεση μιας νέας ζωής για 
όλους. 

3. Δείτε Ησαΐα 61:1,3.
4. Δείτε Ματθαίου 11:5 και Ησαΐα 58:6.
5. Ησαΐα 61:3 και Ματθαίου 10:8

Σημεία για Συλλογισμό

Γ Ι ΑΤ Ι 
Γ Ι Ο Ρ ΤΑ ΖΟ ΥΜ Ε ΤΑ 
Χ Ρ Ι Σ ΤΟ Υ Γ Ε Ν ΝΑ
 
Τι είναι τα Χριστούγεννα; Είναι τρυφερότητα για το παρελ-
θόν, κουράγιο για το παρόν, ελπίδα για το μέλλον. Είναι 
μια ένθερμη ευχή ώστε η κάθε κούπα να πλημμυρίσει με 
πλούσιες και αιώνιες ευλογίες και το κάθε μονοπάτι να 
οδηγήσει σε ειρήνη. — Αγκνές Μ. Πάρο   

Αυτό που γεμίζει την ατμόσφαιρα με Χριστούγεννα, 
είναι τα Χριστούγεννα μέσα στην καρδιά. — Ο. Τ. Έλις 
(1845–1925) 

Καθώς απολαμβάνετε όλες τις ευλογίες της ζωής αυτά τα 
Χριστούγεννα, κάνετε μια παύση και σκεφτείτε τις πενιχρές 
συνθήκες που γεννήθηκε ο Ιησούς. Είχε τόσο πολλά, κι 
όμως έγινε τόσο μικρός. Όλα όσα έχουμε, τα οφείλουμε σ’ 
Αυτόν. — Μαρία Φοντέιν  
 
Είναι Χριστούγεννα κάθε φορά που αφήνετε τον Θεό 
να αγαπήσει τους άλλους διαμέσου σας. Κάθε φορά 
που χαμογελάτε στον αδελφό σας και του δίνετε το χέρι 
σας, ναι αυτό είναι τα Χριστούγεννα. — Μητέρα Τερέζα 
(1910–1997) 

Ή  Α Ν Ο Δ Ο Σ  Τ Ο Υ  Α Ή Τ Τ Ή Τ Ο Υ  Ή Λ Ι Ο Υ
Δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία όσον αφορά την ημερομηνία γέν-
νησης του Ιησού. Η θεία γέννησή Του άρχισε να γιορτάζεται στις 
25 Δεκεμβρίου στη Ρώμη, κάπου στις αρχές του τέταρτου αιώνα 
(336 μΧ) κι αυτό ως μια Χριστιανική γιορτή, αντίστοιχη ενός παγα-
νιστικού φεστιβάλ που ήταν δημοφιλές ανάμεσα στους λάτρεις 
του Μίθρα, που αποκαλείτο, Sol Invictus, o Αήττητος Ήλιος. Εκείνη 
ακριβώς τη στιγμή, όταν οι ημέρες είναι συντομότερες και το σκο-
τάδι φαίνεται να έχει κατατροπώσει το φως, ο ήλιος περνάει το 
ναδίρ του. Οι μέρες αρχίζουν να γίνονται μακρύτερες και αν και 
το κρύο θα αυξηθεί για λίγο ακόμα καιρό, η επικείμενη νίκη πάνω 
στον χειμώνα είναι σίγουρη. Αυτή η αστρονομική διαδικασία είναι 
μια παραβολή της πορείας του Ενσαρκωμένου. Τη στιγμή εκείνη 
που η ιστορία είναι κατάμαυρη, και στο πιο απρόσμενο και απί-
θανο μέρος,  γεννιέται ο Υιός του Θεού. 
— Τζόι Πένελ Τζ.

Η Μαρία Φοντέιν και ο σύζυγός της, 
ο Πήτερ Άμστερνταμ, είναι διευθύνο-
ντες της Διεθνούς Οικογένειας, μιας 
Χριστιανικής κοινότητας της πίστης. ■
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Τι γίνεται όταν έρχονται τα Χριστούγεννα 
και εσείς είστε στεναχωρημένοι, πενθείτε ή 
είστε μόνοι σας – ή όταν, αντί για προσδοκία και ενθουσια-
σμό, νοιώθετε φοβισμένοι και ηττημένοι; Γνωρίζετε ότι αυτή 
η εποχή υποτίθεται να είναι η πιο χαρούμενη περίοδος της 
χρονιάς, όμως εσείς δεν νοιώθετε κάτι τέτοιο. Δεν πειράζει. 
Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι για τον πόνο που νοιώθετε ή 
τη θλίψη ή την απώλεια. Δεν γίνεται να το κάνουμε πάντα. 

Δεν νομίζω πως οι βοσκοί που φύλαγαν τα πρόβατα 
εκείνα τα πρώτα Χριστούγεννα σκέφτονταν ότι η νύχτα 
εκείνη ήταν ιδιαίτερη. Ήταν όπως και οι άλλες κρύες νύχτες 
στη Βηθλεέμ. Η πόλη τους ήταν γεμάτη επισκέπτες για 
την απογραφή, μια υπενθύμιση της Ρωμαϊκής καταπίεσης. 
Τίποτα δεν έδειχνε ιδιαίτερα ελπιδοφόρο. 

Όμως οι άγγελοι γέμισαν τα ουράνια με το μήνυμα ότι 
δεν έπρεπε να φοβούνται. Ο Σωτήρας τους είχε γεννη-
θεί εκείνη τη νύχτα στην πόλη τους. Όλα άλλαξαν εκείνη 
τη νύχτα και ξαφνικά αναφάνηκε ελπίδα. Ο Λυτρωτής είχε 
έρθει! 

Αν δεν νοιώθετε έτοιμοι για τις εορταστικές εκδηλώσεις 
της εποχής, προσπαθήστε να επικεντρωθείτε στην Ελπίδα 
της εποχής. Ο Ιησούς ήλθε και μαζί μ’ Αυτόν ήλθε και η 
λύτρωση απ’ τις αμαρτίες μας, τον πόνο και τον διαχωρι-
σμό απ’ τον Θεό. Αυτός ο συλλογισμός δεν χρειάζεται ούτε 
Χριστουγεννιάτικο δένδρο ούτε στολίδια, ούτε δώρα ούτε 

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ 
ΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ Από την Μαρί Αλβέρο 

διακοσμήσεις. Από μόνοι σας εσείς, σωσμένοι απ’ τον Ιησού, 
είστε μια γιορτή. 

Να μερικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε αν τα 
Χριστούγεννα αυτά δεν είναι και τα πιο γιορτινά σας:

Διαβάστε το Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαια 1 και 2 και 
αφήστε την ελπίδα της γέννησης του Ιησού να πλημμυρίσει 
την καρδιά σας. 

Γίνετε μέρος από κάτι ουσιαστικό – μια χορωδία, μια 
φιλανθρωπική ομάδα, μια λέσχη βιβλίου, ένα εγχείρημα, 
οτιδήποτε σας ενδιαφέρει και σας βοηθάει να συνδεθείτε με 
τους άλλους.

Αλλάξτε σκηνικό. Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, όμως 
μερικές φορές, με το να πάτε κάπου αλλού ή να κάνετε μια 
διαφορετική δραστηριότητα θα βοηθήσει να αλλάξει την 
προοπτική σας. 

Αφήστε τα Χριστούγεννα να περάσουν απλοϊκά. Αν δεν 
τα καταφέρετε να πάτε σε κάποιο σπουδαίο συμβάν, θα 
υπάρξουν και άλλες φορές για να γιορτάσετε. 

Ο Ιησούς θα σας συναντήσει εκεί που βρίσκεστε, τόσο τα 
Χριστούγεννα όσο και κάθε άλλη μέρα της χρονιάς. 

Η Μαρί Αλβέρο είναι πρώην Χριστιανή απόστο-
λος στην Αφρική και το Μεξικό. Σήμερα ζει ευτυ-
χισμένη με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους 
στο Κεντρικό Τέξας των ΗΠΑ. ■

Εάν δεν έχετε συναντήσει τον 
Ιησού ακόμα και δεν Τον έχετε 
δεχθεί σαν Σωτήρα σας, μπορείτε 
να Του ζητήσετε να έλθει στην καρ-
διά σας με τη δική Του αγάπη, ζωή, 
ελευθερία, αλήθεια, ειρήνη, αφθο-
νία και ευτυχία εδώ και τώρα και 
για πάντα. Απλά προσευχηθείτε:

Αγαπημένε μου Ιησού, Σ’ ευχαριστώ 
που έδωσες τη ζωή Σου για εμένα. 
Σε παρακαλώ συγχώρεσέ με για τις 
αμαρτίες μου, έλα στην καρδιά μου 
και δώσε μου το δώρο Σου για αιώ-
νια ζωή και γέμισέ με, με το Άγιο Σου 
Πνεύμα. Αμήν.

14



Μεταξύ  
Χριστουγέννων και 

Πρωτοχρονιάς

Όταν ήμουν μικρή, μισούσα τις μέρες μετά τα 
Χριστούγεννα. Είχα πάρει όλα μου τα δώρα και τώρα δεν 
είχα κάτι για να προσδοκώ. Ενδέχεται να είχα κάποιο πρό-
βλημα με την αγνωμοσύνη. Συχνά σκεπτόμουν ότι θα 
έπρεπε να είχα πάρει κάτι καλύτερο ή ότι ίσως είχα στερη-
θεί κάτι.

Όταν μεγάλωσα, είχα παρόμοια συναισθήματα έλλειψης 
εκπλήρωσης μετά τα Χριστούγεννα και είχα μάθει να παρα-
μένω απασχολημένη για να μάχομαι ενάντια σε συναισθή-
ματα κατάθλιψης. Βλέπετε τα Χριστούγεννα είναι μια πολύ 
γεμάτη χρονική περίοδος για ψώνια, δώρα, καθάρισμα, σχε-
διασμός μενού και προετοιμασία για τη μεγάλη μέρα που 
δεν μου αφήνει κανένα περιθώριο να σκεφτώ τον εαυτό μου. 
Όλοι υπολογίζουν σε μένα και εγώ πρέπει να δείξω δυνατή. 
Πρέπει να έχω οργάνωση. Πρέπει να κάνω τον καθένα να 
νοιώσει άνετα.

Από την Τζόις Σάτην 

Όμως μόλις φθάσουν οι πρώτες ήρεμες μέρες μετά τα 
Χριστούγεννα, μου είναι δύσκολο να παραμείνω αισιόδοξη. 
Νομίζω πως ξέφυγα από εκείνη την παιδική μου αγνωμο-
σύνη με τα Χριστουγεννιάτικα δώρα μου και έχει να κάνει 
με το ότι δεν αφιερώνω κάποιο χρόνο να αφουγκραστώ τον 
εαυτό μου και να του δώσω κάποια προσοχή. Μετά απ’ όλη 
την ενέργεια που έδωσα στους άλλους, νοιώθω να με κυρι-
εύει η εξάντληση.

Τα Χριστούγεννα μου θυμίζουν τα νεανικά μου χρό-
νια, όλους εκείνους που αγάπησα, τις όμορφες αναμνήσεις 
αλλά επίσης και κάποιες γλυκόπικρες, όταν σκέπτομαι τις 
απώλειες. Τόσα πολλά Χριστούγεννα ήλθαν και παρήλ-
θαν, καθώς τρέχει ο χρόνος και φτάσαμε στις παρούσες 
μέρες. Τόσα πολλά Χριστούγεννα, γεμάτα με πράγματα που 
δώσαμε και πήραμε, οικογένεια και αγαπημένους και με τις 
αναμνήσεις όλων εκείνων που είναι μαζί μας και εκείνων που 
δεν είναι μαζί μας πια. 

Όμως στη συνέχεια, καθώς πακετάρω όλα τα 
Χριστουγεννιάτικα στολίδια μέχρι την επόμενη χρονιά και 
αρχίζω να προσβλέπω στη Νέα Χρονιά, νοιώθω ενθουσια-
σμό. Γράφω λίστες. Σχεδιάζω τη χρονιά μου. Καθαρίζω τα 
ντουλάπια και το γραφείο του υπολογιστή μου. Ξεκαθαρίζω 
πράγματα που δεν χρειάζομαι απ’ όσα έχω και αυτό τείνει 
να ξεθολώνει κάπως τον νου μου και να με προετοιμάζει για 
ό,τι επέρχεται. Συλλογίζομαι τις απώλειες με ευγνωμοσύνη 
για όσα έζησα και όσα αγάπησα. Ευχαριστώ τον Θεό για 
όλη την αλλαγή και τα όσα θα φέρει η ερχόμενη χρονιά. Η 
μετά-Χριστουγεννιάτική στεναχώρια μου μετατρέπεται σε 
μια ενθουσιώδη προσδοκία για τη Νέα Χρονιά..

Η Τζόις Σάτην είναι συνταξιούχος δασκάλα 
και συγγραφέας και ζει στο Σαν Αντόνιο των 
ΗΠΑ. Δείτε το μπλογκ της στο https://
joy4dailydevotionals.blogspot.com/. ■

Κάνετε ένα άλμα πίστης και αρχίστε με πίστη αυτή τη θαυμάσια  
νέα χρονιά. — Σάρα Μπαν Μπρέθνακ (γεννημένη το 1947) 

Σβήνω τα παλιά απ’ τον νου μου και ανοίγω την καρδιά  
μου διάπλατα για ένα νέο ξεκίνημα. — Νικ Φρεντέρικσον 

Το μυστικό της αλλαγής έγκειται στο να εστιάσετε όλη σας την 
ενέργεια, όχι ενάντια στο παλιό, αλλά στην επίτευξη του νέου.  
— Νταν Μίλμαν (γεννημένος το 1946)

Το αύριο είναι η πρώτη κενή σελίδα σε ένα βιβλίο με 365 σελίδες. 
Γράψτε καλά πράγματα. — Μπραντ Πέισλι (γεννημένος το 1972)
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Δώσε Μου την  
καρδιά σου 

Από τον Ιησού με αγάπη

Όλοι γνωρίζουν ότι τα χρήματα δεν μπορούν να αγο-
ράσουν ευτυχία, κι όμως οι άνθρωποι είναι τόσο πρό-
θυμοι να το παραβλέψουν αυτό το γεγονός την περί-
οδο των γιορτών. Είναι τόσο εύκολο να καταπιαστείς 
σε όλη τη βιασύνη να αγοράσεις τα τελευταία μαραφέ-
τια και παιχνίδια για τους αγαπημένους σου, ενώ σου 
διαφεύγουν εκείνες οι πολύτιμες στιγμές που θα μπο-
ρούσες να περάσεις με την οικογένειά σου και τους 
φίλους σου, μοιραζόμενος μαζί τους το σπουδαιότερο 
δώρο στον κόσμο, την αγάπη μέσα στην καρδιά σου.

Η εποχή των Χριστουγέννων έχει να κάνει με Εμένα, 
κι όμως τα καταστήματα δεν έχουν εκείνα τα δώρα που 
ποθώ για τα γενέθλιά Μου. Το δώρο που αγαπώ να 
λαβαίνω περισσότερο είναι το ίδιο δώρο που είναι τόσο 
πολύτιμο για την οικογένειά σου και τους φίλους σου – 
η αγάπη σου, ο χρόνος σου και η φιλία σου.

Αυτό που λαχταρώ περισσότερο είναι ένα μέρος 
μέσα στην καρδιά σου. Το καλύτερο δώρο που μπο-
ρείς να Μου δώσεις είναι μια πρόσκληση να εισέλθω 
μέσα στην καρδιά σου και να μην σε αφήσω ποτέ. 
Ποτέ δεν απορρίπτω κανενός την πόρτα. Πάντα περι-
μένω για την πρόσκληση. Απλά κτυπώ και ελπίζω 
ότι εσύ θα ακούσεις τη φωνή Μου, ενώ κτυπώ στην 
πόρτα της καρδιάς σου και θα την ανοίξεις για να Με 
καλωσορίσεις.1 

Η καρδιά σου είναι ένα ανεκτίμητο δώρο και το 
λατρεύω. Άλλα δώρα παλιώνουν και σπάνε ή φθείρο-
νται με τον χρόνο, όμως Εγώ σου υπόσχομαι ότι αν 
δώσεις σε Μένα το δώρο της καρδιάς σου, Εγώ θα το 
γεμίσω με την αιώνια ζεστασιά Μου και την αγάπη 
Μου.

1. Δείτε Αποκάλυψη 3:20.


