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Όταν σκεφτόμαστε τα Χριστούγεννα, σκεφτό-
μαστε συχνά το να δίνουμε και να λαμβά-
νουμε δώρα. Τα δώρα μπορούν να είναι 

μέρος μίας αγαπημένης παραδόσεως, όμως μπορούν 
επίσης να μειώσουν την αξία από την απλή λαμπρότητα 
της εποχής και να μας αποσπάσουν την προσοχή από 
τον εορτασμό της γεννήσεως του Σωτήρος μας κατά 
σημαίνοντα τρόπο.

Γνωρίζω από προσωπική εμπειρία ότι τα πιο αξιομνη-
μόνευτα Χριστούγεννα μπορούν να είναι εκείνα που είναι 
τα πιο ταπεινά. Τα δώρα της παιδικής μου ηλικίας ήταν 
ασφαλώς ταπεινά σε σύγκριση με τα σημερινά πρότυπα. 
Μερικές φορές έλαβα ένα επιδιορθωμένο πουκάμισο ή 
ένα ζευγάρι γάντια ή κάλτσες. Θυμάμαι κάποια ξεχωρι-
στά Χριστούγεννα, όταν ο αδελφός μου μού έδωσε ένα 
ξύλινο μαχαίρι, το οποίο είχε σκαλίσει.

Δεν χρειάζονται ακριβά δώρα, για να γίνουν σημα-
ντικά τα Χριστούγεννα. Ενθυμούμαι μία ιστορία που 
ειπώθηκε από τον Πρεσβύτερο Γκλεν Ραντ, ο οποίος υπη-
ρέτησε ως μέλος των Εβδομήκοντα από 1987 έως το 1992. 
Μια ημέρα πριν από τα Χριστούγεννα πολλά χρόνια 
πριν, ενώ διηύθηνε την αποθήκη τού επισκόπου, έμαθε 
από έναν εκκλησιαστικό ηγέτη για μία άπορη οικογένεια 
που είχε προσφάτως μετακομίσει στην πόλη. Όταν πήγε 
να επισκεφθεί το μικρό διαμέρισμά τους, ανακάλυψε 
μία νεαρή ανύπανδρη μητέρα με τέσσερα μικρά παιδιά 
ηλικίας κάτω των 10.

Οι ανάγκες της οικογενείας ήταν τόσο μεγάλες ώστε 
η μητέρα δεν μπορούσε να αγοράσει λιχουδιές ή δώρα 
για τα παιδιά της εκείνα τα Χριστούγεννα - -  δεν είχε τη 
δυνατότητα ούτε για ένα δένδρο. Ο αδελφός Ραντ μίλησε 
με την οικογένεια και έμαθε ότι τα τρία μικρά κορίτσια 
θα επιθυμούσαν μία κούκλα ή ένα λούτρινο ζωάκι. Όταν 
ρώτησε τον εξάχρονο υιό τι ήθελε, το πεινασμένο μικρό 
αγόρι απήντησε: «Θα ήθελα ένα μπολ με χυλό από βρόμη».

Ο αδελφός Ραντ υποσχέθηκε στο μικρό αγόρι τον 
χυλό από βρόμη και ίσως και κάτι άλλο. Κατόπιν πήγε 
στην αποθήκη τού επισκόπου και συγκέντρωσε τρόφιμα 
και άλλες προμήθειες για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες 
της οικογενείας.

Εκείνο το ίδιο πρωινό ένας γενναιόδωρος Άγιος των 
Τελευταίων Ημερών τού είχε δώσει 50 δολάρια «για 
κάποιον που χρειάζεται βοήθεια». Χρησιμοποιώντας 
αυτή τη δωρεά, ο αδελφός Ραντ έντυσε ζεστά τρία από 
τα δικά του παιδιά και πήγαν για χριστουγεννιάτικα 
ψώνια - -  τα παιδιά του διάλεξαν παιχνίδια για τα άπορα 
παιδιά.

Αφού φόρτωσαν το αυτοκίνητο με τρόφιμα, ρούχα, 
δώρα, ένα χριστουγεννιάτικο δένδρο και μερικά στολί-
δια, οι Ραντ πήγαν με αυτοκίνητο στο διαμέρισμα της 
οικογενείας. Εκεί βοήθησαν τη μητέρα και τα παιδιά της 
να στήσουν το δένδρο. Κατόπιν τοποθέτησαν δώρα από 
κάτω από αυτό και προσέφεραν στο μικρό αγόρι ένα 
μεγάλο πακέτο χυλό από βρόμη.

Γεμίστε τον κόσμο με την  
αγάπη του Χριστού

Από τον Πρόεδρο Ντίτερ Ούχτντορφ
Δεύτερο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία
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Η μητέρα έκλαψε, τα παιδιά αγαλλίασαν και όλοι 
τραγούδησαν ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Εκείνη 
τη νύκτα καθώς η οικογένεια Ραντ συγκεντρώθηκε για 
δείπνο, ευχαρίστησαν που μπόρεσαν να φέρουν λίγη 
χριστουγεννιάτικη χαρά σε μία άλλη οικογένεια και που 
βοήθησαν ένα μικρό αγόρι να λάβει ένα μπολ από χυλό 
βρόμης 1.

Ο Χριστός και το πνεύμα της προσφοράς
Σκεφθείτε τον απλό κι όμως λαμπρό τρόπο που ο 

Επουράνιος Πατέρας επέλεξε να τιμήσει τη γέννηση 
του Υιού Του. Εκείνη την αγία νύκτα, άγγελοι παρου-
σιάσθηκαν όχι στους πλουσίους, αλλά στους ποιμένες. 
Ο μικρός Χριστός γεννήθηκε όχι σε μία έπαυλη, αλλά 
σε μία φάτνη. Ήταν τυλιγμένος όχι με μετάξι, αλλά με 
σπάργανα.

Η απλότης αυτών των πρώτων Χριστουγέννων προ-
διέγραψε τη ζωή του Σωτήρος. Αν και είχε δημιουργήσει 
τη γη, αν και βάδισε σε βασίλεια μεγαλοπρέπειας και 
δόξας, αν και στάθηκε στην δεξιά χείρα του Πατέρα, 
ήλθε στη γη ως ανήμπορο παιδί. Η ζωή Του ήταν ένα 
παράδειγμα ταπεινής ευγένειας και βάδισε ανάμεσα 
στους πτωχούς, στους ασθενείς, στους καταπτοημένους 
και στους φορτωμένους.

Αν και ήταν βασιλεύς, δεν ενδιαφερόταν ούτε για τις 
τιμές ούτε για τα πλούτη των ανθρώπων. Η ζωή Του, τα 
λόγια Του και οι καθημερινές δραστηριότητές Του ήταν 
μνημεία απλής κι όμως βαθυστόχαστης αξιοπρέπειας.

Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος γνώριζε τέλεια πώς να 
δίδει, έθεσε για εμάς το πρότυπο της προσφοράς. Σε 
εκείνους που η καρδιά είναι φορτωμένη με μοναξιά και 
λύπη, Εκείνος φέρνει συμπόνια και παρηγοριά. Σε εκεί-
νους που το σώμα και ο νους υποφέρει από ασθένεια και 
βάσανα, Εκείνος φέρνει αγάπη και ίαση. Σε εκείνους που 
η ψυχή είναι επιβεβαρυμμένη από την αμαρτία, Εκείνος 
προσφέρει ελπίδα, συγχώρηση και λύτρωση.

Εάν ο Σωτήρας ήταν ανάμεσά μας σήμερα, θα Τον 
βρίσκαμε εκεί όπου ήταν πάντοτε - -  να εκτελεί διακονία 
στους πράους, στους καταπτοημένους, στους ταπεινούς, 
στους τεθλιμμένους και στους πτωχούς τω πνεύματι. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου των Χριστουγέν-
νων και πάντα, είθε να δώσουμε σε Εκείνον το δώρο 
της αγάπης με τον τρόπο που Εκείνος αγαπά. Είθε να 

θυμόμαστε την ταπεινή λαμπρότητα της γέννησης, των 
δωρεών και της ζωής Του. Και είθε μέσω των απλών πρά-
ξεων καλοσύνης, χριστιανικής αγάπης και συμπόνιας, 
να γεμίσουμε τον κόσμο με το φως της αγάπης και της 
θεραπευτικής δύναμής Του.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ
1. Βλέπε Γκλεν Ραντ, Pure Religion: The Story of Church Welfare since 

1930 (1995), 352–53. Βλέπε επίσης Γκλεν Ραντ, “A Bowl of Oatmeal”, 
Church News, 2 Δεκεμβρίου 2006, 16.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΌ ΑΥΤΌ ΤΌ ΜΉΝΥΜΑ

Ο Πρόεδρος Ούχτντορφ διδάσκει ότι θα πρέπει να 
ακολουθούμε το πρότυπο του Σωτήρος για την προ
σφορά. Σκεφθείτε να ζητήσετε από τους ανθρώπους 
που επισκέπτεσθε να ονομάζουν εναλλάξ μία δωρεά 
που ο Σωτήρας τούς έχει δώσει και συζητήστε πώς 
μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη δωρεά για να 
υπηρετούν άλλους. Για παράδειγμα, εάν ένα μέλος 
ευλογήθηκε με μουσική παιδεία, θα μπορούσε να πάει 
να πει τα κάλαντα σε κάποιους από τους γείτονες. Θα 
μπορούσατε να προσφερθείτε να γονατίσετε για να 
προσευχηθείτε με εκείνους που επισκέπτεσθε,ζητώντας 
έμπνευση για ποιες δωρεές να μοιρασθούν, πώς να  
τις μοιρασθούν και με ποιον. Δώστε συνέχεια σε  
οιανδήποτε έμπνευση που λαμβάνετε. 

ΝΈΌΙ
Μάθετε από την εμπειρία των 
άλλων

Ο Πρόεδρος Ούχτντορφ μιλά από προσωπική ε
μπειρία, όταν διδάσκει ότι «τα πιο αξιομνημόνευτα 

Χριστούγεννα μπορούν να είναι εκείνα που είναι τα πιο 
ταπεινά». Μπορούμε να μάθουμε τόσα πολλά από τη 
παλαιότερη γενιά. Πολλοί ενήλικοι έχουν ζήσει μέσα 
από εποχές πολέμου, ανεργίας, ασθένειας ή άλλων δο
κιμασιών. Ζητήστε από τα παλαιότερα μέλη του τομέα 
ή του κλάδου σας να σας πουν για τα πιο σημαντικά 
τους Χριστούγεννα. Θα μπορούσατε να καταγράψετε 
τις ιστορίες τους. Προσπαθήστε να μάθετε από το 
παράδειγμά τους, εστιάζοντας αυτά τα Χριστούγεννα 
περισσότερο στο να προσφέρετε ειλικρινή υπηρέτηση 
και ενθυμούμενοι τον Σωτήρα. 
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ΠΑΙΔΙΑ
Δωρεές από τον Ιησού Χριστό

Κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν ένα χριστουγεν
νιάτικο δένδρο για να εορτάζουν τη γέννηση του 

Ίησού Χριστού. Μερικές φορές οι άνθρωποι τοποθε
τούν δώρα για άλλους κάτω από το δένδρο. Ποιες 
δωρεές έχει δώσει ο Σωτήρας σε εσάς; Ζωγραφίστε 
το δικό σας χριστουγεννιάτικο δένδρο με πέντε δώρα 
από κάτω. Διαβάστε τις γραφές παρακάτω και χρω
ματίστε μία δωρεά για κάθε γραφή. Μπορείτε να δώ
σετε δώρα πίσω στον Ίησού με το να βρείτε τρόπους 
να βοηθάτε άλλους.

Ψαλμοί 33:6

Κατά Ίωάννην 14:27

Κατά Ίωάννην 15:9

Νεφί Β´ 2:8

Νεφί Γ´ 15:9
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Πίστη, Οικογένεια, Ανακούφιση

Αυτό είναι μέρος μίας σειράς μηνυμάτων 
επισκεπτριών διδασκαλισσών που 
αναδεικνύει διάφορες πλευρές της 
αποστολής του Σωτήρος.

«Ο Σωτήρας είναι η πηγή της 
αληθινής ειρήνης» είπε ο 

Πρεσβύτερος Κουέντιν Κουκ της 
Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων. 
«Ακόμα και με τις δοκιμασίες της 
ζωής, χάριν της εξιλέωσης και της 
χάριτος του Σωτήρος, η ενάρετη 
ζωή θα ανταμειφθεί με προσωπική 
ειρήνη» 1. Το να κατανοήσουμε ότι 
ο Ιησούς Χριστός είναι ο Πρίγκι-
πας Ειρήνης μπορεί να μας βοη-
θήσει να βρούμε εσωτερική ειρήνη 
και να αυξήσουμε την πίστη μας 
σε Εκείνον. 

Ο Ιησούς Χριστός είπε: «Αυτά 
τα μίλησα σε σας, ώστε, ενωμένοι 
μαζί μου, να έχετε ειρήνη. Μέσα 
στον κόσμο θα έχετε θλίψη· αλλά, 
να έχετε θάρρος· εγώ νίκησα τον 
κόσμο» (Κατά Ιωάννην 16:33). 
Καταθέτοντας μαρτυρία για αυτή 
την αλήθεια, η Λίντα Ρηβς, δεύτερη 
σύμβουλος στη γενική προεδρία 
της Ανακουφιστικής Εταιρείας, 
είπε: «Ο Κύριος είναι πολυεύσπλα-
χνος σε εμένα και με έχει βοηθήσει 
να ελαφρυνθούν τα φορτία μου. 

Ή ουράνια αποστολή του Ιησού 
Χριστού: Πρίγκιπας Ειρήνης
Με προσευχή μελετήστε αυτό το υλικό και ζητήστε να γνωρίσετε τι να αναφέρετε. 
Πώς η κατανόηση της ζωής και των ρόλων του Σωτήρος θα αυξήσει την πίστη σας 
σε Εκείνον και θα ευλογήσει εκείνες για τις οποίες είστε υπεύθυνες μέσω της επίσκεψης 
διδασκαλισσών; Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στο reliefsociety.lds.org.

Με έχει βοηθήσει να αισθανθώ 
μεγάλη ειρήνη» 2.

Ο Πρεσβύτερος Ρίτσαρντ Σκοτ 
της Απαρτίας των Δώδεκα Απο-
στόλων δίδαξε: Το ιδανικό μέρος 
για να αισθανθούμε… ειρήνη είναι 
εντός των τοίχων του σπιτιού μας, 
όπου έχουμε κάνει τα πάντα που 
μπορούμε, για να καταστήσουμε 
τον Κύριο Ιησού Χριστό την κεν-
τρική εστίασή μας» 3.

Επιπρόσθετες γραφές
Ησαΐας 9:6, Κατά Λουκάν 2:14, 
Κατά Ιωάννην 14:27, Νεφί Α΄ 13:37, 
Διδαχή και Διαθήκες 59:23

Από τις γραφές
Ο Ησαΐας προφήτευσε τη 

γέννηση του Ιησού Χριστού, του 
Πρίγκιπα Ειρήνης (βλέπε Ησαΐας 
9:6). Στην αμερικανική ήπειρο, ο 
Σαμουήλ ο Λαμανίτης είπε για τα 
σημεία τα οποία θα συνόδευαν 
τη γέννηση του Χριστού πέντε έτη 
αργότερα (βλέπε Ήλαμαν 14:3, 
5). Καθώς η προφητευθείσα ημέρα 
πλησίαζε, οι άπιστοι απειλούσαν 
να θανατώσουν όλους τους χρι-
στιανούς, εάν αυτά τα σημεία δεν 

συνέβαιναν. Ο προφήτης Νεφί 
«αναφωνούσε προς τον Κύριο 
με μεγάλη ζέση, όλη μέρα. Και 
ιδέστε, η φωνή του Κυρίου ήλθε 
προς αυτόν και του είπε: …Αύ-
ριο έρχομαι στον κόσμο» (Νεφί 
Γ´ 1:12- 13). Τα σημεία εμφανί-
στηκαν και με τη γέννηση του 
Χριστού «ο λαός άρχισε να έχει 
ειρήνη στη χώρα» (εδάφιο 23).

Στη Βηθλεέμ, η Μαρία «γέν-
νησε τον γιο της τον πρωτότοκο, 
και τον σπαργάνωσε, και τον 
έβαλε να πλαγιάσει μέσα στη 
φάτνη» (Κατά Λουκάν 2:7).
ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ
1. Κουέντιν Κουκ: «Προσωπική ειρήνη: Η 
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διαθηκών σας» Λιαχόνα Νοέμβρ. 2013, 
120.

3. Ρίτσαρντ Σκοτ, «Για να υπάρχει ειρήνη 
στο σπίτι», Λιαχόνα, Μάιος 2013, 29.

Σκέφθείτε αυτό
Με ποιους τρόπους ο Κύριος φέρνει 
ειρήνη στη ζωή σας;
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