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AΣΤΡΟ ΦΩΤΕΙΝΟ
Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός, ὅταν σκέπτεται τό μυστήριο τῆς
ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, μένει κατάπληκτος ἀπό τήν
πολλή ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἁμαρτωλό ἄνθρωπο.
Στέκεται
εὐλαβικά μπροστά στό θεῖο βρέφος τῆς Βηθλεέμ, βουβός, ἀμίλητος,
χωρίς νά μπορῇ νά ἑρμηνεύσῃ τό θαῦμα. Πῶς ἕνας Θεός λαμβάνει
σάρκα; Πῶς μιά Παρθένος γεννᾶ; Πῶς ἀνοίγουν οἱ οὐρανοί καί τά σμήνη
τῶν Ἀγγέλων ἀνεβοκατεβαίνουν σ’ ἕνα Σπήλαιο; Πῶς ἕνας ἀστέρας
μένει ἀκίνητος ἐπάνω στήν Βηθλεέμ; Πῶς ἕνας βρώμικος σταῦλος
φιλοξενεῖ τόν Βασιλέα τοῦ κόσμου; Πῶς…, πῶς…; Ὅλα, ἕνα ἐξαίσιο
θαῦμα!
Κύριε,

Δέν θέλω νά μοῦ δώσῃς τίποτε
ἀπ’ ὅσα οἱ ἄνθρωποι ζητοῦνε.
Μόνο δυό μάτια θέλω παιδικά
πού νά μποροῦν νά Σέ κοιτοῦνε.

«Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθείς βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων;»
Ἀπίστευτο καί μοναδικό μέσα στήν παγκόσμια ἱστορία εἶναι
αὐτό, πού μᾶς περιγράφει ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος. (Ματθ. β΄1-12).
Ἀναφέρεται σέ μιά ὁδοιπορία πρός «ἀναζήτησιν τοῦ τεχθέντος βασιλέως
τῶν Ἰουδαίων». Εἶναι ἡ ὁδοιπορία τῶν μάγων τῆς Ἀνατολῆς.
Ἦταν οἱ σοφοί τῆς χώρας τους, οἱ ἐπιστήμονες τῆς ἐποχῆς
ἐκείνης, αὐτοί πού παρακολουθοῦσαν καί μελετοῦσαν τίς κινήσεις τῶν
ἄστρων καί τῶν φαινομένων τοῦ οὐρανοῦ. Ἀπό τά μικρά τους χρόνια
μιλοῦσαν μέ τά ἄστρα, ζητῶντας σ’ αὐτά νά διαβάσουν τίς βουλές τοῦ Παντοδυνάμου. Ὅμως τά ἄστρα τίποτε δέν
ἔλεγαν γιά τήν γέννησι τοῦ μεγάλου Βασιλέως, πού ἔγραφε ἡ παράδοσις, ὥσπου ξαφνικά μιά χειμωνιάτικη νύχτα,
«ἀνέκφραστη γλυκύτης» ξεχύθηκε παντοῦ. Οἱ τρεῖς Μάγοι, Βαλτάσαρ, Γασπάρ καί Μελχιώρ, ἀνατρίχιασαν:
«Ἔφθασε ἆραγε ἡ ὥρα τοῦ θαύματος;» εἶπε ὁ Βαλτάσαρ, ὁ γεροντότερος τῶν Μάγων. Σηκώνουν τά μάτια
τους στόν οὐρανό γιά νά ἐρευνήσουν τό στερέωμα, μήπως ἔχει κάτι νά τούς πῇ. Μά τί ἔκπληξις ἦταν αὐτή! «Ἕνα
ἄστρο ἄγνωστο ὡς τότε, ἀλλά λαμπρό σάν τόν Ἥλιο, εἶχε φανῇ στόν οὐράνιο θόλο». Ἀμέσως πέφτουν
στά γόνατα, καί στέλνουν ὁλόθερμες δοξολογίες πρός τόν Αἰώνιο.
  
Ἀσφαλῶς πολλοί εἶδαν τό παράδοξο ἀστέρι. Λίγοι, ὅμως, ἀπετόλμησαν νά ὁδοιπορήσουν πρός τήν
Παλαιστίνη, ὑπακούοντας στήν οὐράνια ἀγγελία. Ὁ ἱερός πόθος τῆς ψυχῆς νά συναντήσῃ τόν Θεό της ὑπερίσχυσε
καί ἡ λογική ἀκολούθησε τήν ἐντολή τῆς καρδιᾶς.
Τό ταξίδι ἦταν κοπιαστικό καί ἐπικίνδυνο. Ὑπῆρχαν ληστές στούς ἐρημικούς δρόμους. Ὅμως, οἱ τρεῖς
σοφοί δέν κάμπτονται ἀπό τά ἐμπόδια καί τούς κινδύνους πού θά συναντήσουν. Ὁ κοινός τους πόθος κι ἡ
λαχτάρα νά γνωρίσουν ἀπό κοντά τόν ἀπεσταλμένο τοῦ οὐρανοῦ τούς ἐμψυχώνει καί τούς τονώνει.
Σέ λίγο οἱ τρεῖς μεγιστᾶνες εὑρίσκοντο στό δρόμο πρός τήν Ἰουδαία. Τό μαγικό ἄστρο τούς ὡδηγοῦσε
μέσα στήν ἔρημο καί τό οὐράνιο φῶς του ἡμέρωνε τά ἄγρια θηρία τῆς ἐρήμου καί δρόσιζε τούς ὁδοιπόρους.
Καί νά, φθάνουν κάποτε στά Ἱεροσόλυμα. Ἡ ἐλπίδα πώς στήν πρωτεύουσα τοῦ κράτους θά εἶχε γεννηθῆ
ὁ νέος βασιλιάς, φτερώνει τίς καρδιές τους.
«Ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ», «ποῦ ἐστί»; «Εἴδομεν γάρ αὐτοῦ τόν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ».
Ἀλλοίμονο ὅμως. Στά Ἱεροσόλυμα οὔτε ἤξεραν, οὔτε ἤθελαν νά μάθουν, καί στήν οὐσίαν οὔτε κάν
προσδοκοῦσαν τόν Λυτρωτή. Ἐκτός ἀπό τόν Ἡρώδη, πού ἀντί νά χαρῇ, ἀντί νά συγκινηθῇ, «ἐταράχθη»,
ἀναστατώθηκε, πλημμύρησε ἀπό πάθος καί φονική ὀργή, οἱ ἄλλοι δέν ἔδειξαν κανένα ἐνδιαφέρον. Κανείς δέν
ἐγνώριζε τίποτε γιά τή φάτνη τῆς Βηθλεέμ.
  

11

Βγῆκαν ἀπό τά Ἱεροσόλυμα καί ….
«ἰδού ὁ ἀστήρ ὅν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθών ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τό παιδίον».
Τούς μάγους, παιδιά, τούς ὡδηγοῦσε ὁ Θεός. Τό «ἄστρο τό φωτεινό» ἦταν τό «δάχτυλο τοῦ Θεοῦ»,
πού τούς ἔδειχνε τόν τόπο ὅπου βρισκόταν ἡ ἁγία οἰκογένεια. Τό ἀκολουθοῦν οἱ Μάγοι καί διανύουν τήν ἀπόστασι
μέχρι τήν Βηθλεέμ χωρίς νά τό καταλάβουν. Νομίζουν ὅτι δέν πατοῦν στή γῆ, ὅτι ἄγγελοι τούς ἔχουν σηκώσει
ψηλά.
Καί νά, τό ἄστρο στέκεται γιά λίγο, οἱ ὁλόλευκες ἀκτῖνες του λούζουν ἕνα μικρό φτωχικό σπήλαιο, μά
σύντομα μαζεύεται κι ἀρχίζει πάλι νά κινῆται. Οἱ Μάγοι τό ἀκολουθοῦν. Τό ἄστρο σταματάει γιά δεύτερη φορά.
Τώρα πάνω ἀπό ἕνα φτωχικό σπιτάκι, κι ἐκεῖ μένει ἀκίνητο. Φῶς λαμπρό λούζει τό φτωχόσπιτο.
Οἱ Μάγοι γρήγορα κατεβαίνουν ἀπό τίς καμῆλες, παίρνουν τά πολύτιμα δῶρα τους, καί μπαίνουν μέσα.
Δέν βλέπουν μπροστἀ τους ἕνα ἀνάκτορο, οὔτε δούλους νά ὑπηρετοῦν τήν βασίλισσα Μητέρα τοῦ Βρέφους.
Ὅμως δέν διστάζουν, δέν στέκουν ἀναποφάσιστοι, ἀντιθέτως πλησιάζουν τό Βρέφος χωρίς ἴχνος ἀμφιβολίας. Τό
ξανθό παιδάκι ἀνοίγει τά ματάκια του, τούς κοιτάζει.
Θεέ μου! Πώς μοιάζουν μέ τό φωτεινό τό ἄστρο! Μέ συγκίνησι καί εὐλάβεια πέφτουν στά γόνατα καί
προσκυνοῦν τό Βρέφος. Μένουν ἔτσι ἀρκετή ὥρα! Εἶναι συγκλονισμένοι! Κατόπιν ἀνοίγουν τούς θησαυρούς τους
καί προσφέρουν δῶρα βασιλικά, «χρυσάφι» καί πολύτιμα ἀρώματα «λίβανον καί σμύρναν».

Τί ρώτησαν οἱ Μάγοι ὅταν ἔφθασαν στά Ἱεροσόλυμα;

«Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθείς βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων»;
Σάν ἄδολα παιδιά μέ ἀθῶα, ὀρθάνοιχτα μάτια καί ψυχή πού ξεχειλίζει ἀπό λαχτάρα καί ἱερούς πόθους
ρωτοῦν νά μάθουν τόν τόπο πού ἐγεννήθη ὁ «Βασιλεύς» καί περιμένουν νά ἀκούσουν τήν ἀπάντησι.
Μέ τήν ὅλη στάσι τους ἦταν σάν νά δήλωναν. Ἔχουμε ἱερές διαθέσεις. Ἐρχόμαστε μέ ταπείνωσι πρός τόν
Βασιλέα τῶν Ἱουδαίων, εἴμαστε Ἐθνικοί, ἀλλά Τόν ποθοῦμε, Τόν ἀναζητοῦμε. Θεωροῦμε τιμή μας νά Τόν
ἀντικρύσουμε, νά Τόν προσκυνήσουμε καί νά Τοῦ προσφέρουμε τά δῶρα μας, σύμβολα τῶν πολυτίμων
αἰσθημάτων μας γιά Ἐκεῖνον.

Καί ποιό εἶναι τό πρῶτο δῶρο τῶν Μάγων;
«καί πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καί ἀνοίξαντες τούς θησαυρούς αὐτῶν
προσήνεγκαν αὐτῷ δῷρα, χρυσόν καί λίβανον καί σμύρναν» (Ματθ. β΄ 11).
Ὅπως φαίνεται ἀπό τήν θεόπνευστη αὐτή περιγραφή, πρῶτα ἔπεσαν καί
ἐπροσκύνησαν οἱ Μάγοι τό Βρέφος καί κατόπιν προσέφεραν τά δῶρα τους. Ἡ εὐλαβική
αὐτή προσκύνησίς τους ἦταν ἔκφρασις τῆς «πίστεώς» τους στό πρόσωπό του καί
ἐκδήλωσις τῆς «λατρείας» τους. Ἦταν τό πρῶτο καί καλύτερο δῶρο τους. Πρῶτα τοῦ
ἔδωσαν τήν καρδιά τους καί κατόπιν τά δῶρα τους. Χωρίς τήν ἐγκάρδια προσκύνησί τους
θά ἦταν πτωχά καί ψυχρά τά πλούσια δῶρα τους.
  
Οἱ Μάγοι μέ τό περιπετειῶδες ταξίδι τους μᾶς δείχνουν ὅτι ἔχουν πίστι, τόλμη καί πόθο λυτρώσεως.
 Πιστεύουν ὅτι ὁ Θεός, τόν Ὁποῖο οὐσιαστικά δέν τόν γνωρίζουν , τούς προσκαλεῖ νά γνωρίσουν καί νά
προσκυνήσουν Αὐτόν πού, σύμφωνα μέ τίς δικές τους παραδόσεις, θά ἦταν ὁ Λυτρωτής τοῦ κόσμου. Καί τό
ἀποφασίζουν.  Τολμοῦν ἕνα ταξίδι στό ἄγνωστο. Ποῦ πᾶνε; Δέν ξέρουν. Ἡ πορεία ἄγνωστη, ἐπικίνδυνη καί
κοπιαστική γιά τίς συνθῆκες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ἀλλά τό ἀποφασίζουν. Γιατί; Διότι  ὁ πόθος τους νά
γνωρίσουν τόν Λυτρωτή τοῦ κόσμου εἶναι σφοδρός. Τόσο σφοδρός πού ἐγκαταλείπουν οἰκογένεια, ἐργασία,
πατρίδα χωρίς κανένα δισταγμό. Φεύγουν. Ψάχνουν γιά τόν ἄγνωστο Θεό.

Καί τί μᾶς διδάσκουν μέ τό παράδειγμά τους;
Νά ἔχουμε πίστι καί τόλμη στή ζωή μας καί νά προσφέρουμε κι ἐμεῖς τά δῶρα μας στό Χριστό.
Ἄς ἔχουμε πρώτη φροντίδα καί προτεραιότητα τῆς ζωῆς μας τό νά συνδεθοῦμε στενότερα μέ τό Χριστό.
Ἄς ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τίς κακές μας συνήθειες καί ἄς ζοῦμε σύμφωνα μέ τό θέλημά του. Ἄς ἀφήσουμε τό ἄστρο νά
μᾶς ὁδηγήσῃ στή Φάτνη, ὅπως ἔκαναν οἱ Μάγοι. Ὅμως αὐτό σημαίνει πορεία κοπιαστική καί συνεχῆ. Ἡ μελέτη
τοῦ θείου λόγου καί ἡ μετοχή μας στή μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας θέλει ἐπιμονή καί ἐπιβολή στόν ἑαυτό μας,
πού συχνά κάμπτεται μπροστά στίς δυσκολίες. Οἱ Μάγοι μᾶς διδάσκουν μέ τήν καρτερία τους καί τήν πίστι τους.
Ἄς τούς μιμηθοῦμε.
Ταπεινοί κι ἐμεῖς προσκυνητές τῆς Φἀτνης, ἄς τοῦ προσφέρουμε ὡς δῶρο πρῶτα τήν μικρή καρδιά μας
σάν τούς σοφούς μάγους. Καί ἔπειτα ὅλα τά ἄλλα δῶρα μας.
 Ἐκεῖνοι προσέφεραν χρυσό, ἐμεῖς νά προσφέρουμε σωφροσύνη καί ἀρετή.
 Ἐκεῖνοι προσέφεραν λιβάνι, ἐμεῖς νά προσφέρουμε προσευχές καθαρές, τά πνευματικά αὐτά θυμιάματα.
 Ἐκεῖνοι προσέφεραν σμύρνα, ἐμεῖς νά προσφέρουμε ταπεινοφροσύνη, ταπεινωμένη καρδιά καί ἐλεημοσύνη.
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Καί μαζί μέ ὅλους τούς πιστούς, ὅλων τῶν αἰώνων, νά τοῦ ἀπευθύνουμε εὐλαβικά τήν ἱκεσία τῆς Ἐκκλησίας μας:
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱέ Θεοῦ, ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς, ψάλλοντάς σοι’ Ἀλληλούϊα».
ΣΥΝΘΗΜΑ:

«Τό ἄστρον τῆς Βηθλεέμ νά μᾶς ὁδηγῇ στήν πορεία τῆς ζωῆς μας».

Χριστούγεννα!

Παιδιά, ὁ Μεγάλος Ἀναμενόμενος, ὁ Μεσσίας ἦλθε. Καί δέν ἐγκατέλειψε τόν κόσμο. Ζῆ ἐδῶ κοντά μας,
μποροῦμε νά τόν πλησιάσουμε. Ὅμως ταπεινός, διακριτικός καί σεβόμενος ἀπόλυτα τήν ἐλευθερία μας βρίσκεται
στό σπήλαιο, ἐκεῖ στή Φάτνη καί μᾶς περιμένει. Μᾶς στέλνει βοηθητικά μηνύματα μέ κάποιους ἀστέρες, μέ
κάποιους ἀνθρώπους, πού μᾶς δείχνουν τό δρόμο. Ὅμως ὁ δικός μας πόθος, ἡ δική μας ἀναζήτησις, ἡ δική μας
ἀπόφασις καί ὁ διαρκής ἀγῶνας μας, θά κρίνουν τό ἀποτέλεσμα. Ἄς μήν ἀφήσουμε τήν πορεία μας στή μέση. Ἄς
συνεχίσουμε τόν ἀγῶνα μας μέ ὑπομονή καί ἐπιμονή, ἀλλά καί μέ μετάνοια, μέ ἀγάπη καί ἔργα φιλανθρωπικά καί
θά τόν βροῦμε. Μέσα σέ φῶς ὑπερκόσμιο νά ὑπόσχεται «Σωτηρία». Νά σκορπίζῃ «Ἀγάπη». Νἀ ἀνταμείβῃ μέ
«Γαλήνη».
  
Καθώς πλησιάζουμε στίς τελευταῖες ἡμέρες τοῦ Δεκεμβρίου, ἡ προετοιμασία τῆς
ὑποδοχῆς φθάνει στήν κορύφωσί της. Οἱ τόνοι τῆς χαρᾶς πληθαίνουν στίς Ἐκκλησιαστικές
ἀκολουθίες. Ἡ μάννα Ἐκκλησία ψάλλει γλυκά, εἰσάγοντάς μας ἐγκαίρως στό πνεῦμα τοῦ
ἑορτασμοῦ. Ἦλθεν ὁ Σωτήρ καί Λυτρωτής μας. Ἄς προσευχηθοῦμε κι ἐμεῖς μέ πολλή εὐλάβεια.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
«Φιλάνθρωπε Κύριε, πιστεύουμε ὅτι Ἐσύ εἶσαι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Σωτήρ τοῦ
κόσμου. Ὁμολογοῦμε ὅτι ἀπό ἀγάπη πρός ἐμᾶς ἔγινες ἄνθρωπος καί ἦλθες γιά νά
μᾶς φέρῃς τήν σωτηρία. Σέ εὐγνωμονοῦμε, ἀλλά καί Σέ παρακαλοῦμε: Νά φώτιζῃς
τή σκέψι μας, καί νά δυναμώνῃς τήν θέλησί μας, ὥστε να χαράσσουμε τήν πορεία
τῆς ζωῆς μας σύμφωνα μέ τό θέλημά Σου.
Ἀμήν.
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: Ἡ Θεία Οἰκοδομή. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: Σωτήρ, Πρός τήν Νίκην, Λυδία.
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