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Οι Σρεις Μάγοι, αποκαλούμενοι και «Τρεις Βασιλείς» ή «σοφοί», 

αναφέρονται στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και στη χριστιανική 

παράδοση ως διακεκριμένοι ξένοι που επισκέφθηκαν τον Ιησού 

Χριστό μετά τη γέννησή του, προσφέροντάς του ως 

δώρα χρυσό, λιβάνι και σμύρνα. Αποτελούν συνήθεις μορφές στα πλαίσια 

του εορτασμού των Χριστουγέννων και σημαντικό στοιχείο της 

χριστιανικής παραδόσεως. 

Το Κατά Ματθαίον είναι το μόνο από τα τέσσερα κανονικά Ευαγγέλια που 

αναφέρει τους Μάγους. Γράφει ότι ήρθαν «από την ανατολή» για να 

προσκυνήσουν τον «Βασιλέα των Ιουδαίων» .Δεν αναφέρει πουθενά τον 

αριθμό των Μάγων, αλλά τα περισσότερα χριστιανικά δόγματα 

υιοθέτησαν στην παράδοσή τους ότι ήταν τρεις, βασιζόμενα στην 

παρεχόμενη πληροφορία ότι προσέφεραν τρία δώρα. Πιθανότατα θα ήταν 

περισσότεροι από τρεις, ασφαλώς θα είχαν κι συνοδούς. Λόγω του 

αριθμού των δώρων όμως , χρυσού , λιβανιού και σμύρνα, επικράτησε η 

παράδοση ότι ήταν τρείς κι τους αποδόθηκαν τα ονόματα Γασπάρ , 

Βαλτάσαρ κι Μελχιόρ .Οι μάγοι που προσκύνησαν τον Χριστό ήταν σοφοί 

μελετητές από την ανατολή , ασχολούνταν με την αστρολογία κι την 

αστρονομία, αλλά και με το σύνολο των «τότε» επιστημών. Ζούσαν στην 

ανατολή , στην Περσία , στη Μεσοποταμία κλπ. Γνώριζαν τις αρχαίες 

παραδόσεις των λαών τους και περίμεναν και αυτοί , μέσα στη γενική 

προδοσία των Εθνών , τον λυτρωτή του κόσμου . Και με την εμφάνιση 

ενός εκτάκτου άστρου τους φανέρωσε ο θεός τη  γέννηση του 

κοσμοπόθητου λυτρωτή. 

ΣΟ ΑΣΕΡΙ ΠΟΤ ΟΔΗΓΗΕ ΣΟΤ ΜΑΓΟΤ ΣΟ ΜΕΡΟ ΟΠΟΤ 

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο ΧΡΙΣΟ   

Οι μάγοι έχοντας μάθει για την γέννηση του Ιησού Χριστού κίνησαν να 

βρουν την τοποθεσία της γεννήσεως.  Έφτασαν  στην πόλη ζητώντας 

πληροφορίες. Ο Ηρώδης, ταραγμένος, τους κάλεσε σε ακρόαση και έμαθε 
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από αυτούς για το μεγάλο ταξίδι που είχαν ξεκινήσει περίπου δύο χρόνια 

νωρίτερα. Κατά τα λεγόμενα των σοφών, είχε εμφανιστεί στο στερέωμα 

ένα αστέρι με ασυνήθιστη λάμψη, το οποίο ερμήνευσαν σαν ένδειξη της 

χαρμόσυνης είδησης της γέννησης κάποιου πανίσχυρου νέου ηγεμόνα. 

Ξεκίνησαν αμέσως από την πατρίδα τους για να τον προσκυνήσουν, και 

ακολουθούσαν το αστέρι που έλαμπε μπροστά τους συνεχώς, δείχνοντάς 

τους τον δρόμο προς το νεογέννητο βασιλιά. Μόνο που σαν έφτασαν στην 

Ιερουσαλήμ, το αστέρι χάθηκε από τα μάτια τους. 

Η συνέχεια είναι γνωστή… Αφού οι μάγοι έφυγαν από την Ιερουσαλήμ, 

το άστρο επανεμφανίστηκε, οδηγώντας τους στη Βηθλεέμ, στο σπίτι όπου 

έμεναν ο Ιωσήφ, η Μαρία και ο σχεδόν διετής Χριστός. Το θαυμαστό 

γεγονός του τεράστιου ταξιδιού και της προσκύνησης των Μάγων 

συγκινεί και διδάσκει τον καθένα μας. 

Αλλά… τι ήταν πραγματικά το αστέρι που έβλεπαν οι Μάγοι; 

Από θρησκευτικής πλευράς, η εμφάνιση του Άστρου παρουσιάζεται από 

τον ευαγγελιστή Ματθαίο σε μία μόνο περικοπή (κεφάλαιο Β'. 2), στην 

οποία αναφέρεται μόλις τέσσερις φορές. Από τα λόγια του Ματθαίου, 

προκύπτουν κάποια συμπεράσματα αρκετά χρήσιμα για την κατανόηση 

αυτού του φαινομένου. 

Το Άστρο της Βηθλεέμ έπρεπε να ήταν κάτι ασυνήθιστο για να έλξει την 

προσοχή των Μάγων και να κάνουν ένα τόσο μακρινό ταξίδι, ενώ 

παράλληλα, θα έπρεπε να βρίσκεται στην ίδια θέση για εβδομάδες ή 

μήνες, μιας και οι Μάγοι είχαν αρκετά μεγάλη απόσταση να διασχίσουν. 

Επίσης, θα έπρεπε να είναι δυσδιάκριτο στο πολύ κόσμο, διότι φαίνεται 

πως μόνο οι Μάγοι το είχαν δει. Δεν το διέκριναν στον ουρανό ή είχαν 

ακούσει κάτι γι' αυτό ούτε οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι, το ίδιο και ο 

Ηρώδης. Το ότι κινούνταν το άστρο αυτό, όταν κινούνταν και οι Μάγοι, 

και σταματούσε, όταν εκείνοι αναπαύονταν, είναι   δείγμα ότι δεν ήταν 

απλώς ένα φυσικό άστρο. 

Όταν έφθασαν στα Ιεροσόλυμα, πήραν αμέσως με χαρά το δρόμο για τη 

Βηθλεέμ. Τότε φάνηκε εμπρός τους , οδηγός τους, το άστρο που είδαν 

στην ανατολή. Εδώ φάνηκε καθαρά ο υπερφυσικός χαρακτήρας του 

άστρου αυτού, καθώς κινήθηκε από τα Ιεροσόλυμα που βρίσκονται στον 

βορρά ,προς τη Βηθλεέμ, που βρίσκεται στον νότο , ενώ τα άστρα 

κινούνται από την ανατολή προς τη δύση. Επιπλέον το άστρο ,όπως 



γράφει και ο ευαγγελιστής Ματθαίος,χαμήλωσε από το ύψος του ουρανού 

και στάθηκε επάνω από το σπίτι όπου βρισκόταν το θείο βρέφος. Έδειχνε 

έτσι στους μάγους  που ακριβώς ήταν εκείνος για τον οποίο είχαν κάνει 

την κοπιαστική πορεία τους .   

Από επιστημονικής πλευράς, ορισμένοι ερευνητές υπέθεσαν ότι το Άστρο 

της Βηθλεέμ ήταν κάποιο μετέωρο, φαινόμενο το οποίο δεν είναι καθόλου 

σπάνιο και συνεπώς δεν θα είχε προκαλέσει την εντύπωση των Μάγων 

για να κάνουν ένα τόσο μακρινό ταξίδι.  Μια άλλη πιθανή εξήγηση είναι 

η εμφάνιση κάποιου κομήτη. Συνολικά, έχουν καταγραφεί από τους 

αρχαίους χρόνους έως και τη γέννηση του Χριστού 135 κομήτες.Εν τούτοις 

είναι δύσκολο να θεωρηθεί ότι το Άστρο των Χριστουγέννων ήταν ένας 

κομήτης αφ' ενός μεν γιατί θα τον έβλεπαν όλοι, αφ' ετέρου δε γιατί οι 

αρχαίοι λαοί θεωρούσαν τους κομήτες ως προάγγελους δυσάρεστων 

γεγονότων και καταστροφών. Πάντως η κίνηση του θαυμαστού αυτού 

άστρου και η φώτιση του Θεού διέλυσαν μέσα τους και την παραμικρή 

αμφιβολία και τους γέμισαν με απόλυτη βεβαιότητα ότι το βρέφος που 

έβλεπαν μπροστά τους ήταν «ο ήλιος της δικαιοσύνης», ο αναμενόμενος 

βασιλιάς και λυτρωτής του κόσμου .Τότε έπεσαν αμέσως ενώπιον του με 

ευλάβεια κι τον προσκύνησαν κι του πρόσφεραν τα δώρα τους.  
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