
Τ ή θαυμαστή διήγηση τῶν Χριστουγέννων
λαμπρύνει μέ τό μυστικό του φῶς τό ἀστέ-
ρι πού ὁδήγησε τούς Μάγους στό λίκνο τοῦ

Θεοῦ. Ἀπό τότε ἀμέτρητες θεωρίες καί ἐξηγή-
σεις δόθηκαν. Καμία δέν ἔγινε τελικά ἀποδεκτή,
καμία δέν μᾶς φτάνει. Ἐκεῖνο τό ἄστρο ἤτανε
κάτι ἄλλο, παράδοξο, μυστηριῶδες. Κανένα ἄλλο
δέ βρέθηκε μέχρι σήμερα στήν πραγματικότητα
αὐτοῦ τοῦ σύμπαντος, πού βλέπουμε καί ζοῦμε.

* * *
Ἡ σύγχρονη Ἀστρονομία προόδευσε πολύ. Τά

τελευταῖα χρόνια ὅμως μᾶς ξαφνιάζει μέ γνώσεις
καταπληκτικές, καινούργιες. Οἱ διαστημικές ἀπο-
στολές μας, τά πιό τέλεια τηλεσκόπια, τά ἐπίγεια
καί τά δορυφορικά, σʼ ὅλες τίς ἀκτινοβολίες πού
ξέρουμε, τίς ὁρατές καί τίς ἀόρατες, μᾶς βεβαι-
ώνουν ὅτι αὐτά πού βλέπουμε καί ἀναγνωρίζου-
με εἶναι ἐλάχιστο μόνο μέρος τῆς φυσικῆς πραγ-
ματικότητας. Τό συντριπτικά πολύ αὐτοῦ τοῦ κό-
σμου δέν ξέρουμε τί εἶναι. Εἶναι ἀπρόσιτο καί
στίς πιό τέλειες μηχανές μας καί στίς πιό τολμη-
ρές ἐπιστημονικές μας ὑποθέσεις. Τά πιό πολλά
αὐτοῦ τοῦ κόσμου εἶναι ἀθέατα, σκοτεινά, μυ-
στηριώδη.

Ἡ σύγχρονη Ἀστρονομία μᾶς προσφέρει ἀκό-
μη καί μιά ἄλλη βεβαιότητα πού συγκλονίζει.
Ὑποστηρίζει ὅτι μόνο αὐτό τό σύμπαν, τό ἀσύλ-
ληπτα μεγάλο, μʼ αὐτές τίς διαστάσεις καί τίς φυ-
σικές του σταθερές, πού καθορίζουν καί δικαιο-
λογοῦν τήν ὕπαρξή του, εἶναι κατάλληλο γιά τή
μεγαλειώδη ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου. Ἕνα σύμπαν

λίγο μικρότε-
ρο, διαφορε-

τικό, θά ἦταν
ἀκατάλληλο νά

μᾶς φιλοξενήσει.
* * *

Στή θαυμαστή διή-
γηση τῶν Χριστουγέννων

τό ἀστέρι πού ὁδήγησε τούς
Μάγους στό λίκνο τοῦ Θεοῦ ἔγινε τό

«στόμα τοῦ οὐρανοῦ», πού διαμήνυσε τόν
ἐρχομό Του. Αὐτό τό φῶς εἶδαν τότε οἱ ἀληθινοί
ἀναζητητές, αὐτή τή μυστική φωνή του ἄκουσαν
οἱ Μάγοι.

Ἀλλά καί σήμερα ἡ πλούσια, ἡ σαγηνευτική
γνώση μας γιά τό σύμπαν μπορεῖ νά στείλει στόν
ἀληθινό ἀναζητητή τό πιό μεγάλο μήνυμα, αὐτοῦ
τοῦ κόσμου. Μπορεῖ νά φανερώσει τόν «ἀπερι-
νόητο, τόν ἀκατάληπτο» Δημιουργό του ἀλλά καί
τόν ἀπώτερο σκοπό τοῦ σύμπαντος νά φιλοξενεῖ
τή μεγαλειώδη ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου, τήν πλα-
σμένη «κατʼ εἰκόνα καί ὁμοίωση Θεοῦ». Μπορεῖ
σήμερα ἡ γνώση καί ἡ θέα τοῦ σύμπαντος νά μᾶς
καθοδηγήσει σʼαὐτή τήν πιό τιμητική γιά κάθε
ἄνθρωπο ἀλήθεια.

* * *
Χριστούγεννα! Ὁ ἐρχομός τοῦ Θεοῦ στή γῆ γιά

νʼ ἀναζητήσει τό πλάσμα Του, νά τοῦ θυμίσει τόν
ὑπέροχο προορισμό του.

Χριστούγεννα! Ἡ δική μας ἀληθινή ἀναζήτηση
γιά Ἐκεῖνον, πού ἔπλασε ὅλα τʼ ἀστέρια, τά θαυ-
μάσια αὐτοῦ τοῦ κόσμου καί τήν ὑπέροχη, ἀθά-
νατη δική μας ὕπαρξη.

Μʼ αὐτή τή βεβαιότητα, πού μᾶς χαρίζει καί σή-
μερα ὅλο τό σύμπαν, «τʼ ἀστέρι τοῦ Θεοῦ», ἄς
πορευθοῦμε πρός τό θεῖο λίκνο. Νʼ ἀκουμπήσου-
με ἐκεῖ κάθε ἐλπίδα μας, κάθε ὄνειρο. Νά προ-
σκυνήσουμε στή φάτνη τοῦ Χριστοῦ μας, ὅπως
τότε οἱ Μάγοι, μέ συγκίνηση, μέ πίστη, μέ δοξο-
λογία.

Νά αἰσθανθεῖ ἡ ψυχή μας ἀγαλλίαση, νά γεμί-
σει ἀληθινή χαρά, Χριστουγεννιάτικη!
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