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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η έννοια ‘’μάγος’’ συνάρπαζε και συναρπάζει τον κόσμο. Οι 

περισσότεροι έχουμε στο μυαλό μας ότι μάγοι ήταν και είναι αυτοί που 

ασχολούνται με την μαγεία. Θα δούμε ότι από τα αρχαία χρόνια η λέξη 

‘’μάγος’’ χρησιμοποιούνταν είτε θετικά είτε αρνητικά για να προσδιορίσει 

τους ανθρώπους που ασχολούνταν αρχικά με την ερμηνεία των ονείρων 

κι έπειτα με τη μαγεία, τη μαντεία, την αστρολογία κ.α. Οι Μάγοι της 

διήγησης του Ματθαίου με τους οποίους και θα ασχοληθούμε ήταν 

άνδρες σοφοί και μορφωμένοι και κατά τους μελετητές μας ασχολούνταν 

με την αστρολογία/αστρονομία, οι οποίοι ήρθαν από την Ανατολή για να 

προσκυνήσουν το νεογέννητο Ιησού. 

Στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε  σε 

ερωτήματα, όπως: Ποιοι ήταν οι Μάγοι; Γιατί τοποθετήθηκαν στην 

διήγηση της γέννησης του Ιησού από τον Ματθαίο; Η διήγηση της 

προσκύνησης των Μάγων ήταν ένα πραγματικό ή φανταστικό γεγονός; 

Θα ήθελα να εκφράσω στο σημείο αυτό, θερμές ευχαριστίες στον 

σύμβουλο καθηγητή μου κ. Μόσχο Γκουτζιούδη, διότι με παρότρυνε να 

ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα και με τη συνεχή επίβλεψή του, αλλά 

και τις πολύτιμες συμβουλές του βοήθησε να περατωθεί η παρούσα 

εργασία. Ευχαριστίες επίσης, απευθύνω για τις πολύτιμες παρατηρήσεις 

τους, στους καθηγητές μου κ. Χαράλαμπο Ατματζίδη, π. Ιωάννη 

Σκιαδαρέση και κ. Ιωάννη Μούρτζιο. Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες θα 

ήθελα να εκφράσω στην οικογένειά μου και στους φίλους μου για την 

αμέριστη συμπαράσταση, αλλά και την υπομονή τους. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Εισαγωγικά στο κατά Ματθαίον 

 

Το ευαγγέλιο του Ματθαίου ήταν το πιο δημοφιλές στους πρώτους 

αιώνες της ιστορίας της Εκκλησίας και περιέχει τις πιο πολλές 

διδασκαλίες του Ιησού, καθώς και τα διασημότερα κηρύγματά του1. Είναι 

στον κανόνα των βιβλίων της Κ.Δ. το πρώτο στην σειρά των τεσσάρων 

ευαγγελίων κι έτσι αυτόματα του δόθηκε εξέχουσα θέση μεταξύ όλων 

των βιβλίων της Κ.Δ.2.  

 

 

1.1 Περιεχόμενο 

 

Σχεδόν ολόκληρο το περιεχόμενο του κατά Μάρκον βρίσκεται στο 

ευαγγέλιο του Ματθαίου, το υπόλοιπο υλικό του, είτε είναι κοινό με τον 

Λουκά, είτε διασώζεται μόνο από τον Ματθαίο3. Η διήγηση της 

προσκύνησης των Μάγων ανήκει στο ιδιαίτερο υλικό του (Μ). Αυτό 

σημαίνει πως μόνο αυτός περιέχει το περιστατικό με τους μάγους στο 

πλαίσιο των διηγήσεων της παιδικής ηλικίας του Ιησού. Μάλιστα 

αποτελεί το γνωστότερο επεισόδιο που συνοδεύει τη γέννηση του Ιησού. 

Ο Ματθαίος στο ευαγγέλιό του διατηρεί το βασικό πλαίσιο 

κινήσεων και διδασκαλιών του Ιησού που παρατηρήσαμε και στο 

                                                           

1 C. Blomberg, Matthew: An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, B&H 

Publishing Group, United States of America (USA) 1992 (e-book). 

2 C. R. Holladay, A Critical Introduction to the New Testament, Abingdon Press, Nashville 

2005, σελ. 182. 

3 Ι. Δ. Καραβιδόπουλου, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, Πουρναράς, Θεσσσαλονίκη 

2010, σελ. 145-146. 
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ευαγγέλιο του Μάρκου, το οποίο σύμφωνα με τον Ι. Δ. Καραβιδόπουλο 

διαμορφώνει ως εξής: Αρχίζει με την γενεαλογία και την γέννηση του Ιησού 

και τελειώνει με τις εμφανίσεις του Αναστάντος που αποκορυφώνονται 

στην εντολή του προς τους μαθητές «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ 

ἔθνη» (28:19).  

Αρκετή συζήτηση έχει γίνει με σκοπό την αναζήτηση διαφόρων 

χαρακτηριστικών φόρμουλων για την επισήμανση της δομής του 

ευαγγελίου, με την πιο σημαντική μέχρι στιγμής να είναι η φράση: Καὶ 

ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς…(7:28, 11:1, 13:53, 19:1, 26:1)4. Σε κάθε 

περίπτωση σύμφωνα με τον R. T. France αυτή η φόρμουλα σηματοδοτεί το 

τέλος μιας ομιλίας και την αρχή μιας νέας αφήγησης. Στην παραπάνω 

πενταμερή δομή του κατά Ματθαίον προστίθεται ο πρόλογος του 

ευαγγελίου (κεφ.1-2) και ο επίλογος (κεφ. 26-28)5. 

Ο τελικός σκοπός του Ματθαίου κατά τον B.-K. Yu, ήταν να 

παρουσιάσει τον Ιησού ως τον «νέο Μωυσή», προσφέροντας στην 

εκκλησία ένα κείμενο που να περιείχε μία συστηματική επιτομή των 

εντολών του Ιησού σε πέντε μέρη υπό την μορφή της Πεντατεύχου. Αυτή 

η πρόταση όμως δεν υιοθετήθηκε σήμερα από πολλούς ερευνητές.  

Ένα λεπτομερές περίγραμμα όσον αφορά τον διαχωρισμό των 

ενοτήτων ακολουθεί ο D. L. Turner και παρουσιάζουμε και εμείς 

παρακάτω: 

I. Πρόλογος/εισαγωγή: Η καταγωγή του Ιησού (1:1-2:23) 

II. Οι πρώτες μέρες της βασιλείας των λόγων και πράξεων του 

Ιησού (3:1-7:29)  

                                                           

4 R. T. France, The Gospel of Matthew, Wm. B. Eerdmans, United States of America 2007, 

σελ. 2.  

5 B.-K Yu, Ιστορία, θεολογία, ιεραποστολή στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Μέθεξις, 

Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 113-114. 
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Α. Αφήγηση 1: Ιωάννης ο Βαπτιστής και Ιησούς και η 

βασιλεία του Θεού (3:1-4:25) 

Β. Ομιλία 1: Επί του όρους ομιλία (5:1-7:29) 

III. Η συνέχιση της διακονίας στην Γαλιλαία (8:1-11:1) 

Α. Αφήγηση 2: Τρεις κύκλοι θαυμάτων και μαθητές (8:1-10:4) 

Β. Ομιλία 2: Αποστολή και μαρτυρία (10:5-11:1) 

IV. Αυξανόμενη αντίθεση προς τη βασιλεία των ουρανών (11:2-

13:52) 

Α. Αφήγηση 3: Τρεις κύκλοι απιστίας και πίστης (11:2-12:50) 

Β. Ομιλία 3: Παραβολές της βασιλείας (13:1-52) 

V. Η αντίθεση προς τη βασιλεία συνεχίζεται (13:53-19:2) 

Α. Αφήγηση 4: Διάφορες αντιδράσεις προς τον Υιό του Θεού 

(13:53-17:27) 

Β. Ομιλία 4: Αξίες και σχέσεις στην κοινότητα της βασιλείας 

(18:1-19:2) 

VI. Η αντιπολίτευση έρχεται σε κρίση στην Ιουδαία (19:3-26:2) 

Α. Αφήγηση 5: Δράση στην Ιουδαία (19:3-23:39) 

Β. Ομιλία 5: Η κρίση στην Ιερουσαλήμ και ο ερχομός του 

Χριστού (24:1-26:2) 

VII. Επίλογος/συμπεράσματα: Το Πάθος και η Ανάσταση (26:3-

28:20) 

 

 

1.2 Συγγραφέας 

 

Όσον αφορά τον συγγραφέα του ευαγγελίου, συμπεράσματα που 

προέρχονται από το ίδιο το βιβλίο (εσωτερικές μαρτυρίες π.χ. λογοτεχνικό 

ύφος, σύνταξη, λεξιλόγιο, κλπ.) και την εκτίμηση της αξιοπιστίας της 

πατερικής μαρτυρίας, (Κλήμης ο Αλεξανδρέας, Παπίας Ιεραπόλεως, 
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Ευσέβιος, Ωριγένης και άλλοι) μαρτυρούν ότι αυτός ήταν ο απόστολος 

Ματθαίος, ένας από τον κύκλο των δώδεκα μαθητών του Ιησού6. Αυτή 

είναι η παραδοσιακή θέση που επικρατεί εδώ και αιώνες στην Εκκλησία. 

Επιπλέον, η αναφορά του Ματθαίου ως τελώνη, δηλαδή 

‘’φοροεισπράκτορα’’ στο Μτ. 10:37, οδήγησε κάποιους να δεχτούν ότι ο 

ίδιος ο Ματθαίος είναι αυτός που υπενθυμίζει τους αναγνώστες του για 

το αμαρτωλό παρελθόν του8. 

 

 

1.3 Τόπος συγγραφής 

 

Η ακριβής γεωγραφική τοποθεσία συγγραφής του ευαγγελίου 

παραμένει και σήμερα ένα θέμα συζήτησης9. Αρκετοί μελετητές 

ισχυρίζονται ότι το ευαγγέλιο του Ματθαίου συντάχθηκε στην Αντιόχεια 

της Συρίας10. Άλλοι έχουν προτείνει την Παλαιστίνη ή ειδικότερα τη 

Γαλιλαία11. Η πλειοψηφία των ερευνητών όμως, οδηγείται στο να επιλέξει 

την προέλευση του εκκλησιαστικότερου ευαγγελίου μεταξύ των 

ιουδαϊκών κοινοτήτων στη Συρία, παρά στην Παλαιστίνη και 

συγκεκριμένα προτιμά την Αντιόχεια, καθώς είναι η επικρατέστερη 

τοποθεσία προέλευσης για τον ευαγγελιστή και την κοινότητά του12 . 

                                                           

6 D. L. Turner, Matthew, Baker Academic, United States of America 2008, σελ. 11-12.  

7 Μτ 10:3: «Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Μαθθαῖος ὁ τελώνης, Ἰάκωβος ὁ 

τοῦ Ἁλφαίου καὶ Θαδδαῖος» 

8 D. Desilva, An Introduction to the New Testament, InterVarsity Press, England 2004, σελ. 

235. 

9 R. T. France, στο ίδιο, σελ. 15. 

10 D. Desilva, στο ίδιο, σελ. 238. 

11 C. A. Evans, Matthew, Cambridge University Press, United States of America 2012, σελ. 

5. 

12 B.-K. Yu, στο ίδιο, σελ. 43. 
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 Ομολογουμένως, σύμφωνα με τον C. E. Evans: «η Αντιόχεια ήταν 

ένα σημαντικό κέντρο χριστιανικής δραστηριότητας, τις πρώτες δεκαετίες 

της εκκλησίας, αλλά η άποψη ότι το ευαγγέλιο γράφτηκε εκεί δεν είναι 

τίποτα περισσότερο από μια εικασία». Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε 

ως προς το ζήτημα αυτό τίποτα περισσότερο. 

 

 

1.4 Χρόνος συγγραφής 

 

Ως προς την χρονολογία συγγραφής του κατά Ματθαίον πρέπει να 

λάβουμε υπόψη μας τέσσερα βασικά στοιχεία. 

 Πρώτο βασικό στοιχείο είναι οι αναφορές που υπάρχουν για τον 

Ματθαίο στις επιστολές του Ιγνάτιου Αντιοχείας (τέλη του 1ου και αρχές 

του 2ου αιώνα μ.Χ.) και στην Διδαχή (αρχές του 2ου αιώνα μ.Χ.), οι οποίες 

όταν ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό με την μαρτυρία του Παπία που 

διασώζει ο ιστορικός Ευσέβιος καθιστούν σαφές ότι το ευαγγέλιο του 

Ματθαίου ήταν γνωστό από τις αρχές του 2ου αι. μ.Χ13. 

Δεύτερο στοιχείο, το κύριο επιχείρημα για μια ημερομηνία μετά το 

70 μ.Χ. είναι ο υπαινιγμός για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ που 

ενυπάρχει στην παραβολή των βασιλικών γάμων (Μτ. 22:1-14) και 

συγκεκριμένα στον στ. 7 όπου διαβάζουμε «ὁ δὲ βασιλεὺς ὠργίσθη καὶ 

πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσεν τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ τὴν 

πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν»14. Οι περισσότεροι μελετητές δέχονται ότι η 

καταστροφή της πόλης στο Μτ. 22:7 υπαινίσσεται την καταστροφή της 

Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους και ότι η προσθήκη του χωρίου αυτού 

στην παραβολή της Q (Λκ. 14: 16-24) έγινε για να δώσει μια θεολογική 

ερμηνεία της καταστροφής της Ιερουσαλήμ που συνέβη το 70 μ.Χ.. Αν 

                                                           

13 D. L. Turner, στο ίδιο, σελ. 13. 

14 C. A. Evans, στο ίδιο, σελ. 4. 
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αυτό είναι αληθές, δείχνει ότι το ευαγγέλιο γράφτηκε κάποια στιγμή μετά 

το 70 μ.Χ 15. 

Τρίτο, με το ζήτημα της χρονολόγησης του ευαγγελίου του 

Ματθαίου σχετίζεται στενά σύμφωνα με τους μελετητές η ημερομηνία 

συγγραφής του ευαγγελίου του Μάρκου. Αν ο Ματθαίος γνώριζε και 

χρησιμοποίησε τον Μάρκο, τότε το ευαγγέλιό του θα πρέπει να είναι 

μεταγενέστερο του Μάρκου, αλλά ο χρόνος συγγραφής του κατά Μάρκον 

είναι εξίσου αβέβαιος16. Οι περισσότεροι μελετητές του Μάρκου 

υποστηρίζουν ότι το ευαγγέλιό του γράφτηκε και κυκλοφόρησε είτε κατά 

την διάρκεια της πρώτης ιουδαϊκής εξέγερσης (ίσως το 68 ή 69 μ.Χ.) ή λίγο 

μετά την κατάληψη της πόλης (ίσως το 70 ή 71 μ.Χ.)17. Εάν λοιπόν, 

δεχθούμε τη γνώμη των μελετητών ότι το κατά Μάρκον γράφτηκε λίγο 

πριν ή μετά από το 70 μ.Χ., αυτό σημαίνει πως το κατά Ματθαίον 

συντάχθηκε σχεδόν σίγουρα μετά το 70 μ.Χ18 . 

Τέταρτο και τελευταίο, η απόρριψη του ιουδαϊκού έθνους όπως 

αναφέρεται στο Μτ 21:4319 (80-90 μ.Χ.), η ενασχόληση του Ματθαίου με 

τους Φαρισαίους που θεωρείται ότι αντανακλά την άνοδό τους στην 

κυριαρχία της Ιάμνειας, το αίτημά τους να αντιπροσωπεύουν τον 

πραγματικό Ισραήλ και η ανάγνωση της προσευχής ‘Birkath ha Minim’ 

γνωστής ως 12ης ευλογίας στη συναγωγή από τους ιουδαιοχριστιανούς 

τοποθετείται γύρω στο 85 μ.Χ20. 

                                                           

15 B.-K. Yu, στο ίδιο, σελ. 36-37. 

16 C. Blomberg, στο ίδιο, κεφ. Ε, (e-book).   

17 C. A. Evans, στο ίδιο, σελ. 4. 

18 B.-K. Yu, στο ίδιο, σελ. 37. 

19 Μτ 21:43: «διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ᾽ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ καὶ 

δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς.» 

20 R. H. Gundry, Matthew: A Commentary on his Handbook for a Mixed Church under 

Persecution,  Wm. B. Eerdmans, United States of America 1994, σελ. 600. 
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Επομένως, με βάση τα παραπάνω, ένας ολοένα αυξανόμενος 

αριθμός ερμηνευτών του κατά Ματθαίον καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 

το ευαγγέλιο γράφτηκε κάποια στιγμή μεταξύ του 80-90 μ.Χ21. 

 

1.5 Πηγές 

 

Το ευαγγέλιο του Ματθαίου γενικά θεωρείται ότι είναι σύμφωνα με 

τον D. J. Harrington, αναθεώρηση ή αλλιώς δεύτερη έκδοση του κατά 

Μάρκον ευαγγελίου. Είναι κοινώς γνωστό ότι περίπου το 90% του 

περιεχομένου του Μάρκου περιέχεται στο κατά Ματθαίον22. Επομένως, το 

κατά Μάρκον είναι η σημαντικότερη πηγή του ευαγγελίου του Ματθαίου. 

Πέραν του κοινού υλικού του Ματθαίου με τον Μάρκο που 

βρίσκεται και στους τρεις Συνοπτικούς, ο Ματθαίος έχει και κοινό υλικό 

με τον Λουκά, το οποίο προέρχεται από την «Πηγή των Λογίων» (Q) και η 

οποία αποτελεί τη δεύτερη πηγή του. 

Η τρίτη και τελευταία πηγή που χρησιμοποίησε ο Ματθαίος και δεν 

υπάρχει στους άλλους ευαγγελιστές, προέρχεται από την παράδοση της 

Εκκλησίας στην οποία έζησε και έγραψε το ευαγγέλιό του23. Οι ξένοι 

μελετητές ονομάζουν αυτή την ιδιαίτερη πηγή με το γράμμα (Μ). 

Σύμφωνα όμως με τον Ι. Δ. Καραβιδόπουλο: «είναι αίτημα μάλλον 

θεωρητικό παρά αποδεδειγμένα υπαρκτή πηγή, είναι προτιμότερο να 

μιλάμε για την ιδιαίτερη παράδοση που είχε στην διάθεσή του ο συντάκτης 

του ευαγγελίου». 

  

                                                           

21 B.-K. Yu, στο ίδιο, σελ. 38. 

22 D. L. Turner, στο ίδιο, σελ. 13. 

23 Ι. Δ. Καραβιδόπουλου, στο ίδιο, σελ. 153. 
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2.  Ιστορία της έρευνας 

 

Είναι γεγονός ότι η διήγηση της προσκύνησης των μάγων στο κατά 

Ματθαίον ευαγγέλιο δεν ήταν από τα θέματα που προσέλκυσαν το 

ενδιαφέρον των σύγχρονων ερευνητών και ειδικά το ζήτημα της 

πρόσληψής της στον χριστιανικό κόσμο μετά τη σύνταξη του ευαγγελίου 

του Ματθαίου. Η ειδική βιβλιογραφία παραμένει μέχρι τις ημέρες μας 

περιορισμένη. Εδώ θα ήταν πρέπον να σημειωθεί ότι τα πρόσωπα των 

μάγων που σημειωτέον δεν κατονομάζονται στο βιβλικό κείμενο, αλλά 

και η εξήγηση του αστρικού φαινομένου που συνοδεύει τη διήγηση της 

προσκύνησής τους στο νεογέννητο Ιησού ήταν τα δύο κυριότερα 

ζητήματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι αρχαίοι αλλά και οι σύγχρονοι 

ερευνητές. 

Από τη σύντομη παρουσίαση της ιστορίας της έρευνας του θέματος 

δεν θα αναφερθούν εδώ οι θέσεις των ερευνητών, όπως αυτές απαντούν 

στα ερμηνευτικά υπομνήματα στο κατά Ματθαίον ευαγγέλιο με μία μόνο 

εξαίρεση. Αυτή δεν είναι άλλη από την εργασία του U. Luz, η οποία 

περιέχεται στο δικό του υπόμνημα στο κατά Ματθαίον24 και αφορά την 

πρόσληψη της διήγησης της προσκύνησης των μάγων στη μεταγενέστερη 

χριστιανική γραμματεία. Η συνεισφορά του γνωστού Ελβετού 

καινοδιαθηκολόγου στο εν λόγω ζήτημα είναι μοναδική, καθώς με τη 

συνδρομή της ιστορίας της επιδράσεως του κειμένου που υιοθέτησε μας 

πληροφορεί για αρκετές θέσεις των εκκλησιαστικών συγγραφέων των 

πρώτων αιώνων αλλά και κατά τη μεταρρύθμιση και έπειτα σχετικά με το 

πώς εξελίχθηκαν οι αντιλήψεις των πιστών για τους μάγους. 

                                                           
24 U. Luz, Matthew 1-7: A Continental Commentary, (μτφρ. W. C. Linss), Fortress Press, 

Minneapolis 1989. 
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Αν κανείς δεν βρει όλα τα παραπάνω στοιχεία της χριστιανικής 

πρόσληψης της διήγησης της προσκύνησης των μάγων στο παραπάνω 

ερμηνευτικό υπόμνημα του Luz, τότε σίγουρα θα εντοπίσει όλα τα 

υπόλοιπα στη μονογραφία του Trexler25. Αυτή αποτελεί σίγουρα σταθμό 

στην ιστορία της έρευνας του Μτ. 2:1-12. Η κυριότερη συνεισφορά του 

Trexler εντοπίζεται στην υιοθέτηση των μάγων και των δώρων που αυτοί 

προσέφεραν στην πολιτική προπαγάνδα των βυζαντινών αυτοκρατόρων 

αλλά και των ηγεμόνων των κρατών της Ευρώπης από τη μία, και της 

εμφάνισης θεατρικών δραμάτων στο πλαίσιο των εορταστικών 

εκδηλώσεων των Χριστουγέννων στην Ευρώπη κατά το μεσαίωνα και 

έπειτα, τα οποία διαμορφώθηκαν με βάση τη διήγηση της προσκύνησης 

των μάγων από την άλλη.  

Τα απόκρυφα ευαγγέλια στα οποία γίνεται αναφορά στο θέμα της 

προσκύνησης των μάγων άρχισαν να γίνονται γνωστά μετά την έκδοσή 

τους κατά τους δύο τελευταίους αιώνες. Η συμβολή του Elliott εδώ ήταν 

καθοριστική26. Αυτός συγκέντρωσε όλα τα απόκρυφα κείμενα που 

χρησιμοποιούν τις διηγήσεις της παιδικής ηλικίας του Ιησού και 

δημιούργησε μια σύνοψη των σχετικών διηγήσεων με οδηγό τις διηγήσεις 

των δύο κανονικών ευαγγελίων (κατά Ματθαίον και κατά Λουκάν) στην 

οποία σημειώνονται οι ομοιότητες και οι διαφορές. Με τον τρόπο αυτόν ο 

Elliott όχι μόνο συγκέντρωσε τις σχετικές αναφορές σε ενότητες αλλά έτσι 

ο ερευνητής τώρα μπορεί να εντοπίσει εύκολα τα νέα στοιχεία που οι 

άγνωστοι συγγραφείς των αποκρύφων πρόσθεσαν κατά καιρούς στη 

ματθαιϊκή εκδοχή της προσκύνησης των μάγων.  

                                                           
25 R. C. Trexler, The Journey of the Magi: Meanings in History of a Christian Story, Princeton 

University Press, Princeton 1997.  

26 J. K. Elliott, A Synopsis of the Apocryphal Nativity and Infancy Narratives, NTTS 34, Brill, 

Leiden 2006. 



16 
 

Αναμφισβήτητα αν υπάρχει ένας ερευνητής που αφιέρωσε 

περισσότερες από μία μελέτη για τη διήγηση της προσκύνησης των 

μάγων στο κατά Ματθαίον αυτός δεν είναι άλλος από τον Powell27. Αυτός 

αρχικά επικεντρώθηκε στην ιδιότητα των μάγων. Αν δηλαδή αυτοί ήταν 

βασιλείς, όπως τους κατανόησε νωρίς η μεταγενέστερη χριστιανική 

γραμματεία ή κάποιοι σοφοί άνδρες που ασχολούνταν επίσης με τις 

φυσικές παρατηρήσεις. Στη συνέχεια το ενδιαφέρον του προσέλκυσε ο 

αστέρας της διήγησης και μάλιστα εξέτασε τις πληροφορίες του κειμένου 

με τη σύγχρονη μέθοδο της ανταπόκρισης του αναγνώστη. 

Δύο πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες σχετικά με τη διήγηση της 

προσκύνησης των μάγων και ειδικότερα με την ερμηνεία του αστέρα που 

οδήγησε αυτούς στη Βηθλεέμ περιέχονται σε ένα κλασικό έργο για τις 

διηγήσεις της παιδικής ηλικίας του Ιησού.28 Η μία είναι του Ferrari-

D’Occhieppo και η άλλη του Yamauchi. Και οι δύο ήταν πρωτοποριακές για 

τη δεκαετία του 80 και έφεραν στο φως στοιχεία της αστρονομίας τα 

οποία βοήθησαν στην κατανόηση της περιγραφής που έχουμε από τον 

ευαγγελιστή Ματθαίο. Ένα μέρος της διδακτορικής διατριβής που 

κατατέθηκε την περασμένη χρονιά στο Τμήμα Ποιμαντικής και 

Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ και εκπονήθηκε από την Ελένη Βούρδα29 

                                                           
27 M. A. Powell, Chasing the Eastern Star: Adventures in Biblical Reader-Response Criticism, 

Westminster John Knox, Louisville 2001. Του ίδιου, «The Magi as Kings: An Adventure in 

Reader-Response Criticism», CBQ 62 (2000) 459-480. Του ίδιου, «The Magi as Wise Men: Re-

examining a Basic Supposition», NTS 46 (2000) 1-20. 

28 Βλ. K. Ferrari-D’Occhieppo, «The Star of the Magi and Babylonian Astronomy», στο 

Chronos, Kairos, Christos: Nativity and Chronological Studies Presented to Jack Finegan, έκδ. J. 

Vardaman-E. M. Yamauchi, Eisenbrauns, Winona Lake 1989, 41-53 και E. M. Yamauchi, «The 

Episode of the Magi», στο Chronos, Kairos, Christos: Nativity and Chronological Studies Presented 

to Jack Finegan, έκδ. J. Vardaman-E. M. Yamauchi, Eisenbrauns, Winona Lake 1989, 15-39.  

29 Ε. Βούρδα, Η Σημασία των Αστέρων στο Κείμενο της Καινής Διαθήκης. 

Σημασιολογική και Ερμηνευτική Διερεύνηση, (Διδακτ. Διατρ.), Θεσσαλονίκη 2015. 
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ασχολήθηκε επίσης αποκλειστικά με την ερμηνεία του αστέρα του Μτ. 

2:1-12.   

Στον χώρο της τέχνης και την εξέλιξη της σκηνής των μάγων κατά 

τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες αλλά και αργότερα, εξέτασε η Jensen30 

σε ένα πολύ σημαντικό άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό Bible Review. 

Από την άλλη, ο Simmons31 μελετώντας τον καθορισμό της εορτής των 

Χριστουγέννων και των Θεοφανείων στο χριστιανικό εορτολόγιο ανέδειξε 

τη σημασία και τον εορτασμό των μάγων στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία 

στις 6 Ιανουαρίου. 

Στον ελληνικό χώρο ο μόνος που ασχολήθηκε με τη διήγηση των 

μάγων ήταν ο αείμνηστος Βασίλειος Στογιάννος. Σε ειδικό άρθρο του32 

που περιέχεται σε έναν τόμο με διάφορα ερμηνευτικά μελετήματα ο 

Στογιάννος εξετάζει το Μτ. 2:1-12. Σε αυτό ο Στογιάννος επιχειρεί μια 

ερμηνευτική προσέγγιση στην εν λόγω διήγηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 R. M. Jensen, «Witnessing the Divine», BR 17 (2001) 24-32. 

31 K. M. Simmons, «The Origins of Christmas and the Date of Christ’s Birth», JETS 58 

(2015) 299-324. 

32 Β. Στογιάννου, «Η Προσκύνηση των Μάγων (Μθ 2,1-12)», στο Eρμηνευτικά  

Μελετήματα, ΒΒ 4, Θεσσαλονίκη 1988, 592-651. 
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3.  Μέθοδος και πορεία της εργασίας 

 

Στην διήγηση της προσκύνησης των Μάγων του Μτ 2:1-12 θα 

χρησιμοποιήσουμε την ενδεδειγμένη και διαχρονική μέθοδο προσέγγισης 

των κειμένων της Κ.Δ., την ιστορικο-κριτική. Με την μέθοδο αυτή θα 

προσπαθήσουμε να αναλύσουμε και να τοποθετήσουμε το κείμενο στο 

ιστορικό του περιβάλλον. Επίσης, θα κάνουμε χρήση  της διακειμενικής 

προσέγγισης όπου χρειάζεται, για να συγκρίνουμε το κείμενό μας με 

άλλα παράλληλα κείμενα. Ακόμη, θα χρησιμοποιήσουμε την ιστορία της 

πρόσληψης και της επιδράσεως του κειμένου, όπου θα δούμε πως 

κατανόησαν οι ερμηνευτές μας (αρχαίοι και σύγχρονοι) και πως 

επηρεάστηκαν από την διήγηση της προσκύνησης των Μάγων του 

Ματθαίου. Η μέθοδος αυτή θα αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύτιμη όχι μόνο 

στη μελέτη της μεταγενέστερης χριστιανικής γραμματείας αλλά και της 

τέχνης. Ιδιαίτερα της χριστιανικής ζωγραφικής. 

Όσον αφορά την πορεία, η εργασία μας χωρίζεται σε τέσσερα 

κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο θα ερευνήσουμε το πιθανό υπόβαθρο της 

διήγησης της προσκύνησης των Μάγων, παραθέτοντας κάποια 

παράλληλα από τον ιουδαϊκό και τον εθνικό κόσμο προκειμένου να 

διαπιστώσουμε αν θα μπορούσαν να έχουν εμπνεύσει τον ευαγγελιστή 

και θα δούμε αν η διήγηση ήταν φανταστική ή πραγματική. Έπειτα, θα 

ασχοληθούμε με την ερμηνευτική ανάλυση των στίχων του Μτ. 2:1-12. 

Στην συνέχεια, θα δούμε ποιοι ήταν οι Μάγοι του Ματθαίου. Γιατί ο 

ευαγγελιστής τους τοποθετεί στην διήγηση της γέννησης του Ιησού; Ποια 

η προέλευσή τους; Τέλος, θα εξετάσουμε τι ήταν ο αστέρας της διήγησης, 

αστρονομικό φαινόμενο ή θεϊκό σημάδι;  

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα επισημάνουμε τις πρώτες αναφορές της 

μεταγενέστερης χριστιανικής γραμματείας και θα δούμε όσα ανέφεραν οι 

ερμηνευτές Πατέρες για την προσκύνηση των Μάγων στην ελληνική και 
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στην λατινική χριστιανική γραμματεία. Επίσης, θα δούμε πότε 

εισήχθησαν οι Μάγοι στο εορτολόγιο. Πότε η γιορτή τους καθιερώθηκε 

στην Δύση; Συνέβη το ίδιο στην Ανατολή;  

Στο τρίτο κεφάλαιο, θα παρατηρήσουμε ότι οι Μάγοι έγιναν μέρος 

της πρωτοχριστιανικής τέχνης και κυρίως γιατί ήταν από τις πρώτες 

σκηνές που επιλέχθηκαν από την Κ.Δ. Στην συνέχεια, θα δούμε την 

εξέλιξή τους στην βυζαντινή και αναγεννησιακή τέχνη.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο, θα αναφέρουμε τις εκδοχές των αποκρύφων 

κειμένων σχετικά με την διήγηση της προσκύνησης των Μάγων και θα 

παρατηρήσουμε τις προσθήκες οι οποίες έγιναν στην διήγηση του 

Ματθαίου με συνέπεια την επίδραση, αλλά και την επικράτησή τους στην 

χριστιανική παράδοση. Τέλος, θα κλείσουμε την εργασία  εξάγοντας  τα 

συμπεράσματά μας. 
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4. Το ενδιαφέρον του Ματθαίου για τους εθνικούς  

 

Ο Ματθαίος στον πρώτο στίχο του πρώτου κεφαλαίου με την χρήση 

των όρων ‘’γιος του Αβραάμ’’ και ‘’γιος του Δαβίδ’’ και με την αναφορά 

του στις τέσσερις εθνικές γυναίκες (Θάμαρ, Ραχάβ, Ρουθ και η σύζυγος 

του Ουρία33), μας δείχνει τον υπαινιγμό του για τον Ιησού ότι ήταν 

προορισμένος τόσο για τους εθνικούς όσο και για τους Ιουδαίους, μια 

υπόδειξη που αντανακλούσε το μικτό χαρακτήρα της ματθαιϊκής 

κοινότητας34 .  

Επίσης, η γενεαλογία στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον με 

την παρουσία εθνικών γυναικών σύμφωνα με τα λεγόμενα του B.-K. Yu 

«απεικονίζει το βαθύ ενδιαφέρον του για την σωτηρία των εθνικών και της 

αποδοχής τους στο ευαγγέλιο». Με τις αναφορές αυτές ο ευαγγελιστής 

προαναγγέλλει την είσοδο των εθνικών στην Εκκλησία και μας δείχνει ότι 

ο Μεσσίας φέρνει τους εθνικούς στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία35 .  

Το ενδιαφέρον του Ματθαίου για τους εθνικούς συνεχίζεται στο 

δεύτερο κεφάλαιο με την διήγηση της προσκύνησης των Μάγων. Πλήθος 

μελετητών δέχεται σύμφωνα με τον αείμνηστο Σάββα Χ. Αγουρίδη ότι: «οι 

Μάγοι του Ματθαίου αντιπροσωπεύουν την ελίτ του εθνικού κόσμου που 

οδηγείται από τον αστέρα του Μεσσία να πάει να τον προσκυνήσει, κατ’ 

αντίθεση προς τους Ιουδαίους οι οποίοι τον απορρίπτουν». Επιπλέον, οι 

Μάγοι, οι εθνικοί από την Ανατολή, αποτελούν τους πρώτους 

προσκυνητές στην γέννηση του νεογέννητου βασιλιά των Ιουδαίων. 

                                                           

33 Σύμφωνα με την Π.Δ., η Θαμάρ, η Ραχάβ, η Ρουθ και η Βηρσαβεέ ήταν τέσσερις 

αμαρτωλές γυναίκες που παρά το αμαρτωλό υπόβαθρό τους, συμπεριλήφθηκαν στην 

σωτηρία μέσω της επιείκειας και της συγχώρεσης του Θεού. Βλ. B.-K. Yu, στο ίδιο, σελ. 

277. 

34 R. E. Brown, The Birth of the Messiah: A Commentary on the Infancy Narratives in the 

Gospels of Matthew and Luke, Doubleday, New York 1993, σελ. 181. 

35 B.-K. Yu, στο ίδιο, σελ. 281. 
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Για την κοινότητα του Ματθαίου η παρουσία εθνικών πιστών δεν 

ήταν το αποτέλεσμα μιας αποτυχίας του σχεδίου του Θεού για τον 

Ισραήλ, αλλά όπως επισημαίνει επίσης ο R. E. Brown: «ήταν η συνοχή και η 

εκπλήρωση ενός σχεδίου της σωτηρίας του Θεού για εκείνους από μακριά 

για να ολοκληρωθεί μέσω του Μεσσία». Η  παρουσία των εθνικών Μάγων, 

όπως οι τέσσερις εθνικές γυναίκες στην γενεαλογία, προβλέπει την 

είσοδο αποστόλων απ’ όλα τα έθνη στον κόλπο εκείνων που λατρεύουν 

τον Ιησού ως Θεό και τον αναγνωρίζουν ως βασιλιά των Ιουδαίων. 
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 ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

1. Το πιθανό υπόβαθρο της διήγησης της προσκύνησης των Μάγων 

 

Η διήγηση της προσκύνησης των Μάγων συσχετίστηκε με άλλες 

ιστορίες σημαντικών προσώπων όπως, του Βαλαάμ, του Νέρωνα και του 

Σολομώντα, οι οποίες σύμφωνα με τους μελετητές  θα μπορούσαν να 

έχουν εμπνεύσει τον Ματθαίο. Ας δούμε λοιπόν ποιο είναι το πιθανό 

υπόβαθρο της διήγησης που μας ενδιαφέρει και αν έχουμε κάποια 

παράλληλα της εποχής του ευαγγελιστή από τον εθνικό ή τον ιουδαϊκό 

κόσμο. 

Η ιστορία του Βαλαάμ από το βιβλίο των Αριθμών (κεφ. 22-24) της 

Π.Δ. έχει ομοιότητες με την ιστορία των Μάγων, όπως έχουν επισημάνει 

αρκετοί μελετητές, ακόμη και αρχαίοι ερμηνευτές. Τα κοινά τους στοιχεία 

είναι τρία: 1) Η προέλευση. Ο μάντης Βαλαάμ είναι εθνικός, όπως και οι 

Μάγοι του Ματθαίου και προσδιορίζεται ως «ἀπὸ ἀνατολῶν», 2) Ο τίτλος 

που αυτός φέρει. Ο Βαλαάμ ήταν μάγος και 3) ο ρόλος του. Ο Βαλαάμ 

πρόβλεψε ότι ένα αστέρι που συμβολίζει τον Μεσσία θα ανατείλει. Η 

προφητεία αυτή σχετίζεται με το αστέρι που είδαν οι Μάγοι στο Μτ 2,236. 

Η ιστορία του Βαλαάμ θα μπορούσε να αποτελεί το βιβλικό υπόβαθρο της 

ιστορίας των Μάγων του Ματθαίου δεδομένου ότι προέρχεται από το 

ιουδαϊκό παρελθόν και συνδέθηκε κάποια στιγμή με τις μεσσιανικές 

προσδοκίες του Ιουδαϊσμού37. 

Μένοντας στον χώρο της Π.Δ., το ταξίδι της βασίλισσας του Σαβά για 

να επισκεφθεί τον βασιλιά Σολομώντα στην Ιερουσαλήμ, προσφέροντάς 

του χρυσό (Α΄ Βασ. 10:1-10) έχει επίσης προταθεί ως το πιθανό υπόβαθρο 

                                                           

36 B.-K. Yu, στο ίδιο, σελ. 293-294. 

37  Ό.π., σελ. 293. 
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της επίσκεψης των Μάγων στον νεογέννητο Ιησού38. Βλέπουμε λοιπόν, ότι 

κι εδώ υπάρχουν κοινά στοιχεία στις δύο διηγήσεις τα οποία είναι τα εξής: 

Το ταξίδι της βασίλισσας του Σαβά, το οποίο παρομοιάζεται με το ταξίδι 

των Μάγων και το άλλο είναι η προσφορά χρυσού προς τον Σολομώντα. 

Ας θυμηθούμε εδώ ότι ένα από τα τρία δώρα των Μάγων που προσέφεραν 

στον Ιησού ήταν χρυσός. 

Ας δούμε τώρα μια άλλη πρόταση, αυτή τη φορά από τον εθνικό 

κόσμο. Η ιστορία της επίσκεψης του βασιλιά της Αρμενίας Τιριδάτη στον 

αυτοκράτορα Νέρωνα έχει κάποια κοινά στοιχεία με τη διήγηση της 

προσκύνησης των Μάγων στο νεογέννητο Ιησού. Ο Τιριδάτης το 66 μ.Χ. 

πήγε στη Ρώμη με ακολούθους από την Παρθία με σκοπό να συναντήσει 

τον Νέρωνα και να του προσφέρει δώρα39. Στην ουσία να γίνει υποτελής 

του. Το ταξίδι τους από την Ανατολή ήταν σαν μια θριαμβευτική πομπή, 

καθώς ήρθαν για να προσκυνήσουν τον Νέρωνα40. Παρατηρούμε ότι τα 

κοινά στοιχεία στις δύο διηγήσεις είναι η προέλευση από την Ανατολή και 

η προσκύνηση ενός βασιλιά από κάποιον άλλον ή άλλους. 

Πέρα από τα παραπάνω, η διήγηση της προσκύνησης των Μάγων, 

σύμφωνα με τους περισσότερους μελετητές είναι μία φανταστική 

αφήγηση. Η διαφωνία μεταξύ των αστρονόμων, για την επιστημονική 

εξήγηση των ουράνιων φαινομένων, επιβεβαίωσε την άποψη αυτών των 

θεολόγων που θεωρούν ότι η ιστορία των Μάγων δεν είναι παρά ένας 

μύθος που επινοήθηκε για να δηλωθεί με τον τρόπο αυτό μια θεολογική 

αλήθεια41. Εκλεκτοί καλεσμένοι που εκπροσωπούν τον εθνικό κόσμο είναι 

                                                           

38 R. C. Trexler, στο ίδιο, σελ. 12. 

39 R. E. Brown, στο ίδιο, σελ. 174. Morton S. Eslin, «The Christian Stories of the Nativity», 

JBL 59 (1940) 317-338. 

40 R. E. Brown, στο ίδιο , σελ. 174. 

41 K. Ferrari-D’Occhieppo, «The Star of the Magi and Babylonian Astronomy», στο 

Chronos, Kairos, Christos: Nativity and Chronological Studies Presented to Jack Finegan, έκδ. J. 

Vardaman-E. M. Yamauchi, Eisenbrauns, Winona Lake 1989, σελ. 41. 
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τα πρώτα πρόσωπα που επισκέπτονται τον Ιησού στο κατά Ματθαίον και 

τον προσκυνούν ως βασιλιά του Ισραήλ. 
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2. Ερμηνευτική ανάλυση του Μτ. 2:1-12 

 

 

2.1 Η εμφάνιση και το μήνυμα των Μάγων (Μτ. 2,1-2,2) 

 

2,1 «Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου 

τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα» 

2«λέγοντες· ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ 

τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.»  

 

Ο Ματθαίος ανοίγει την ιστορία της προσκύνησης των Μάγων στον 

στ. 2,1 με τον προσδιορισμό του τόπου και του χρόνου της γέννησης του 

Ιησού. Οι αναγνώστες μαθαίνουν για πρώτη φορά στο κατά Ματθαίον ότι 

η γέννηση του Ιησού έλαβε χώρα «ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας»42. O Ματθαίος 

θέλει να δηλώσει ότι η Βηθλεέμ βρίσκεται στην Ιουδαία, όχι μόνο επειδή 

υπάρχει στην Π.Δ. μία Βηθλεέμ στη Ζαβουλών, αλλά κι επειδή ο Ιησούς, ο 

βασιλιάς των Ιουδαίων προέρχεται από την Ιουδαία43. Η Βηθλεέμ είναι μια 

πόλη με πλούσια ιστορία44 και βρίσκεται λίγα μίλια νότια της 

Ιερουσαλήμ45.  

Ως προσθήκη στον τόπο της γέννησης, σύμφωνα με τον Βοκ-Κοn 

Υu, ο ευαγγελιστής παρέχει μια γενική ημερομηνία με τις λέξεις «ἐν 

ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως». Οι περισσότεροι βιβλικοί ερμηνευτές 

                                                           

42 B.-K. Yu, στο ίδιο, σελ. 289. 

43 U. Luz, στο ίδιο, σελ. 134. 

44 Η Βηθλεέμ έχει πλούσια ιστορία, καθώς η οικεία του Ιωσήφ και της Μαρίας 

βρισκόταν εκεί, αποτελούσε το σκηνικό της ζωής της Ρουθ και του Βοόζ και τέλος ο Δαβίδ 

γεννήθηκε εκεί και χρίσθηκε βασιλιάς από τον Σαμουήλ. Βλ. σχετικά A. T. Robertson, 

Word Pictures in the New Testament, B&H Publishing Group, United States of America 2000, 

σελ. 6. 

45 A. T. Robertson, στο ίδιο, σελ. 6 και R. J. Miller, The complete Gospels, Polebridge Press, 

California 1992, σελ. 60-61. 
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έχουν τοποθετήσει τη γέννηση γύρω στο 7 π.Χ46. Μία  γέννηση του Ιησού 

χρονολογημένη δύο-τρία χρόνια πριν τον θάνατο του Ηρώδη το 4 π.Χ., θα 

ήταν σύμφωνη με την πληροφορία του Λουκά στο 3:23 ότι ο Ιησούς ήταν 

περίπου τριάντα χρονών στο δέκατο πέμπτο έτος της βασιλείας του 

Τιβέριου Καίσαρα (Λκ 3:1)47. Επιπροσθέτως, με την φράση του Μτ στον στ. 

2:16 «…ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω…» 

καταδεικνύεται ότι ο Ιησούς γεννήθηκε τουλάχιστον ένα χρόνο και τρεις 

μήνες πριν τον θάνατο του Ηρώδη τον Μάρτιο του 4 π.Χ.48 Επομένως 

σύμφωνα με τους μελετητές, ο Ιησούς γεννήθηκε λίγα χρόνια πριν τον 

θάνατο του Ηρώδη.  

Ο Ηρώδης διορίστηκε βασιλιάς των Ιουδαίων το 40 π.Χ. από την 

ρωμαϊκή σύγκλητο και απέκτησε τον έλεγχο της Ιερουσαλήμ το 37 π.Χ. 

και κυβέρνησε μέχρι το 4 μ.Χ49. Ήταν μισός Ιουδαίος και μισός Ιδουμαίος 

και ήταν γνωστός για την  διπλωματία του, αλλά και για τα δημόσια έργα 

του, μερικά ερείπια των οποίων μπορεί να δει κανείς σήμερα50. Όμως η  

προσωπική του ζωή ήταν χαώδης, καθώς είχε πολλές γυναίκες και γιους, 

μερικούς από τους οποίους διέταξε να σκοτώσουν από φόβο μήπως του 

πάρουν τον θρόνο51. Το πιθανότερο όμως είναι ότι και αυτή η διήγηση 

είναι φανταστική δεν στερείται ιστορικότητας, αφού δεν μνημονεύεται 

από κανένα άλλο κείμενο εκτός του κατά Ματθαίον. Ο Ιώσηπος σίγουρα 

δεν θα λησμονούσε να αναφέρει ένα τέτοιο περιστατικό.  

                                                           

46 J. Thorley, «When was Jesus Born», Cambridge University Press and the Classical 

Association, GR 28, (1981) 81-89. 

47 R. E. Brown, στο ίδιο, σελ. 166-167. 

48 G. Mussies, «The Date of Jesus’ Birth in Jewish and Samaritan Sources», JSJ 29 (1998) 

416-437. 

         
49

 D. J. Harrington, στο ίδιο, σελ. 41. 

50 D. L. Turner, στο ίδιο, σελ. 78. 

51 Ό.π., σελ. 78. Βλ. περισσότερα για την ισχυρή προσωπικότητα του Ηρώδη και στο 

D.J. Weaver, «Rewriting the Messianic Script: Matthew’s account of the birth of Jesus», Int 

(2000), 376-385. 
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Με τον προσδιορισμό «τοῦ βασιλέως» οδηγούμαστε με την απόδοση 

του τίτλου αυτού στον Ιησού σύμφωνα με τον Β. Στογιάννο: «στην 

υπόθεση για την πολιτική αντιπαράθεση του γνήσιου εσχατολογικού 

βασιλέως Ιησού προς τον Ιδουμαίο σφετεριστή του δαβιδικού θρόνου».  

Στην συνέχεια ο Ματθαίος εισάγει για πρώτη φορά στη διήγησή 

του τους Μάγους52, οι οποίοι είναι και οι πρώτοι επισκέπτες στην γέννηση 

του Ιησού σύμφωνα με το κείμενο. Ο ευαγγελιστής μας δίνει και τον τόπο 

προέλευσης των επισκεπτών «ἀπὸ ἀνατολῶν», όχι όμως τον ακριβή53. Ο 

αναγνώστης του ευαγγελίου μένει και πάλι με ερωτηματικά. 

Οι Μάγοι παίζουν σημαντικό ρόλο στη διήγηση της γέννησης του 

Ιησού, σύμφωνα με τον B.-K. Yu, και αυτό φαίνεται: α) από την λέξη 

«ἰδοὺ», η οποία είναι μια αγαπημένη επινόηση έμφασης στο κατά 

Ματθαίον και εφιστά την προσοχή μας στο ρόλο των Μάγων ως 

εξαιρετικών επισκεπτών και β) από την επιλογή της λέξης «παρεγένοντο» 

με την οποία περιγράφει τον ερχομό των Μάγων και ενισχύει τη σημασία 

τους, επειδή αυτή η χρήση βρίσκεται μόνο στο κατά Ματθαίον 

προκειμένου να εισαχθεί η πρώτη εμφάνιση των Μάγων, του Ιωάννη του 

Βαπτιστή (3:1), και του Ιησού (3:13). Επιπλέον, με την φράση «ἰδοὺ μάγοι 

ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα», καταλαβαίνουμε ότι 

υπάρχουν αρκετές αναφορές στην αρχαία γραμματεία, για την επίσκεψη 

μάγων σε βασιλιάδες ή αυτοκράτορες54. 

                                                           

52 Ο όρος ‘’μάγος’’ δεν έχει συνοπτικό παράλληλο, όμως συναντάται 4 φορές στο 

κατά Ματθαίον (2:1, 7, 16 (δύο φορές)). Σε ολόκληρη την Κ.Δ. συναντάται μόνο στο Πραξ. 

13:6,8. Βλ. B.-K. Yu, στο ίδιο, από υποσημ. 1133, σελ. 290. 

53 W. D. Davies-D. C. Allison, Matthew 1-7:  A critical and exegetical commentary on the 

Gospel according to Saint Matthew, T&T Clark International, London 2004, σελ. 228. 

54 Για παράδειγμα ο βασιλιάς της Αρμενίας Τιριδάτης, οδήγησε τους Μάγους ώστε 

να προσκυνήσουν τον Νέρωνα στην Ρώμη το 66 μ.Χ.  Έτσι μια επίσκεψη των Μάγων για 

την προσκύνηση στον νεογέννητο Ιησού, τον βασιλιά των Ιουδαίων, δεν φαίνεται 

ιδιαίτερα ασυνήθιστη για τους αναγνώστες του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου.  C. J. 
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Στον στ. 2,2 οι Μάγοι μιλούν για πρώτη φορά και αναζητούν το 

«ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων». Ο Ματθαίος παρατηρούμε 

δεν χρησιμοποιεί το ρήμα ‘’γεννάω’’ αλλά το ρήμα ‘’τίκτω’’, θέλοντας να 

εστιάσει στο ρόλο της Μαρίας.  

Επίσης, παρατηρούμε ότι οι μάγοι τον προσφωνούν ως «βασιλεύς 

τῶν Ἰουδαίων»55. Ο αναγνώστης γνωρίζει ότι οι Μάγοι είναι εθνικοί και ο 

ευαγγελιστής υπογραμμίζει αυτό το γεγονός με την επισήμανση της 

φράσης αυτής, καθώς ζητούν να πληροφορηθούν το μέρος που γεννήθηκε 

όχι ο βασιλιάς του Ισραήλ, αλλά ο βασιλιάς των Ιουδαίων56.  Η φράση 

αυτή εμφανίζεται ξανά και ξανά στις αφηγήσεις του Πάθους των 

τεσσάρων κανονικών ευαγγελίων και μαρτυρείται και σε μη χριστιανικές 

πηγές57. 

Οι Μάγοι έχοντας ως οδηγό τους «αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ» 

θα βρουν το νεογέννητο Ιησού για να τον προσκυνήσουν. Οι Μάγοι 

βλέποντας εκείνο το λαμπρότατο και ασυνήθιστο αστέρι και έχοντας 

υπόψη την προφητεία του μάντη Βαλαάμ, οι οποίοι ήταν και απόγονοί 

του, πείστηκαν ότι ήταν ο προάγγελος της γεννήσεως του Χριστού, για 

τον οποίο προφήτευσε ο Βαλαάμ «ἀνατελεῖ ἄστρον ἐξ Ιακώβ καὶ 

ἀναστήσεται ἄνθρωπος ἐξ Ισραηλ»58. 

Το αστέρι αυτό δεν ήταν για τους Μάγους ένα εκ των 

συνηθισμένων φυσικών αστεριών, αλλά ένα έκτακτο και λαμπρότατο 

                                                                                                                                                                      

Humphreys, «The Star of Bethlehem, a comet in 5 BC and the Date of Christ’s Birth», TynBul 

43 (1992) 31-56. 
55 Ο τίτλος ‘’βασιλιάς’’ ή ‘’βασιλιάς των Ιουδαίων’’ δεν εμφανίζεται στο 1:18-25, αλλά 

παίζει σημαντικό ρόλο στο 2:1-23. D. R. Bauer, «The kingship of Jesus and the Matthean 

infancy narrative: A literary analysis», CBQ 57 (1995). 

56 U. Luz, στο ίδιο, σελ. 134.  

57 Βλ. περισσότερα στο  W. D. Davies-D. C. Allison, στο ίδιο, σελ. 233. 

58 Β. Γεωργιάδη, στο ίδιο, σελ. 16. Η πρόβλεψη του Βαλαάμ για το αστέρι που θα 

ανατείλει «ἐξ Ιακώβ», του εξασφάλισε μια θέση ανάμεσα στους εθνικούς προφήτες του 

Χριστού και τον καθιέρωσε ως «θεμελιωτή» των Μάγων. J. R. Baskin, «Origen on Balaam: 

The dilemma of the Unworthy Prophet», VC 37, Brill, Leiden 1983, 22-35. 
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φαινόμενο το οποίο εμφανίστηκε την ημέρα εκείνη με την δύναμη του 

Θεού59. Ήταν ένα φαινόμενο, το οποίο είχε συμβεί και άλλες φορές πριν 

τη γέννηση του Ιησού και συνδεόταν με την ευρέως αποδεκτή άποψη του 

Πλίνιου ότι κάθε άνθρωπος έχει ένα αστέρι, οι σημαντικοί και πλούσιοι 

έχουν ένα λαμπερό και οι υπόλοιποι ένα ασήμαντο, το οποίο εμφανίζεται 

κατά την γέννηση και σβήνει κατά τον θάνατό τους60.  Για το αστέρι 

διατυπώθηκε και άλλη άποψη, κατά την οποία ερευνητές όπως λόγου 

χάρη ο Kepler61,  ισχυρίστηκαν ότι επρόκειτο για ένα αστρονομικό 

φαινόμενο. Συγκεκριμένα, κατά τον R. E. Βrown, έχουν κατά καιρούς 

υποστηριχτεί τρεις σοβαρές υποθέσεις για τον χαρακτήρα του άστρου της 

Βηθλεέμ, τις οποίες θα αναφέρουμε επιγραμματικά: α) Ήταν ένας 

‘’καινοφανής αστέρας’’ ή σουπερνόβα, β) ένας κομήτης, ή γ) μία σύνοδος 

πλανητών. Όμως, για τον Ματθαίο το ερώτημα αν πρόκειται για 

αστρονομικό φαινόμενο δεν υφίσταται, καθώς κατ’ αυτόν ήταν θεϊκό 

σημάδι. Αργότερα στην χριστιανική γραμματεία οι περισσότεροι θα 

δεχτούν ότι δεν ήταν άλλο από αγγελοφάνεια62. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

59 Β. Γεωργιάδη (Επισκόπου Κορίνθου), Ερμηνεία των τεσσάρων Ευαγγελίων: με 3000 

ερμηνευτικούς και ιστορικούς υπομνηματισμούς, Δημιουργία, Αθήνα 1992, σελ. 16. 

60 U. Luz, στο ίδιο, σελ 135 και R. E. Brown, στο ίδιο, σελ. 171. 

61 Η γνωστότερη άποψη ήταν αυτή του Kepler (1605), ο οποίος νόμιζε ότι επρόκειτο 

για σύνοδο των πλανητών Δία και Κρόνου στον αστερισμό των Ιχθύων, μία σύνοδος 

σπανιότατη, η οποία σημειώνεται ανά 800 χρόνια. Βλ. σχετικά Π. Ν. Τρεμπέλα, 

Υπόμνημα εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Αθήνα 2000, σελ. 44. 

62 Β. Π. Στογιάννου, στο ίδιο, σελ. 635. 
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2.2 Η ενοχλημένη αντίδραση του Ηρώδη (Μτ. 2,3-8) 

 

2,3 «ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ᾽ 

αὐτοῦ,» 4 «καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ 

ἐπυνθάνετο παρ᾽ αὐτῶν ποῦ ὁ χριστὸς γεννᾶται.» 5 «οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ· ἐν 

Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας· οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου·» 6 «καὶ σὺ 

Βηθλέεμ, γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ 

ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ.» 7 Τότε 

Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσεν παρ᾽ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ 

φαινομένου ἀστέρος, 8 καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλέεμ εἶπεν· πορευθέντες 

ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου· ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, 

ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ».  

 

Η ιστορία της προσκύνησης των Μάγων συνεχίζεται στο στ. 3 με 

την ταραχή και τον φόβο όχι μόνο του Ηρώδη, αλλά και των κατοίκων της 

Ιερουσαλήμ, στο άκουσμα της είδησης, της γέννησης δηλαδή του νέου 

βασιλιά των Ιουδαίων. Η αντίδραση της ταραχής τους είναι η απόδειξη ότι 

έχουν καταλάβει την σοβαρότητα της κατάστασης63. Ο Ηρώδης σύμφωνα 

με τους μελετητές, φοβάται διότι ο θρόνος του βρίσκεται σε κίνδυνο και οι 

κάτοικοι της Ιερουσαλήμ φοβούνται, επειδή το άκουσμα της είδησης ενός 

νέου βασιλιά, θα προκαλούσε την εξαγρίωση και βία του Ηρώδη με 

ολέθρια αποτελέσματα.   

Έτσι, λοιπόν, στον στ. 4 ο Ηρώδης θέλοντας να μάθει που 

γεννήθηκε ο Ιησούς, κανονίζει μία συνάντηση των αρχιερέων64, η οποία 

                                                           

63 U. Luz, στο ίδιο, σελ. 135. 

64 Δεν αναφέρεται μόνο στους τωρινούς και στους προηγούμενους αρχιερείς, αλλά 

σε ολόκληρη την τάξη τους. Αυτή περιλαμβάνει τον εν ενεργεία αρχιερέα και τον 

προκάτοχό του, τον διοικητή του ναού, τους επικεφαλείς των εβδομαδιαίων εφημεριών, 

τους επόπτες και τους ταμίες του ναού. Επιπλέον, επειδή οι αρχιερείς βρίσκονται κυρίως 
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θα περιλαμβάνει και τους πρώην και τους νυν αρχιερείς, τους επικεφαλείς 

των είκοσι τεσσάρων εφημεριών των ιερέων και τους υπαλλήλους του 

ναού65. Εκτός των αρχιερέων καλεί και τους γραμματείς66, οι οποίοι θα 

είχαν την εμπειρία στην ερμηνεία των Γραφών και θα μπορούσαν να του 

απαντήσουν που αναμενόταν σύμφωνα με αυτές να γεννηθεί ο βασιλιάς 

των Ιουδαίων67. Αυτοί λοιπόν στους στ. 5 και 6 έδωσαν την απάντηση στον 

Ηρώδη,  η οποία βρίσκεται σε συμφωνία με την κοινή ιουδαϊκή άποψη και 

με τα λόγια του προφήτη Μιχαία στο 5:2 σε συνδυασμό με το Β΄ Σαμ. 5:2 

(οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου), ότι ο Μεσσίας θα γεννηθεί στη 

Βηθλεέμ της Ιουδαίας, η οποία ήταν η γενέτειρα του Δαβίδ68.   

Στον στ. 6 συγκεκριμένα, τονίζεται η λαμπρότητα της Βηθλεέμ, 

μεταξύ των διαφόρων ηγεμονιών της Ιουδαίας, διότι εκεί γεννήθηκε ο 

βασιλεύς, ο οποίος θα κυβερνήσει τον λαό του Ισραήλ69. Επιπλέον, η 

παράθεση του Μιχ. 5:2 εμφανίζει μια τροποποιημένη εκδοχή: η φράση «γῆ 

Ἰούδα» αντικαθιστά τη λέξη «Εφραθά», που υπάρχει στο προφητικό 

κείμενο της Π.Δ. πιθανόν για να υπογραμμίσει την καταγωγή του Μεσσία 

από την Ιουδαία70.  

                                                                                                                                                                      

στις αφηγήσεις του πάθους στη συνοπτική παράδοση, η παρουσία τους στην αρχή του 

ευαγγελίου μας, προμηνύει τον ρόλο τους στο τέλος. Βλ. Περισσότερα στο W. D. Davies-

D. C. Allison, στο ίδιο, σελ. 239-240.  

65 D. L. Turner, στο ίδιο, σελ. 82. 

66 Οι γραμματείς ήταν «δάσκαλοι του νόμου», οι νομοδιδάσκαλοι, οι οποίοι 

ερμήνευαν τις νομικές διατάξεις της Τορά, ήταν οι πνευματικοί και διανοητικοί ηγέτες 

του Ιουδαϊσμού, καθώς και οι πιο επιφανείς πολίτες. Ζούσαν κυρίως στην Ιουδαία, κοντά 

στην πρωτεύουσα, αλλά πρέπει να υπήρχαν και στην Γαλιλαία. Βλ. περισσότερα, W. D. 

Davies-D. C. Allison, στο ίδιο, σελ. 240. 

67 D. J. Harrington, The Gospel of Matthew, Liturgical Press, United States of America, 

1991, σελ.43. 

68 A. T. Robertson, στο ίδιο, σελ. 6 και D. L. Turner, στο ίδιο, σελ. 82. 

69 Β. Γεωργιάδη, στο ίδιο, σελ. 17. 

70 D. J. Harrington, στο ίδιο, σελ. 43. 
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Ο Ηρώδης στους στ. 7 και 8 πληροφορούμαστε ότι κάλεσε κρυφά 

τους μάγους για δύο λόγους. Πρώτον, για να μάθει με ακρίβεια τον χρόνο 

που εμφανίστηκε το αστέρι, διότι ήθελε να πληροφορηθεί τον χρόνο της 

γεννήσεως και της ηλικίας του νέου βασιλιά71 και δεύτερον, γιατί ήθελε 

να τους στείλει στην Βηθλεέμ και να αναζητήσουν αντ’ αυτού το 

νεογέννητο βασιλιά. Σύμφωνα με τους W. D. Davies-D. C. Allison, η 

αρχική εμφάνιση του άστρου συνέπεσε με την γέννηση ή την ‘’σύλληψη’’ 

του παιδιού. 

Η παρατήρηση του Ηρώδη, όπως βλέπουμε «ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν 

προσκυνήσω αὐτῷ», έρχεται σε αντίθεση με τις πραγματικές του 

προθέσεις και με τις αληθινές προθέσεις των Μάγων που επιθυμούν μόνο 

να προσκυνήσουν τον βασιλιά των Ιουδαίων (στ. 11)72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

71 Β. Γεωργιάδη, στο ίδιο, σελ. 17. 

72 D. J. Harrington, στο ίδιο, σελ. 43. 
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2.3 Η προσκύνηση των Μάγων στο νεογέννητο Ιησού και η επιστροφή 

τους (Μτ. 2,9-12) 

 

2,9 «οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστήρ, ὃν εἶδον 

ἐν τῇ ἀνατολῇ, προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον». 

10 «ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα». 11 «καὶ 

ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ 

πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν 

προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν 12 «καὶ 

χρηματισθέντες κατ᾽ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην, δι᾽ ἄλλης ὁδοῦ 

ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν».  

 

 Ο Ματθαίος διευκρινίζει στον στ. 2,9 ότι το αστέρι δεν ήταν πάντα 

ορατό στους Μάγους «καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστήρ». Καθώς άρχισαν να 

κατευθύνονται προς τη Βηθλεέμ, είδαν ξανά το αστέρι και τους οδήγησε 

στο μέρος όπου βρισκόταν ο Ιησούς73. Το αστέρι στάθηκε ακριβώς πάνω 

από τον τόπο που βρισκόταν ο νεογέννητος Ιησούς. Η στάση αυτή του 

αστέρα υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο αστέρι δεν ήταν ένα 

συνηθισμένο αστρικό σώμα, αλλά αποτελούσε θεϊκό σημάδι74. 

 Στον στ. 10 αναφέρεται ότι η χαρά των Μάγων ήταν μεγάλη μόλις 

βρήκαν τον αλάνθαστο οδηγό, τον αστέρα, επειδή βεβαιώθηκαν ότι 

βρήκαν το νεογέννητο βασιλιά75. Αυτό που δεν μπόρεσαν να βρουν οι 

πνευματικοί ηγέτες της χώρας φανερώθηκε στους Μάγους από τον Θεό76. 

 Σχετικά με τον χρόνο συνάντησης των Μάγων με τον νεογέννητο 

Ιησού, ορισμένοι μελετητές υποστήριξαν ότι η άφιξη και συνάντηση των 
                                                           

73 W. W. Wiersbe, The Bible Exposition Commentary: New Testament, David C. Cook, United 

States of America 2003, σελ. 15. 

74 Β. Γεωργιάδη, στο ίδιο, σελ. 18. 

75 Ό.π., σελ. 18. 

76 Β. Π. Στογιάννου, στο ίδιο, σελ. 636. 
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Μάγων με τον Ιησού έγινε δύο χρόνια μετά την γέννησή του. Η πρόταση 

αυτή στηρίζεται στην πληροφορία του χωρίου Μτ 2:1677. 

Η διήγηση της προσκύνησης των Μάγων φτάνει τώρα στο 

αποκορύφωμά της στον στ. 11, καθώς εκπληρώνεται ο σκοπός του 

ταξιδιού των Μάγων, να προσκυνήσουν το νεογέννητο Μεσσία: «καὶ 

πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ»78. Σύμφωνα με την παρατήρηση του B.-K. 

Yu: «ο Ματθαίος προσθέτει την προσκύνηση στον Ιησού για να τονίσει την 

θεότητά του».  

 Στην συνέχεια, οι μάγοι άνοιξαν τους θησαυρούς τους79 και 

προσέφεραν εξωτικά και ακριβά δώρα που αρμόζουν στην βασιλική 

ιδιότητα του Ιησού80. Τα δώρα των μάγων είναι χρυσός, λίβανος και 

σμύρνα81. Σύμφωνα με τους μελετητές τα δώρα αυτά ήταν συμβολικά, ο 

χρυσός συμβόλιζε την βασιλική του ιδιότητα, ο λίβανος την θεϊκή του 

ιδιότητα και τα σμύρνα την θνητή του ιδιότητα. Κάτι που πρέπει να 

σημειώσουμε εδώ είναι ότι εξαιτίας των τριών δώρων οι ερμηνευτές 

αργότερα υπέθεσαν ότι και μάγοι ήταν τρεις αλλά ο ευαγγελιστής δεν 

μας πληροφορεί για τον αριθμό τους. 

 Τέλος, στον στ. 12 οι μάγοι ετοιμάζονται να αναχωρήσουν. Με την 

φράση «καὶ χρηματισθέντες κατ᾽ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην» 

                                                           

77 U. Luz, στο ίδιο, σελ. 140. 

78 B.-K. Yu, στο ίδιο, σελ. 295. 

79 Ως θησαυρούς εννοεί εδώ τις κασετίνες δηλαδή, για τα τιμαλφή. Βλ. και A. T. 

Robertson, στο ίδιο, σελ. 7. 

80 D. Senior, Abingdon New Testament Commentaries/Matthew, Abingdon Press, Nashville 

1998, σελ. 46. Η προσφορά των δώρων στην αρχαία Ανατολή είναι ένα σύμβολο 

υποταγής και σεβασμού στον βασιλιά, επομένως τα δώρα των Μάγων υπονοούν την 

λατρευτική τους ενέργεια προς τον νεογέννητο βασιλιά των Ιουδαίων μέσω της πίστης 

και τους σεβασμού τους. B.-K. Yu, στο ίδιο, σελ. 295. 

81 Τα τρία αυτά δώρα των Μάγων δεν αναφέρονται αλλού μαζί, ούτε στην Π.Δ, ούτε 

και στην Κ.Δ. Ο χρυσός εμφανίζεται πέντε φορές στο Ματθαίο και ποτέ στους Λουκά και 

Μάρκο, η σμύρνα εμφανίζεται άλλη μία φορά στο Ιω. 19:39 και ο λίβανος εμφανίζεται 

επίσης άλλη μία φορά στο Απ. 18:13. Βλ. περισσότερα στο B.-K. Yu, στο ίδιο, σελ. 296. 
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αποδεικνύεται ότι το όνειρο που είδαν οι μάγοι82, είναι μια θεία 

αποκάλυψη ή σημάδι να μην επιστρέψουν στον Ηρώδη83. Στο σημείο αυτό 

έχουμε και πάλι θεϊκή παρέμβαση. Το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα 

αγαπητό στον Ματθαίο γι’ αυτό ο Θεός αποκαλύπτει το σχέδιο του δύο 

φορές στον Ιωσήφ και μία φορά στους μάγους στις διηγήσεις της παιδικής 

ηλικίας του Ιησού στα κεφάλαια 1-2 του ευαγγελίου του. 

 Γι’ αυτό τον λόγο λοιπόν «δι᾽ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν 

αὐτῶν» και με την φράση αυτήν κλείνει η ιστορία της προσκύνησης των 

μάγων. Οι μάγοι επέστρεψαν μέσω άλλης διαδρομής παρακάμπτοντας 

την Ιερουσαλήμ, ακολουθώντας τους εμπορικούς δρόμους της ερήμου της 

Ιουδαίας προς τα ανατολικά84. Το μέρος του προορισμού τους είναι 

απροσδιόριστο, πιθανότατα όμως, επέστρεψαν στην χώρα τους (πιθανώς 

την Αραβία ή τη Βαβυλώνα)85. Οι μάγοι δεν εμφανίζονται ξανά στο 

ευαγγέλιο, καθώς ο ευαγγελιστής δεν ενδιαφέρεται για την μετέπειτα 

μοίρα τους86.   

                                                           

82 Η θεϊκή επέμβαση μέσω ονείρων αποτελεί συνηθισμένο τρόπο επικοινωνίας του 

θεού με τους πιστούς στον αρχαίο κόσμο. Στο ευαγγέλιο του Ματθαίου περιορίζεται 

στους εθνικούς, ενώ για τους Ιουδαίους μεσολαβεί άγγελος. Βλ. μεταξύ άλλων και Β. Π. 

Στογιάννου, στο ίδιο, σελ. 638. 

83 W. D. Davies-D. C. Allison, στο ίδιο, σελ. 251-252. 

84 D. L. Turner, στο ίδιο, σελ. 86. 

85 B.-K. Yu, στο ίδιο, σελ. 297. 

86 Ο.π., σελ. 297. 
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3. Η ταυτότητα των Μάγων στο κατά Ματθαίον 

 

Ο Ματθαίος είναι ο μόνος ευαγγελιστής που αναφέρει τους 

Mάγους. Ο Λουκάς στη δική του εκδοχή της γέννησης του Ιησού περιέχει 

την προσκύνηση των ποιμένων.  Έτσι στο Μτ. 2,1β ο ευαγγελιστής εισάγει 

τους Μάγους για πρώτη φορά, αλλά και ως τους πρώτους προσκυνητές 

της γέννησης του Ιησού. Από τον ευαγγελιστή μαθαίνουμε ελάχιστα 

πράγματα για την ταυτότητά τους. 

Οι Μάγοι ήταν άνδρες σοφοί και μορφωμένοι από την Περσία και 

την Αραβία, με θρησκευτικούς και ταυτόχρονα πολιτικούς ρόλους, 

καταγινόμενοι με την αστρονομία και την ιατρική και τιμώμενοι από τον 

λαό87.  

Ο Ματθαίος δεν αναφέρει πουθενά ότι οι μάγοι ήταν βασιλιάδες, 

ούτε ότι ήταν τρεις στον αριθμό88. Επικρατεί η γνώμη ότι ήταν τρεις, 

επειδή τρία ήταν και τα είδη των δώρων τα οποία προσέφεραν στον 

Χριστό (χρυσός, σμύρνα και λίβανος)89.  

Ο όρος «μάγοι» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο B.-K. Yu «αρχικά 

αναφερόταν στα μέλη μιας ιερατικής κάστας των Μήδων και των Περσών 

που ειδικεύονταν στην ερμηνεία των ονείρων90, όπως ήταν οι Χαλδαίοι στη 

Βαβυλώνα»91. Δεν ήταν όμως ιερείς, σίγουρα ήταν απ’ τους κορυφαίους 

ειδικούς σε θρησκευτικά ζητήματα αν όχι οι μόνοι92. 

                                                           

87 Β. Γεωργιάδη, στο ίδιο, σελ. 16 και C. Blomberg, στο ίδιο, κεφ. Α (e-book). 

88 W. F. Albright και C. S. Mann, Matthew, Introductions, Translation and Notes, AB 26, 

New York, Doubleday, 1971, σελ. 12.   

89 Β. Γεωργιάδη, στο ίδιο, σελ. 16 

90 Ηροδότου, Ιστορία, 1, 101, 132. 

91 W. D. Davies-D. C. Allison, στο ίδιο, σελ. 227.  D. J. Harrington, στο ίδιο, σελ. 42. R. E. 

Brown, στο ίδιο, σελ. 167. Π. Ν. Τρεμπέλα, στο ίδιο, σελ. 43. 

92 A. De Jong, Traditions of the Magi: Zoroastrianism in Greek and Latin Literature, Leiden, 

The Netherlands 1997, σελ. 390. 
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Αργότερα η λέξη χρησιμοποιήθηκε για να χαρακτηρίσει εκείνους 

που κατείχαν την υπερφυσική γνώση και τη δύναμη93. Έγινε δηλαδή, ένας 

τίτλος για όλους τους μάγους, τους ταχυδακτυλουργούς (Δαν. 2:2, 10)94, 

τους μάντεις, τους αστρολόγους, ακόμη και για τους απατεώνες, τους 

γητευτές και τους τσαρλατάνους95. 

Η λέξη «μάγος» επιπλέον, χρησιμοποιούνταν αρνητικά από την 

εποχή του Σοφοκλή και του Ευριπίδη, οι μάγοι γι’ αυτούς ήταν γητευτές 

και τσαρλατάνοι96. 

 Στο κείμενό μας, οι μελετητές φαίνεται να ευνοούν την έννοια των 

αστρολόγων/αστρονόμων, οι οποίοι εξέτασαν την κίνηση του άστρου ως 

οδηγό για σημαντικά γεγονότα (Μτ. 2:2, 9-10)97. Στο κατά Ματθαίον οι 

μάγοι δεν έχουν τίποτα το αρνητικό. Αντιμετωπίζονται ως θετικές 

προσωπικότητες. 

Τελικά οι τρεις μάγοι θεωρήθηκαν ως βασιλείς, ίσως υπό την 

επιρροή κειμένων της Π.Δ. όπως τα Ψλ. 71:11(Ο’), Ησ. 49:7, 60:398. 

Αργότερα και συγκεκριμένα τον 5ο αι. μ.Χ.99, τους δόθηκαν συγκεκριμένα 

ονόματα και ιδιότητες: Μελχιόρ, βασιλιάς της Περσίας, Γκασπάρ, 

βασιλιάς της Ινδίας και Βαλτάσαρ, βασιλιάς της Αραβίας και ακόμη 

                                                           

93 B.-K. Yu, στο ίδιο, σελ. 291. 

94 Δαν. 2:2: «καὶ ἐπέταξεν ὁ βασιλεὺς εἰσενεχθῆναι τοὺς ἐπαοιδοὺς καὶ τοὺς μάγους καὶ 

τοὺς φαρμακοὺς τῶν Χαλδαίων ἀναγγεῖλαι τῷ βασιλεῖ τὰ ἐνύπνια αὐτοῦ καὶ 

παραγενόμενοι ἔστησαν παρὰ τῷ βασιλεῖ» και 2:10 «καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ Χαλδαῖοι ἐπὶ τοῦ 

βασιλέως ὅτι οὐδεὶς τῶν ἐπὶ τῆς γῆς δυνήσεται εἰπεῖν τῷ βασιλεῖ ὃ ἑώρακε καθάπερ σὺ 

ἐρωτᾷς καὶ πᾶς βασιλεὺς καὶ πᾶς δυνάστης τοιοῦτο πρᾶγμα οὐκ ἐπερωτᾷ πάντα σοφὸν καὶ 

μάγον καὶ Χαλδαῖον». 

95 W. D. Davies-D. C. Allison, στο ίδιο, σελ. 228. 

96 U. Luz, στο ίδιο, σελ. 134. 

97 D. J. Harrington, στο ίδιο, σελ. 42. B.-K. Yu, στο ίδιο, σελ. 291. R. E Brown, στο ίδιο, 

σελ. 167. 

98 B.-K. Yu, στο ίδιο, σελ. 297-298. 

99 Τον 5ο αι. μ.Χ. αναγνωρίστηκαν ως βασιλιάδες και στη Δύση τους δόθηκαν τα 

ονόματα Μελχιόρ, Γκασπάρ και Βαλτάσαρ. Βλ. R. M. Jensen, στο ίδιο, σελ. 24-32. 
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αργότερα, προσδιορίστηκαν ως απόγονοι του Σημ, του Χαμ και του 

Ιάφεθ100. 

  

 

  

  

                                                           

100 R. E. Brown, στο ίδιο, σελ. 197-200. B.-K. Yu, στο ίδιο, σελ. 298. U. Luz, στο ίδιο, σελ. 

139-141. Π. Ν. Τρεμπέλας, στο ίδιο, σελ. 41. 
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4. Γιατί ο Ματθαίος τοποθετεί τους Μάγους στη διήγηση της γέννησης 

του Ιησού 

 

Οι Μάγοι στο ευαγγέλιο του Ματθαίου, όπως ήδη αναφέρθηκε, 

εμφανίζονται ως θετικές προσωπικότητες101. Ο ευαγγελιστής βάζει τους 

μάγους ως τα πρώτα πρόσωπα, στο πρώτο γεγονός μεταξύ μιας σειράς 

γεγονότων στο Μτ. 2, που συνδέονται και ακολουθούν τη γέννηση του 

Ιησού102. Οι Μάγοι, σύμφωνα με τους μελετητές, ήταν οι πρώτοι 

προσκυνητές και μάρτυρες της γέννησης του Χριστού. 

Ο Ματθαίος τους τοποθετεί στη διήγηση της προσκύνησης, γιατί 

δεν φανερώνουν μόνο την εκπλήρωση της μεσσιανικής προφητείας του 

Μιχ. 5:2, αλλά ως εθνικοί εκπροσωπούν τον εθνικό κόσμο που 

ανταποκρίνεται θετικά στον ερχομό του Κυρίου103. 

Επιπλέον, ο Σ. Αγουρίδης επισημαίνει: «Αυτοί οι Εθνικοί έρχονται 

από μακριά να προσκυνήσουν τον νεογέννητο μέγα Βασιλέα, ενώ η ιουδαϊκή 

ηγεσία μηχανεύεται πώς να τον εξοντώσει» και συνεχίζει: «οι Μάγοι και ο 

ρόλος τους στην αφήγηση επιτείνει την κύρια έμφαση του κειμένου που 

είναι η σύγκρουση με τις ιουδαϊκές αρχές, στο πρόσωπο του Ηρώδη». 

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο ο ευαγγελιστής βάζει τους 

Μάγους στην διήγηση του Ιησού είναι ότι με τη γνώση τους στον στ. 2: 

«εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι 

αὐτῷ», αποφορτίζεται η έκπληξη των κατοίκων σχετικά με τον 

αναπάντεχο τρόπο της είδησης της γεννήσεως του αναμενόμενου βασιλιά 

των Ιουδαίων104 .  

                                                           

101 D. J. Harrington, στο ίδιο, σελ. 48. 

102 B.-K. Yu, στο ίδιο, σελ. 291. 

103 R. T. France, στο ίδιο, σελ. 64. 

104 Β. Π. Στογιάννου, στο ίδιο, σελ. 609. 
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Οι Μάγοι με την παρουσία τους στη διήγηση της γέννησης του 

Ιησού εκπληρώνουν την προφητεία  των Αρ. 22-24 της Π.Δ. και 

συγκεκριμένα του Αρ. 24:17105 καθώς εμφανίζονται ως διάδοχοι του 

προφήτη Βαλαάμ106. Όμως για τον Ματθαίο είναι κάτι παραπάνω από 

μάρτυρες της εκπλήρωσης μιας γνωστής προφητείας. Σύμφωνα με τους 

W.D. Davies-D.C. Allison, οι Μάγοι είναι: «εκείνοι που θα έρθουν από τον 

Σεβά, εκείνοι που θα φέρουν στην Ιερουσαλήμ τον πλούτο των εθνών, χρυσό 

και ασήμι, όπως η δόξα του Κυρίου υψώνεται πάνω της». 

                                                           

105 Αρ. 24:17: «δείξω αὐτῷ καὶ οὐχὶ νῦν μακαρίζω καὶ οὐκ ἐγγίζει ἀνατελεῖ ἄστρον ἐξ 

Ιακωβ καὶ ἀναστήσεται ἄνθρωπος ἐξ Ισραηλ καὶ θραύσει τοὺς ἀρχηγοὺς Μωαβ καὶ 

προνομεύσει πάντας υἱοὺς Σηθ». 

106 W. D. Davies-D. C. Allison, στο ίδιο, σελ. 230-231. 
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5. Η προέλευση των Μάγων 

 

Η προέλευση των Μάγων προσδιορίζεται ως «ἀπὸ ἀνατολῶν». Στην 

Κ.Δ. η έκφραση εμφανίζεται τρεις φορές μόνο στο ευαγγέλιο του 

Ματθαίου ( Μτ. 2.1, 8.11, 24.27)107. Ο Ματθαίος δεν μας αναφέρει την 

ακριβή προέλευση των μάγων. Μάγοι υπήρχαν σε ολόκληρο τον ρωμαϊκό 

κόσμο108.  

Ωστόσο, με το «ἀπὸ ἀνατολῶν» θα μπορούσε να εννοεί: α) την 

Αραβία (Ιουστίνος, Τερτυλλιανός). Τα δώρα των μάγων είναι τα 

παραδοσιακά δώρα της Αραβίας109, β) την Βαβυλώνα (Κέλσος, Ιερώνυμος, 

Αυγουστίνος). Η πρακτική των μάγων στην αστρολογία την υποδεικνύει 

αρκετά πειστικά110,  γ) την Περσία (Κλήμης Αλεξανδρέας, Χρυσόστομος). 

Η ευρύτερη αυτή περιοχή ευνοείται από την ιστορία του όρου «μάγοι». 

Αρχικά ο όρος ήταν συνδεδεμένος με τους Μήδες και τους Πέρσες111.  

Μεταξύ των τριών αυτών χωρών θα έπρεπε να γίνει η επιλογή, 

κάτι τέτοιο όμως καθίσταται αδύνατο, παρ’ όλο που η Αραβία αποτελεί 

την πλέον επικρατέστερη επιλογή, διότι στην Π.Δ. ως ‘’ανατολή’’ 

αναφέρεται η Αραβία112. 

Σύμφωνα με τον Luz, ο αναγνώστης ξέρει ότι οι Μάγοι είναι 

εθνικοί. Ο ευαγγελιστής με την παρατήρησή του στον στ. 2 «ποῦ ἐστιν ὁ 

τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;», οι μάγοι φέρονται να αναζητούν να 

                                                           

107 B.-K. Yu, στο ίδιο, σελ. 292. 

108 R. T. France, στο ίδιο, σελ. 66. 

109 Π. Ν. Τρεμπέλας, στο ίδιο, σελ. 44. Χρυσός και λιβάνι είναι δώρα που στον Ησ. 

60:10 και στους Ψαλμ. 72:15 συνδέονται με τις καμήλες της ερήμου της Μαδιάμ (περιοχή 

της Αραβίας), R. E. Brown, στο ίδιο, σελ. 169. 

110 D. J. Harrington, στο ίδιο, σελ. 42. 

111 Στην πρώιμη χριστιανική τέχνη οι μάγοι της Κ.Δ. αποτυπώθηκαν στην περσική 

ενδυμασία, στους ζωσμένους χιτώνες με τα γεμάτα μανίκια. R.E. Brown, στο ίδιο, σελ. 

168. Βλ. μεταξύ άλλων και W. D. Davies-D. C. Allison, στο ίδιο, σελ. 228.   

112 B.-K. Yu, στο ίδιο, σελ. 292-293. 
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μάθουν το μέρος που γεννήθηκε όχι ο βασιλιάς του Ισραήλ, αλλά ο 

βασιλιάς των Ιουδαίων. Η φράση βασιλιάς των Ιουδαίων τονίζει το 

γεγονός αυτό113. Μόνο οι εθνικοί θα χρησιμοποιούσαν μια τέτοιαν 

έκφραση καθώς θα ήταν ξένοι και όχι Ιουδαίοι. 

Ένα άλλο στοιχείο στο οποίο διαφαίνεται η εθνική προέλευση των 

μάγων είναι η ιστορία των Βαλάκ και Βαλαάμ στην Π.Δ. (Αρ. 22-24), η 

οποία αποτελεί μέρος του βιβλικού υπόβαθρου της ιστορίας των μάγων 

του Ματθαίου114. 

 Ο Βαλαάμ στα Αρ. 22-24 κάνει λόγο για μια προφητεία σχετικά με 

ένα σκήπτρο και ένα αστέρι, η οποία προφητεία σχετίζεται με το αστέρι 

που είδαν οι μάγοι του Ματθαίου (βλ. στον στ. 2,2). Σύμφωνα με το Αρ. 

23:7 η προέλευση του Βαλαάμ ήταν «ἐξ ὀρέων ἀπ᾽ ἀνατολῶν»115, όπως και 

των μάγων της περικοπής μας, και σύμφωνα με την ιουδαϊκή παράδοση 

αυτός ήταν μάγος116. 

Ο κακός βασιλιάς της Μωάβ, Βάλακ, φοβούμενος τους Ισραηλίτες, 

που οδηγούνταν από τον Μωυσή από την Αίγυπτο, θέλησε να τους 

καταστρέψει και γι’ αυτό κάλεσε τον μάντη Βαλαάμ, ο οποίος προφήτευσε 

το μέλλον του έθνους και τον ερχομό ενός μεγάλου ηγέτη117 (Αρ. 24:17)118. 

Αυτήν η ιστορία σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται κοντά στην ιστορία 

του Μτ 2,1-12, όπου ο σκληρός Ηρώδης στην προσπάθειά του να 

                                                           

113 Η λέξη Ιουδαίος στο κατά Ματθαίον χρησιμοποιείται μόνο από το στόμα των 

εθνικών (27:11,29,37,  υποσημείωση 37. Βλ. περισσότερα, U. Luz, στο ίδιο, σελ. 134. 

114 R. E. Brown, στο ίδιο, σελ. 168. 

115 Σύμφωνα με τα Αρ. 22:5 και 23:7 και με το Δευτ. 23:4, ο Βαλαάμ έζησε κοντά στην 

κοιλάδα του Ευφράτη. Ωστόσο, τα Αρ. 31:8 και Ιησ. 13:21-22 συνδέουν τον Βαλαάμ με την 

γη Μαδιάμ. Βλ. περισσότερα στην υποσ. 15 των W. D. Davies-D. C. Allison, στο ίδιο, σελ. 

231. 

116 W. D. Davies-D. C. Allison, στο ίδιο, σελ. 230-231. 

117 B.-K. Yu, στο ίδιο, σελ. 293. 

118 Αρ. 24:17: «...ἀνατελεῖ ἄστρον ἐξ Ιακωβ καὶ ἀναστήσεται ἄνθρωπος ἐξ Ισραηλ καὶ 

θραύσει τοὺς ἀρχηγοὺς Μωαβ…». 
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εξοντώσει τον βασιλιά του Ισραήλ, καλεί τους μάγους για να του πουν 

που βρίσκεται αυτός και να τον προσκυνήσει119. 

Έτσι, παρατηρούμε σύμφωνα με τον B. –K. Yu: « Για αυτήν την 

μελέτη ο Βαλαάμ που είναι το βιβλικό πρότυπο για τους Μάγους στο Μτ. 

2,1-12 ήταν επίσης σίγουρα ένας εθνικός, δεδομένου ότι οι Μάγοι του 

Ματθαίου είναι εθνικοί».  

Ένα τρίτο και τελευταίο στοιχείο το οποίο υπογραμμίζει τον εθνικό 

χαρακτήρα των Μάγων είναι η προσκύνηση και προσφορά των δώρων 

στον στίχο 11. Όπως οι εθνικοί, όλα τα έθνη της Π.Δ. συνήθιζαν να 

προσκυνούν και να φέρνουν δώρα (χρυσό, λίβανο και σμύρνα) στους 

βασιλιάδες120. 

  

                                                           

119 W. D. Davies-D. C. Allison, στο ίδιο, σελ. 231. 

120 B.-K. Yu, στο ίδιο, σελ. 297. 
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6.  Ο αστέρας της διήγησης 

 

Οι Μάγοι στο κείμενο του Ματθαίου 2,1-12 είδαν ένα αστέρι το 

οποίο εμφανίστηκε «ἐν τῇ ἀνατολῇ», ήταν λαμπρότατο και ασυνήθιστο 

και έχοντας υπόψη τους την προφητεία του Βαλαάμ πείστηκαν από 

κάποιες ενδείξεις που είχαν ότι το αστέρι ήταν προάγγελος της γέννησης 

του βασιλιά των Ιουδαίων. Δυστυχώς το κείμενο δεν μας λέει 

περισσότερα. 

Οι Μάγοι λοιπόν, ήρθαν στην Ιερουσαλήμ και πληροφόρησαν τον 

Ηρώδη σχετικά με τον χρόνο που εμφανίστηκε το αστέρι, το οποίο δεν 

ήταν ένα συνηθισμένο φαινόμενο121. Έπειτα ο Ηρώδης κάλεσε τους 

συμβούλους του, οι οποίοι πληροφόρησαν τους Μάγους ότι σύμφωνα με 

την προφητεία του Μιχαία, ο Χριστός θα γεννιόταν στην Βηθλεέμ. Έτσι οι 

Μάγοι ξεκίνησαν για την Βηθλεέμ και το αστέρι μετακινήθηκε πριν από 

αυτούς και στάθηκε πάνω από την Βηθλεέμ, όπου οι Μάγοι φτάνοντας 

βρήκαν το παιδί και το προσκύνησαν. 

 Υπήρξαν προσπάθειες να εξηγήσουν το αστέρι που εμφανίστηκε 

τη στιγμή της γέννησης του Ιησού ως ένα συνηθισμένο αστρονομικό 

φαινόμενο. Κατά την εποχή του Κέπλερ (17ος αι. μ.Χ.) έγιναν προσεχτικές 

αστρονομικές μελέτες για περίεργα, όπως θα φαίνονταν στους 

ανθρώπους της αρχαιότητας και ειδικά στους Ιουδαίους που δεν 

ασχολούνταν με την αστρονομία, όπως οι Πέρσες ή οι Αιγύπτιοι για 

παράδειγμα, ουράνια φαινόμενα τη δεκαετία πριν την γέννηση του Ιησού 

και έχουν προταθεί τρεις θεωρίες με την τρίτη ως την πλέον 

δημοφιλέστερη122 και αυτές είναι οι εξής: «α) ένας καινοφανής αστέρας ή 

σουπερνόβα. Αυτή ήταν η πρόταση του Κέπλερ και αντιστοιχεί με την 

περιγραφή του Ματθαίου για ένα μόνο αστέρι. Ένας καινοφανής αστέρας 

                                                           

121 C. J. Humphreys, στο ίδιο, σελ. 32. 

122 R. E. Brown, στο ίδιο, σελ. 171. 
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είναι ένα μακρινό άστρο στο οποίο λαμβάνει χώρα μία έκρηξη, έτσι ώστε 

για μερικές εβδομάδες ή μήνες παράγει μία μεγάλη ποσότητα φωτός, σε 

σημείο που να είναι ορατό ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όμως, 

δεν υπάρχει καταγραφή για καινοφανή αστέρα πριν από την γέννηση του 

Ιησού. Έτσι η θεωρία αυτή, αν και ελκυστική παραμένει μια υπόθεση. β) 

Ένας κομήτης. Ο κομήτης κινείται σε τακτική αλλά ελλειπτική τροχιά 

γύρω από τον ήλιο. Όταν ο κομήτης βρίσκεται στο μακρινό μέρος της 

τροχιάς του δεν μπορεί να παρατηρηθεί από τη γη, αν όμως έρθει κοντά 

στον ήλιο και στη γη, μπορεί να γίνει ορατός, ειδικά αν αναπτύξει μια 

φωτεινή ουρά αερίων και σκόνης. Λαμπεροί κομήτες εμφανίζονται λίγες 

φορές σε κάθε αιώνα. Ο τελευταίος εκείνα τα χρόνια, σύμφωνα με 

αστρονομικούς υπολογισμούς, εμφανίστηκε μεταξύ 12-11 π.Χ. Όμως κι 

αυτή η θεωρία δεν υφίσταται για τρεις λόγους: πρώτον, ο κομήτης δεν 

είναι αστέρι, δεύτερον, η εμφάνιση ενός κομήτη πίστευαν ότι σήμαινε την 

προαναγγελία μιας καταστροφής, οπότε δεν θα μπορούσε να σημαίνει 

την προαναγγελία μιας χαρμόσυνης είδησης, της γέννησης του Χριστού 

και τρίτον, η ημερομηνία της τελευταίας εμφάνισης μετεωρίτη, δηλαδή το 

12 π.Χ., είναι πολύ μακριά από την ημερομηνία που πιστεύεται ότι 

γεννήθηκε ο Ιησούς, το 6 π.Χ., γ) Μία σύνοδος πλανητών. Ο Δίας και ο 

Κρόνος είναι οι πιο αργοί ορατοί πλανήτες σε τροχιά γύρω από τον ήλιο 

και όταν περνά ο ένας τον άλλον κάθε είκοσι έτη, λέγεται ότι βρίσκονται 

σε σύνοδο, δηλαδή ευθυγραμμίζονται. Μία πολύ σπάνια σύνοδος 

συμβαίνει όταν ο πλανήτης Άρης περνά κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά 

τη σύνοδο του Δία και του Κρόνου, έτσι ώστε οι τρεις πλανήτες έρχονται 

πολύ κοντά μεταξύ τους. Ο Κέπλερ το είδε αυτό να συμβαίνει τον 

Οκτώβριο του 1604 και υπολόγισε ότι αυτό συμβαίνει κάθε 805 χρόνια και 

ότι συνέβη και το 7-6 π.Χ., κοντά στην ημερομηνία γέννησης του Ιησού. 

Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε εδώ είναι ότι δεν έχουμε κανένα 

αποδεικτικό στοιχείο που να φανερώνει ότι η σύνοδος των πλανητών 
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περιγραφόταν στα κείμενα της αρχαιότητας ως ένα ουράνιο σώμα123. Το 

αστέρι για το οποίο κάνει λόγο ο Ματθαίος στη διήγηση της προσκύνησης 

των μάγων είναι σταθερά ένα και μοναδικό ουράνιο σώμα. Η σύνοδος 

απαιτεί τουλάχιστον δύο ουράνια σώματα τα οποία είναι ορατά. 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα για τον Ματθαίο αυτό που 

αναφέρεται ως αστέρας δεν ήταν αστρονομικό φαινόμενο. Σύμφωνα με 

το Μτ 24:29, τα αστέρια θα πέσουν από τον ουρανό κατά την συντέλεια 

και σύμφωνα με το Μτ 27:45, ο ήλιος σκοτείνιασε όσο ο Ιησούς βρισκόταν 

στο σταυρό124.  Και στις δύο περιπτώσεις κάτι τρομερό συμβαίνει και δεν 

πρόκειται για αστρονομικό φαινόμενο. Έτσι, λοιπόν κι εδώ πρόκειται για 

ένα διαφορετικό αστέρι, το οποίο για τον Ματθαίο σηματοδοτεί την 

έλευση του βασιλιά των Ιουδαίων και αποτελεί θεϊκό σημάδι. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

123 R. E. Brown, στο ίδιο, σελ. 171-173. 

124 W. D. Davies-D. C. Allison, στο ίδιο, σελ. 235. 
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                                    ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

1. Οι πρώτες αναφορές της μεταγενέστερης χριστιανικής γραμματείας   

 

Λόγω της θεολογικής σημασίας της διήγησης της προσκύνησης των 

Μάγων από νωρίς οι ερμηνευτές Πατέρες ασχολήθηκαν με τα 

συγκεκριμένα πρόσωπα στο κατά Ματθαίον. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

έδειξαν για την εθνική προέλευσή τους, καθώς και για τα δώρα αλλά και 

τον σκοπό της παρουσίας τους στη γέννηση του Χριστού. 

Οι Μάγοι προέρχονται σύμφωνα με το κείμενο «ἀπὸ ἀνατολῶν», η 

γενικότητα της έκφρασης στο ευαγγέλιο του Ματθαίου οδήγησε σε 

διάφορες ερμηνείες από τα πρώτα κιόλας χρόνια: α) από την Βαβυλώνα 

υποστήριζαν ότι προέρχονταν οι Ωριγένης, Ιερώνυμος και Αυγουστίνος, β) 

από την Περσία, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας 

και γ) από την Αραβία, οι Ιουστίνος και Τερτυλλιανός125. 

Όσον αφορά την εθνική ταυτότητα των Μάγων σύμφωνα με τον B.-

K. Yu ο Αυγουστίνος προσδιόρισε τους Μάγους ως τους «πρώτους καρπούς 

των εθνών που αναγνώρισαν το Χριστό» και διακήρυξαν την λατρεία του 

Χριστού ως «εκείνη την ταπεινότητα που ήταν περισσότερη σε εκείνους από 

τα έθνη απ’ ότι στους Ιουδαίους»126. 

Ο αριθμός των Μάγων ήταν ακαθόριστος για μεγάλο χρονικό 

διάστημα και ο αριθμός των ‘’τριών’’ φαίνεται να υποστηρίχθηκε για 

πρώτη φορά από τον Ωριγένη127. Για τον Ωριγένη επίσης, σύμφωνα με την 

Robin M. Jensen: «οι Μάγοι δεν ήταν απλά οι πρώτοι επισκέπτες του Ιησού, 

αλλά οι πρώτοι που αναγνώρισαν τον Ιησού ως Μεσσία».  

                                                           

125 Β. Π. Στογιάννου, στο ίδιο, υποσημείωση 46, σελ. 606. 

126 B.-K. Yu, στο ίδιο, σελ. 291. 

127 U. Luz, στο ίδιο, υποσημείωση 69, σελ. 138-139. 
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Αναφορές από τη μεταγενέστερη χριστιανική γραμματεία έχουμε 

και για το αστέρι το οποίο εμφανίστηκε ανατολικά και αποτέλεσε οδηγό 

των Μάγων για την εξεύρεση της τοποθεσίας του νεογέννητου Ιησού. Το 

αστέρι αυτό και οι Μάγοι συνδέθηκαν με την προφητεία του Βαλαάμ. 

Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον με τον Σάββα Χ. Αγουρίδη «Ο ιστορικός 

Ευσέβιος π.χ. (Ευαγγελική Προπαρασκευή 9, 29, 3) παραλληλίζει τους 

Μάγους προς τον Βαλαάμ και τους διαδόχους του στην Π.Δ., η δε περικοπή 

του Μτ  βρίσκει στην περίπτωση των Μάγων την εκπλήρωση της 

προφητείας του Βαλαάμ και των διαδόχων του ότι «ανατέλει άστρον εκ του 

Ισραήλ» (Αρ. 24, 17)». 

 Η σύνδεση μεταξύ του Βαλαάμ και των Μάγων του Ματθαίου 

φαίνεται να έχει καθιερωθεί από τον 4ο αι. μ.Χ., δεδομένου ότι αναφέρεται 

από τον Γρηγόριο Νύσσης, τον Αμβρόσιο και τον Ιερώνυμο128..  

Τα δώρα των Μάγων έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην ιστορία της 

ερμηνείας, καθώς υπήρξαν αναφορές για την ερμηνεία τους από τα 

πρώτα κιόλας χρόνια από Πατέρες της εκκλησίας. Σύμφωνα με την 

χριστολογική ερμηνεία  από τον Ειρηναίο129 και τον Ωριγένη130 η σμύρνα 

συμβόλιζε τον θάνατο του Ιησού (Μκ. 15:23, Ιω 19:39)131. Συγκεκριμένα οι 

συμβολισμοί των δώρων ήταν οι εξής: ο χρυσός ήταν για τη βασιλική 

ιδιότητα του Ιησού, ο λίβανος για τη θεϊκή και η σμύρνα παρέπεμπε στον 

θάνατό του132. Τις απόψεις αυτές σχετικά με το συμβολισμό των δώρων 

υποστήριζαν επίσης ο Ωριγένης133 και ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας134.  

                                                           

128 T. Hegedus, «The Magi and the star in the gospel of Matthew and early Christian 

tradition», LTP 59 (2003) 81-95. 

129 Κατά αιρέσεων, 3, 9, 2. 

130 Κατά Κέλσου, 1, 60. 

131 U. Luz, στο ίδιο, σελ. 138. 

132 D.L. Turner, στο ίδιο, σελ. 86. 

133 Κατά Κέλσου, 1, 60. 

134 Παιδαγωγός, 1, 63. 
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Ο Χρυσόστομος  αναρωτιέται για το μεγάλο και γεμάτο περιπέτειες 

ταξίδι των Μάγων, ώστε να προσκυνήσουν και να προσφέρουν δώρα στον 

βασιλιά ενός ξένου έθνους135. Η απάντησή του σύμφωνα με τον Σ. Χ. 

Αγουρίδη είναι ότι «ο Ματθαίος φέρνει τους βαρβάρους από μακριά να 

αναζητήσουν το βασιλιά-σωτήρα του κόσμου, γιατί αυτό υπογραμμίζει την 

μωρία των Ιουδαίων παρά τις άγιες Γραφές και τους Προφήτες, ενώ τονίζει 

την λαχτάρα των Εθνικών για τον Λυτρωτή». Επιπλέον, όσον αφορά την 

προσφορά των δώρων ο Χρυσόστομος  σχολιάζει τα εξής: «Οἱ δὲ οὺ μόνον 

προσκυνοῠσιν, ᾁλλὰ καὶ ἀνοίξαντες τους θησαυρούς αὐτῶν, δῶρα 

προσάγουσι, και δῶρα, οὐχ ὡς ἀνθρώπῳ, ὰλλ’ ὡς Θεῷ. Ὁ γὰρ λιβανωτὸς και 

η σμύρνα τούτου σύμβολον ᾖν»136. 

 

   

 

 

 

 

 

                                                           

135 Σ. Χρ. Αγουρίδη, Ματθαίος ο Ευαγγελιστής: διδάσκαλος της αρχικής και σημερινής 

εκκλησίας, Άρτος Ζωής, Αθήνα 2010, σελ. 25. 

136 B.-K. Yu, στο ίδιο, σελ. 295. 
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2. Οι ερμηνευτές Πατέρες 

 

Έλληνες αλλά και Λατίνοι Πατέρες της εκκλησίας ασχολήθηκαν με 

τους Μάγους του Ματθαίου λόγω της ιδιαίτερης σημασίας τους. Συνεπώς 

βρίσκουμε αναφορές σε αυτούς όχι μόνο στα ερμηνευτικά υπομνήματα 

των Πατέρων αλλά και σε άλλα έργα. Μερικοί  Έλληνες Πατέρες εκ των 

οποίων ασχολήθηκαν με τους Μάγους ήταν οι εξής: ο φιλόσοφος και 

μάρτυρας Ιουστίνος, ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, ο Ωριγένης, ο Ευσέβιος 

Καισαρείας, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος Νύσσης, ο Κύριλλος 

Αλεξανδρείας και ο Ευθύμιος Ζιγαβηνός. Πέραν των Ελλήνων, 

ενδιαφέρον έδειξαν και οι Λατίνοι Πατέρες, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την 

παρουσία των Μάγων στην γέννηση του Ιησού, μερικοί εκ των οποίων 

όπως: ο Τερτυλλιανός, ο Ιερώνυμος, ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων και ο 

Αυγουστίνος Ιππώνος. 

 

 

 2.1 Η προσκύνηση των μάγων στην ελληνική χριστιανική γραμματεία 

 

Ο φιλόσοφος και μάρτυρας Ιουστίνος (2ος αι.) ήταν από τους 

πρώτους Πατέρες που ασχολήθηκε με τους Μάγους του κατά Ματθαίον 

Ευαγγελίου. Στο έργο του ‘’Πρὸς Τρύφωνα Ἰουδαῖον Διάλογος,’’137 βλέπει 

τους Μάγους ως αυτούς που εκπλήρωσαν την προφητεία της Π.Δ. Ο 

Ιουστίνος έβλεπε τους Μάγους ως εθνικούς, ιερείς μιας ανατολικής 

λατρείας, όπου ασχολούνταν με την μαγεία και την αστρολογία138.  Έτσι, 

                                                           

137 77, 4-78, 2. Εδώ ο Ιουστίνος αφηγείται με δικό του τρόπο το μεγαλύτερο μέρος του 

Μτ. 2:1-12. 

138 R. M. Jensen, στο ίδιο, σελ. 24-32. 
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όταν τον επισκέφτηκαν για να τον προσκυνήσουν, ήταν η στιγμή όπου 

παραιτήθηκαν από τις λανθασμένες ειδωλολατρικές πρακτικές τους139. 

Οι Μάγοι του Ματθαίου κέντρισαν και το ενδιαφέρον του Κλήμη 

του Αλεξανδρέα (2ος αι.-3ος αι. μ.Χ.). Στο έργο του λοιπόν, Στρωματείς, 

κάνει λόγο για την προέλευση των Μάγων και αναφέρει ότι ήταν από την 

Περσία140. Επίσης, στο έργο του Παιδαγωγός, ασχολείται με την ερμηνεία 

του χρυσού, ενός εκ των τριών δώρων που προσέφεραν οι Μάγοι στον 

Ιησού και αναφέρει ότι ο χρυσός συμβολίζει την βασιλική ιδιότητα του 

Ιησού141.  Χρυσό, όπως μπορούμε να δούμε στα περισσότερα από τα 

μεταγενέστερα έργα της θρησκευτικής τέχνης, πάντα προσφέρει ο 

πρώτος Μάγος. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας είχε ήδη φανταστεί, όπως 

αναφέρει χαρακτηριστικά ο R. C. Trexler, ότι: «οι Μάγοι έφεραν τα χρυσά 

στέφανα που είναι συνηθισμένα στις ρωμαϊκές αυτοκρατορικές 

παραστάσεις, έτσι δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τέτοια στέφανα και 

όχι χρυσά νομίσματα, εμφανίζονται στις διάφορες παραστάσεις με τέτοια 

εντυπωσιακή συχνότητα». 

Ο Ωριγένης (2ος αι.-3ος αι. μ.Χ.) στο έργο του Κατά Κέλσου, 

ερμήνευσε την ιστορία των Μάγων υπό το φως της προφητείας του 

Βαλαάμ142. Σύμφωνα με τον Ωριγένη, μόλις εμφανίστηκε το αστέρι στους 

Μάγους παρατήρησαν ότι οι μαγικές τους δυνάμεις αποδυναμώθηκαν και 

αφού συμβουλεύτηκαν τα βιβλία τους, ανακάλυψαν την προφητεία του 

μάντη Βαλαάμ, κατά την οποία «ἀνατελεῖ ἄστρον ἐξ Ιακωβ» (Αρ. 24:17), κι 

                                                           

139 Ό.π., σελ. 4. 

140 Κλ. Αλεξανδρέα, Στρωματείς, έκδ. U. Treu Clemens Alexandrinus II, Stromata I-VI, 1. 

und 2. Aufl. s. GCS 15, 3. Aufl. 1960, Ludwig Früchtel, 4, Aufl. 1985. 

141 Κλ. Αλεξανδρέα, Παιδαγωγός, έκδ. H.-I. Marrou-M. Harl-C. Mond, Paedagogus, 1970. 

142 R. M. Jensen, στο ίδιο, σελ. 24-32.  
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έτσι όταν ο Ιησούς γεννήθηκε, οι Μάγοι κατάλαβαν ότι η προφητεία του 

προφήτη είχε ήδη εκπληρωθεί143. 

Κατά τον ιερό Χρυσόστομο (4ος αι.) οι Μάγοι κατάγονταν από την 

Περσία. Σχετικά με την προσκύνηση των Μάγων στο νεογέννητο βασιλιά 

των Ιουδαίων, ο Χρυσόστομος σχολιάζει ότι οι Μάγοι όχι μόνο 

προσκύνησαν, αλλά άνοιξαν τους θησαυρούς τους και προσέφεραν δώρα 

που αρμόζουν όχι σε άνθρωπο, αλλά σε Θεό144. Ο ρόλος των Μάγων, 

σύμφωνα με τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, υπογραμμίζει την εθνική 

στόχευση του Ματθαίου145.  

Σε κήρυγμά του για την γέννηση του Χριστού ο Γρηγόριος Νύσσης 

(4ος αι. μ.Χ.) αναφέρει ότι: «οι Μάγοι ανυπομονούσαν για την άνοδο του 

άστρου εξαιτίας της πρόβλεψης του Βαλαάμ, του προγόνου τους»146. 

Αργότερα ο Ευθύμιος Ζιγαβηνός (11ος-12ος αι. μ.Χ.) ασχολήθηκε και 

αυτός με τον συμβολισμό των δώρων των τριών Μάγων και αναφέρει 

χαρακτηριστικά τα εξής: «σύμβολον ό μὲν χρυσὸς βασιλείας χρυσόν γάρ οἱ 

ύπήκοοι τοῖς βασιλεῦσι δασμοφοροῦσιν ό δὲ λίβανος, θεότητος λίβανος γάρ 

τῷ Θεῷ ἐθυμιᾶτο ἡ δὲ σμύρνα νεκρώσεως ταύτη γάρ οἱ πάλαι τοὺς νεκροὺς 

ἤλειφον χάριν  τοῦ μὴ σήπεσθαί μηδὲ ὄζειν»147. Ο χρυσός δηλαδή 

συμβολίζει τη βασιλεία του Χριστού, ο λίβανος την θεότητά του και η 

σμύρνα τη θνητότητά του. 

 

2.2 Η προσκύνηση των μάγων στη λατινική χριστιανική γραμματεία 

 

Ο Τερτυλλιανός (2ος αι. μ.Χ) στα τέλη του 2ου αι. στο έργο του 

Adversus Marcionem αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Ανατολή θεωρεί τους 
                                                           

143 Ό.π.., σελ. 5. 

144 Ιω. Χρυσοστόμου, Υπόμνημα εις τον Άγιον Ματθαίον, PG 57, 83. 

145 B.-K. Yu, στο ίδιο, σελ. 299. 

146 T. Hegedus, στο ίδιο, σελ. 81-95. 

147 Ευθ. Ζιγαβηνού, Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, PG 129, 45. 
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Μάγους σχεδόν σαν βασιλιάδες148. Επίσης, ο Τερτυλλιανός νόμιζε ότι ο 

Ψαλμ. 72149 συσχέτιζε τους εθνικούς βασιλείς που προσέφεραν δώρα και 

προσκύνησαν τον βασιλιά Σολομώντα, με τους Μάγους του Ματθαίου, οι 

οποίοι ήταν εθνικοί που προσέφεραν δώρα και προσκύνησαν τον 

νεογέννητο βασιλιά των Ιουδαίων150. 

Ο Ιερώνυμος (4ος αι. μ.Χ.) απεικονίζει τους Μάγους ως ενάρετους 

εθνικούς που ανταποκρίθηκαν με πίστη στην προφητεία του Βαλαάμ151. 

Μάλιστα ο Ιερώνυμος επαινεί τους Μάγους σε αντίθεση με τους Ιουδαίους 

που δεν πιστεύουν στον ερχομό του Ιησού152. 

Με  την σύνδεση των Μάγων με την προφητεία του Βαλαάμ 

ασχολήθηκε και ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων (4ος αι. μ.Χ.).  Ο Αμβρόσιος, 

σύμφωνα με τον T. Hegedus, καταδίκαζε την αστρολογία ως κάτι 

δαιμονικό, έτσι, στο έργο του ‘’Quaestio 63’’, παραδέχεται ότι γι’ αυτόν η 

επιβεβαίωση για την σύνδεση της μεσσιανικής προφητείας του Βαλαάμ 

με τους Μάγους ήταν απροσδόκητη. 

Τέλος, ο Αυγουστίνος (4ος-5ος αι. μ.Χ.) στο έργο του ‘’Ομιλίες’’ 

προσδιόρισε τους Μάγους ως τους πρώτους εθνικούς που αναγνώρισαν 

και προσκύνησαν τον Ιησού, αλλά και ως εκείνους που διακήρυξαν την 

λατρεία τους και έδειξαν περισσότερη ταπεινότητα απ’ ότι οι Ιουδαίοι153. 

 

 

 

 

                                                           

148 R.E Brown, στο ίδιο, σελ. 198. 

149 Ψαλμ. 72:10-11: «βασιλεῖς Θαρσις καὶ αἱ νῆσοι δῶρα προσοίσουσιν βασιλεῖς Ἀράβων 

καὶ Σαβα δῶρα προσάξουσιν, καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ πάντες οἱ βασιλεῖς πάντα τὰ ἔθνη 

δουλεύσουσιν αὐτῷ». 

150 R. C. Trexler, στο ίδιο, σελ. 12. 

151 T. Hegedus, στο ίδιο, σελ. 81-95. 

152 Ό.π., σελ. 81-95. 

153 B.-K. Yu, στο ίδιο, σελ. 291. 



54 
 

3. Οι Μάγοι και το εορτολόγιο 

 

Μία από τις χρονικά τελευταίες γιορτές που καθιερώθηκαν στο 

χριστιανικό εορτολόγιο είναι  η γιορτή των Χριστουγέννων στις 25 

Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα, η γιορτή των Χριστουγέννων καθιερώθηκε 

στο αρχαιότερο χριστιανικό κέντρο, στην Αντιόχεια, όχι νωρίτερα από το 

376 μ.Χ. και 10 χρόνια αργότερα έγινε αποδεκτή και από το σύνολο των 

Χριστιανών154. Στην Ρώμη, σύμφωνα με τον F. C. Conybear, η γέννηση του 

Χριστού άρχισε να γιορτάζεται νωρίτερα απ’ ότι στην Ανατολή, πριν από 

το έτος 366 μ.Χ. 

Η γιορτή των Χριστουγέννων στην Ανατολή εορταζόταν κατά τις 6 

Ιανουαρίου σε συνδυασμό με τη γιορτή των Θεοφανείων. Στην Δύση από 

τα τέλη του 4ου αι. μ.Χ. τα Χριστούγεννα καθιερώθηκαν να γιορτάζονται 

στις 25 Δεκεμβρίου και στη συνέχεια και στην Ανατολή υιοθετήθηκε η 

συγκεκριμένη ημερομηνία155.  

Στην Αίγυπτο η γιορτή των Χριστουγέννων εορταζόταν κατά την 

ημέρα της γιορτής των Θεοφανείων, μία κοινή γιορτή δηλαδή κατά την 

οποία γιορτάζονταν μαζί η γέννηση και η βάφτιση του Ιησού, έθιμο το 

οποίο διατηρούνταν από την αρχαία παράδοση156. 

Όσον αφορά την καθιέρωση της γιορτής των Θεοφανείων, η πρώτη 

καταγραφή της χριστιανικής αυτής γιορτής , η οποία γιορταζόταν στις 6 

Ιανουαρίου, παρατηρείται μεταξύ των ανατολικών εκκλησιών στις αρχές 

του 2ου αι. μ.Χ.157.  

Η Δυτική εκκλησία στις 6 Ιανουαρίου επίσης γιόρταζε τη βάφτιση 

του Ιησού, με τη διαφορά ότι συμπεριέλαβε και μια καινούρια γιορτή, τη 

                                                           

154 Ό.π., σελ. 1. 

155 F. C. Conybear, «The History of Christmas», AJT 3 (1899) 1-21. 

156 Ό.π., σελ. 2. 

157 R. C. Trexler, στο ίδιο, σελ. 9. 
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γιορτή της προσκύνησης των Μάγων, η οποία έγινε το κέντρο του 

εορτασμού των Θεοφανείων με κηρύγματα για την ιστορία τους158. Η 

γιορτή των Θεοφανείων είχε χάσει τον χαρακτήρα της ως 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή σε σύνδεση με την 25η Δεκεμβρίου και έγινε η 

γιορτή των τριών βασιλιάδων (μάγων)159. 

Στην Ανατολή, στα τέλη του 4ου αι. μ.Χ., οι περισσότερες εκκλησίες 

συμπεριέλαβαν τον εορτασμό της προσκύνησης των Μάγων στις 25 

Δεκεμβρίου, σε αντίθεση με την Δύση, κατά την ημέρα του εορτασμού της 

γέννησης του Ιησού160. Ωστόσο, η 6η Ιανουαρίου παρέμεινε η πιο 

σημαντική γιορτή, ο εορτασμός της βάφτισης του Ιησού μαζί με άλλα 

βιβλικά γεγονότα, όμως όχι και ο εορτασμός των Μάγων161.  

 

 

 

 

  

                                                           

158 Οι χριστιανής της Δύσης βασισμένοι στο λειτουργικό ημερολόγιο, πίστευαν ότι οι 

Μάγοι είχαν δει το αστέρι στις 25 Δεκεμβρίου και είχαν φτάσει στην Βηθλεέμ μόλις 13 

μέρες μετά, δηλαδή στις 6 Ιανουαρίου. Ό.π., σελ. 10.  

159 U. Luz, στο ίδιο, σελ. 140. 

160 R. C. Trexler, στο ίδιο, σελ. 9. 

161 Ό.π., σελ. 9-10. 
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

1. Η σκηνή της προσκύνησης των μάγων στην πρωτοχριστιανική τέχνη 

 

Η σκηνή των Μάγων είναι από τις πρώτες εικόνες αφήγησης που 

εμφανίστηκαν στην πρωτοχριστιανική τέχνη σε κατακόμβες και 

σαρκοφάγους. Αυτή  προηγείται από άλλες σκηνές της Κ.Δ. καθώς και 

από κάθε άλλη αναπαράσταση της γέννησης του Ιησού162. 

Η πρώτη σωζόμενη παράσταση των Μάγων, χρονολογείται στα 

μέσα του 3ου αι. μ.Χ. και παρατηρείται πάνω σε μια αψίδα στην 

Κατακόμβη της Πρισκίλλης, στην Ρώμη163. 

 

 

Εικόνα 1 

 

Τρεις σκιώδεις φιγούρες στην εικ. 1 πλησιάζουν την Παναγία που 

κάθεται ένθρονη δεξιά με το παιδί. Η τοιχογραφία αυτή που βρέθηκε 

στην κατακόμβη της Πρισκίλλης, στην Ρώμη, χρονολογείται στα μισά του 

3ου αι. μ.Χ. και αποτελεί την παλαιότερη γνωστή εικόνα, η οποία αργότερα 

                                                           

162 R. M. Jensen, στο ίδιο, σελ. 24-32. 

163  R. M. Jensen, στο ίδιο,σελ. 2. 
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έγινε η πιο συνηθισμένη σκηνή της γέννησης και της παιδικής ηλικίας του 

Ιησού στην πρωτοχριστιανική τέχνη. 

Σύμφωνα με την R. M. Jensen: «σε όλες σχεδόν τις πρώτες 

παραστάσεις των Μάγων, παρουσιάζονται τρεις άντρες, του ίδιου ύψους, με 

ίδια αμφίεση (αν και το χρώμα των ρούχων ποικίλλει σε κάθε 

ζωγραφισμένη παράσταση στις κατακόμβες) που προδίδει ότι όλοι ανήκουν 

στην ίδια φυλή, κρατώντας ο καθένας κι από ένα δώρο»164. 

Σύγχυση ωστόσο παρουσιάστηκε από καλλιτέχνες οι οποίοι 

συνέδεσαν τα στοιχεία των Μάγων με τους ‘’Τρεις Νεαρούς Άνδρες’’ του 

Δανιήλ (Δαν. 3:1-18), λόγω της ομοιότητας της ενδυμασίας τους. Η 

σύνδεσή αυτή όμως ήταν σίγουρα εσκεμμένη, καθώς οι καλλιτέχνες 

θέλησαν να προσδιορίσουν τις δύο διάσημες ομάδες των τριών μάγων με 

ένα κοινό χαρακτηριστικό165.  Αυτό δεν ήταν άλλο από την περσική τους 

καταγωγή όπως φανερώνει η απόδοση του ρουχισμού τους. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 

 

Ο παραλληλισμός μεταξύ των τριών Νέων και των τριών Μάγων 

γίνεται εντονότερος κατά τον 4ο αι. μ.Χ., όπως παρατηρούμε στη 

σαρκοφάγο του St Gilles, στην Αρλ της Γαλλίας. Στην εικ. 2 βλέπουμε 

                                                           

164 R. M. Jensen, στο ίδιο, σελ. 24-32. 

165 T. F. Matthews, The Clash of Gods: A Reinterpretation of Early Christian Art, Princeton 

University Press, Princeton 1999, σελ. 80. 
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λοιπόν, τους τρεις νέους να στρέφονται προς την αντίθετη κατεύθυνση 

από τον Πέρση αξιωματικό, ο οποίος στέκεται δίπλα σ’ ένα είδωλο και 

έτσι αυτοί είναι στραμμένοι προς το σημείο που βρίσκεται το αστέρι της 

Βηθλεέμ166. 

Αρκετές παραστάσεις των Μάγων βρέθηκαν στις ρωμαϊκές κατακόμβες 

και σχεδόν όλες χρονολογούνται από την εποχή του Κωνσταντίνου μέχρι 

και τα μέσα του 5ου αι. μ.Χ.167. Σε αυτές τις μεταγενέστερες προσπάθειες 

της χριστιανική τέχνης έχουν προστεθεί μερικά ακόμη στοιχεία από τη 

γνωστή διήγηση του Ματθαίου. 

Εικόνα 3 

 

Η εικ. 3 αποτελεί μία ακόμη από τις σκηνές που βρέθηκαν σε 

ρωμαϊκή κατακόμβη στο πλαίσιο της νεκρικής ζωγραφικής. 

Συγκεκριμένα, είναι η δεύτερη από ένα ζεύγος τοιχογραφιών και 

ανάγεται στον 4ο αι. μ.Χ. Βρίσκεται στη ρωμαϊκή κατακόμβη των Αγίων 

Μάρκου και Μαρκελλιανού και αναπαριστά την προσκύνηση των Μάγων 

                                                           

166 R. M. Jensen, στο ίδιο, σελ. 24-32. 

167 R. C. Trexler, στο ίδιο,  σελ. 22. 



59 
 

στον Ιησού, ο οποίος ως νεογέννητο βρίσκεται στην αγκαλιά της μητέρας 

του168. 

Ο παραλληλισμός μεταξύ των τριών Μάγων και του Βαλαάμ 

εμφανίζεται και στην πρώιμη χριστιανική τέχνη στις παραστάσεις της 

προσκύνησης των Μάγων ή στις παραστάσεις της Μαρίας με τον Χριστό 

αγκαλιά, οι οποίες περιλαμβάνουν την εικόνα του Βαλαάμ που δείχνει 

προς ένα αστέρι που λάμπει ψηλά στον  ουρανό169. 

 

  

 

 

 

Εικόνα 4 

 

Στην επιτύμβια στήλη της εικόνας 4 παρατηρούμε άλλη μία 

παράσταση με τους Μάγους στην πρωτοχριστιανική τέχνη, η οποία  

χρονολογείται τον 4ο αι. μ.Χ. και βρίσκεται στην κατακόμβη της 

Πρισκίλλης, στην Ρώμη. Στην παραπάνω στήλη, η οποία  βρίσκεται στον 

τάφο της Σεβήρας έχει προστεθεί και ένας άνδρας πίσω από τον Ιησού και 

τη μητέρα του που υποδεικνύει ένα αστέρι. Επιπλέον, παρατηρούμε την 

επιγραφή «Severa in Deo Vivas». Η Σεβήρα βρίσκεται στα αριστερά και στα 

δεξιά απεικονίζεται η γνωστή σκηνή της προσκύνησης των Μάγων με μια 

ασυνήθιστη προσθήκη: Ένας άντρας στέκεται πίσω από την Παναγία 

δείχνοντας το άστρο170. Σύμφωνα με την R. M. Jensen μερικοί πιστεύουν 

ότι ίσως πρόκειται για τον Ιωσήφ, αλλά μάλλον πρόκειται για τον 

προφήτη Βαλαάμ, ο οποίος πρόβλεψε για το αστέρι εξ’ Ιακώβ που θα 

                                                           

168 T. F. Matthews, στο ίδιο, σελ. 80 και 84. 

169 T. Hegedus, στο ίδιο, σελ. 13. 

170 R. M. Jensen, στο ίδιο, σελ. 24-32. 
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υποδείκνυε τον βασιλιά του Ισραήλ. Η δεύτερη είναι η πιθανότερη εκδοχή 

ανάγνωσης της εν λόγω παράστασης. 

Από τον 5ο αι. μ.Χ. παρατηρούμε ότι οι Μάγοι άρχισαν να 

παρουσιάζονται στις ψηφιδωτές διακοσμήσεις των πρώτων μεγάλων 

βασιλικών171. Σ’ ένα ψηφιδωτό του 6ου αι. μ.Χ. από την εκκλησία του Άγιου 

Απολλινάριου του Νέου, στην Ραβέννα, απεικονίζονται οι τρεις Μάγοι, 

στο οποίο μπορούν να διακριθούν μόνο από τα μαλλιά τους και από τα 

ονόματά τους172.  

 

Εικόνα 5 

 

Στην εικόνα 5 παρατηρούμε το μωσαϊκό από τη βασιλική του Αγίου 

Απολλιναρίου του Νέου του 6ου αι. μ.Χ από τη Ραβέννα της Ιταλίας, στο 

οποίο σύμφωνα με την R. M. Jensen: «απεικονίζονται η ένθρονη Παναγία 

και ο Ιησούς, τους οποίους πλαισιώνουν άγγελοι. Οι Μάγοι απεικονίζονται 

επίσης, να ακολουθούνται από γυναίκες μάρτυρες που φέρουν στέφανα στα 

χέρια... Τα ονόματα των Μάγων αναγράφονται από πάνω τους (Θυμίζουμε 

εδώ ότι τα ονόματα των Μάγων δεν αναφέρονται πουθενά στην Κ.Δ.)… 

                                                           

171 Ο.π., σελ. 3 

172 Ό.π., σελ. 3. 
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Εδώ λοιπόν, ο Βαλτάσαρ παρουσιάζεται με μια μακριά καστανή γενειάδα, ο 

Γκασπάρ με μακριά γκρίζα μαλλιά και ο Μελχιόρ είναι ένας αγένειος 

άντρας».  
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2. Μία από τις πρώτες σκηνές που επιλέγονται από την Κ.Δ. 

 

Η παρουσία των Μάγων στη διήγηση της γέννησης του Ιησού 

προσέφερε έναν εξωτικό και μυστηριώδη αέρα, όπου οδήγησε στην έξαψη 

της φαντασίας των χριστιανών από τα πρώτα κιόλας χρόνια173. Είναι 

λογικό η εκδοχή του Λουκά με την προσκύνηση των ποιμένων να μην 

προσφερόταν για μια αντίστοιχη θεώρηση. Οι ταπεινοί ποιμένες της 

Βηθλεέμ θα ήταν αδύνατο να έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον και τη 

φαντασία των πιστών σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της Εκκλησίας. 

Αντίθετα οι απροσδιόριστοι μάγοι που φτάνουν από την ανατολή με 

πολύτιμα δώρα με θεϊκή καθοδήγηση εξάπτουν τη φαντασία ακόμη και 

του πιο προσγειωμένου χριστιανού. 

Έτσι, παρατηρούμε ότι στην τέχνη η προσκύνηση των Μάγων 

εμφανίστηκε νωρίτερα και πολύ πιο συχνότερα από οποιαδήποτε άλλη 

σκηνή της γέννησης και της παιδικής ηλικίας του Ιησού και τα 

καλλιτεχνικά στοιχεία επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι ο αρχέγονος 

χριστιανισμός απέδιδε μεγάλη σημασία στην ιστορία των πρώτων 

επισκεπτών του Ιησού174.  

 Έτσι αυτή έγινε η πιο δημοφιλής σκηνή στην χριστιανική τέχνη και 

παρέμεινε έτσι για αιώνες. Στις κατακόμβες μόνο υπάρχουν πάνω από 

δέκα παραστάσεις των Μάγων που σώζονται μέχρι και σήμερα175. 

 Η σκηνή της προσκύνησης των Μάγων είναι επίσης, από τις 

πρώτες παραστάσεις που επιλέγονται γενικά από το σύνολο της Κ.Δ. 

γιατί, οι Μάγοι ήταν οι πρώτοι μάρτυρες της γέννησης του Ιησού 

Χριστού176. Ήταν σύμφωνα με τον Ματθαίο οι πρώτοι προσκυνητές της 

                                                           

173 R. M. Jensen, στο ίδιο, σελ. 24-32 

174 Ό.π., σελ. 24-32. 

175 R. C. Trexler, στο ίδιο, σελ. 22. 

176 R. M. Jensen, στο ίδιο, σελ. 24-32. 
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γέννησης του Ιησού. Ακόμη, οι Μάγοι αναγνωρίστηκαν ως βασιλείς 

‘’όλων των εθνών’’ που λάτρεψαν και προσκύνησαν τον Μεσσία177. Με 

άλλα λόγια εκπροσωπούν σε πολλές ερμηνευτικές προτάσεις τον εθνικό 

κόσμο και μάλιστα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αφού θεωρήθηκαν 

πρόσωπα της διανοητικής ελίτ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

177 Ό.π., σελ. 5. 
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3. Η εξέλιξη της σκηνής στη βυζαντινή και αναγεννησιακή τέχνη 

 

Η βυζαντινή τέχνη πριν τη λατινική κατάκτηση του 1204, τόσο 

διαφορετική από την Δυτική τέχνη, σπάνια παρουσίαζε τους Μάγους ως 

βασιλιάδες, παρ’ όλο που η έννοια των μάγων ηγεμόνων προήλθε από 

την Συρία και ακόμη κι αν οι θεολόγοι των βυζαντινών χρόνων 

υποστήριξαν με συνέπεια τη θέση ότι οι τρεις Μάγοι ήταν βασιλιάδες178.  

Οι γυναίκες του Βυζαντίου μιμήθηκαν τους Μάγους στην τελετή 

παράδοσης δώρων στην αυτοκράτειρα ως μητέρα και στο παιδί της179. Ένα 

αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί μία αμπούλα ελαίου του 6ου αι. 

μ.Χ., που απεικονίζει την προσκύνηση των Μάγων και των ποιμένων στην 

ένθρονη Παναγία με τον Ιησού στην αγκαλιά της, η οποία μπορεί να 

συγκριθεί με το χρυσό μετάλλιο του 4ου αι. μ.Χ., στο οποίο απεικονίζεται η 

αυτοκράτειρα Φαύστα καθισμένη στον θρόνο της με το παιδί της στην 

αγκαλιά, όπου στις δύο πλευρές της οι προσωποποιήσεις της Ευτυχίας και 

της Ευσέβιας την χαιρετούν, καθώς επίσης ένας άγγελος στα πόδια της, 

της προσφέρει το aurum coronarium180. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι οι Μάγοι 

ταυτίστηκαν με τους βυζαντινούς αυτοκράτορες και τις οικογένειές τους. 

Μπορούμε να διακρίνουμε εδώ μια τάση, να αποτελέσει η παράσταση της 

προσκύνησης των μάγων μέρος της πολιτικής προπαγάνδας των 

αυτοκρατόρων. 

Επίσης, ο R. C Trexler αναφέρει τα εξής: «ο Κωνσταντίνος ο 

Πορφυρογέννητος επιβεβαιώνει στα κείμενά του τι συμβολίζουν τα 

ψηφιδωτά της Ραβέννας με τις αντίστοιχες σκηνές: Οι βυζαντινοί άρχοντες 

χρησιμοποίησαν τους Μάγους ως μέρος μιας κρατικής εκπροσώπησης και 

αυτό το έδειξαν σε ορισμένες γιορτές και σε κάποιες άλλες περιστάσεις». 

                                                           

178 R. C. Trexler, στο ίδιο, σελ. 46. 

179 Ό.π., σελ. 49. 

180 Ό.π., σελ. 48. 
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Τον 7ο αι. μ.Χ. η διήγηση της προσκύνησης των Μάγων έγινε 

θεατρικό δρώμενο.  Ο πατριάρχης Ιεροσολύμων Σωφρόνιος συνέγραψε 

δώδεκα δραματικούς ύμνους Γεννήσεως, αρκετά δραματικούς, ώστε να 

οδηγήσει τους ειδικούς να μιλούν για ένα βυζαντινό ‘’θεατρικό της 

Γεννήσεως’’181. Σ’ αυτό ηθοποιοί υποδύονται τον Ιωσήφ και την Μαρία, 

καθώς επίσης και μία χορωδία που αντιπροσωπεύει τον ‘’λαό’’ συζητά για 

το γεγονός της γέννησης του Ιησού από την Παρθένο Μαρία. Ακόμη, 

υπάρχουν ηθοποιοί που υποδύονται τους Μάγους, οι οποίοι στο θεατρικό 

δεν αποτελούν δραματικές προσωπικότητες, αλλά officia stellae της Δύσης 

και αναφέρονται από τον Ιωσήφ και την χορωδία τρεις φορές κατά την 

διάρκεια του έργου, σε σημαντικές περιστάσεις182. 

 

 

                                              Εικόνα 1 

 

Στην αναγεννησιακή τέχνη υπήρξαν κάποιες εξελίξεις. Όπως 

παρατηρούμε, στην εικ. 1 στον πίνακα που ανήκει στον ζωγράφο Αντρέα 

Μαντένια (τίτλος έργου: Η προσκύνηση των Μάγων) του 1500 μ.Χ., 
                                                           

181 R. C. Trexler, στο ίδιο, σελ. 49. 

182 Ό.π., σελ. 49-50. 
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απεικονίζονται ο Ιωσήφ, η Παναγία και οι τρεις Μάγοι, οι οποίοι είναι 

στραμμένοι προς το νεογέννητο Ιησού183. Οι Μάγοι προσφέρουν πολύτιμα 

δώρα: ο Γκασπάρ εξαιρετικής ποιότητας κινέζικο πορσελάνινο σκεύος 

γεμισμένο με χρυσά νομίσματα, ο Μελχιόρ ένα θυμιατήρι με λίβανο, 

φτιαγμένο από τούρκικο κράμα χαλκού και ο Βαλτάσαρ ένα δοχείο με 

πράσινο αχάτη, γεμισμένο με μύρο. Επίσης, στην εικ. 1 παρατηρούμε ότι ο 

Γκασπάρ απεικονίζεται πλέον ως φαλακρός και είναι ο άντρας που 

γονατίζει μπροστά στο βρέφος και ο Μελχιόρ ως νέγρος184 . 

Ένας άλλος αναγεννησιακός ζωγράφος, ο αινιγματικός Λεονάρντο 

Ντα Βίντσι, στη δική του εκδοχή της Προσκύνησης των Μάγων, 

αναδεικνύει μια πτυχή στο κείμενο του Ματθαίου που άλλοι καλλιτέχνες 

είχαν παραλείψει: «Το Μτ 2,1-12 δεν έχει μόνο προσκήνιο, αλλά και 

παρασκήνιο, καθώς στον πίνακα του Ντα Βίντσι, πίσω από την Μαρία με τον 

Ιησού και τους Μάγους, υπάρχουν κτίρια ετοιμόρροπα και ιππείς που 

κονταροχτυπιούνται»185. Το νόημα είναι φανερό: Ο κόσμος στον οποίο 

έρχεται ο Μεσσίας είναι μέσα στο χάος και την αποσύνθεση, οπότε τα 

πράγματα πρέπει να διορθωθούν186. Ο Ντα Βίντσι είναι ο μόνος που 

τολμά να δείξει κάτι τέτοιο και να συνδέσει και αυτό το στοιχείο στην 

προσκύνηση των Μάγων. 

Στη Φλωρεντία την περίοδο της αναγέννησης από το 1390 μέχρι το 

1490 παρατηρούμε ότι γίνονταν φεστιβάλ με υπαίθρια θεάματα μάγων, 

τα οποία έφεραν διασημότητα στην πόλη και χαρά στους ανθρώπους και 

στα οποία είχε κάποια ανάμειξη και η κυβέρνηση 187. Με τον καιρό το 

φεστιβάλ των μάγων στην Φλωρεντία πραγμάτωνε την ιστορία των 

                                                           

183 Ο πίνακας προέρχεται από τη συλλογή: The J. Paul Getty Museum. 

184 R. M. Jensen, στο ίδιο, σελ. 24-32. 

185 W. D. Davies-D. C. Allison, στο ίδιο, σελ. 254. 

186 Ό.π., σελ. 254. 

187 R. C. Trexler, στο ίδιο, σελ. 89-92. 
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Μάγων που είχαν έρθει μαζί από ξεχωριστά βασίλεια, συσχετίζοντας τα 

βασίλεια αυτά με την πολιτική και κοινωνική γεωγραφία της πόλης188. 

Το φεστιβάλ των Μάγων σύμφωνα με τον R. C. Trexler: 

«αντικατόπτριζε την επιτυχή κατασκευή του πολιτεύματος, από τα πολλά 

διαφορετικά μέρη του, ακριβώς όπως και οι Μάγοι, που προέρχονται από 

διαφορετικές κουλτούρες, ωστόσο κατάφεραν να μείνουν ενωμένοι και να 

κάνουν την προσκύνησή τους στο βρέφος με έναν ολοκληρωμένο τρόπο». 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

188 Ό.π., σελ. 91. 
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Τέταρτο κεφάλαιο 

 

1. Οι εκδοχές των αποκρύφων κειμένων 

 

Το κατά Ματθαίον ευαγγέλιο είναι ένα εκ των πρώτων βιβλίων της 

Κ.Δ., το οποίο ασχολείται με την γενεαλογία, την γέννηση και 

κορυφώνεται με το πάθος και την ανάσταση του Ιησού. Με την παιδική 

ηλικία του Ιησού και συγκεκριμένα με τη γέννηση του Ιησού ασχολήθηκε 

και ο ευαγγελιστής Λουκάς. Οι υπόλοιπες πηγές οι οποίες υπάρχουν για 

τη γέννηση του Χριστού, ανήκουν σε συγγραφείς των οποίων τα κείμενα 

έχουν αποκλειστεί από τον κανόνα της Αγίας Γραφής, καθώς 

αποτελούσαν απομίμηση του τίτλου, του ονόματος του συγγραφέα και 

του περιεχομένου των κανονικών βιβλίων της Αγίας Γραφής. Τα βιβλία 

αυτά ονομάστηκαν Απόκρυφα.  

Συγκεκριμένα, για το Μτ 2,1-12 με το οποίο ασχολούμαστε, έχουμε 

πληροφορίες από τα εξής απόκρυφα κείμενα: το Πρωτοευαγγέλιο του 

Ιακώβου, το ευαγγέλιο του Ψευδο-Ματθαίου, το Αραβικό ευαγγέλιο της 

παιδικής ηλικίας του Ιησού και το Αρμενικό ευαγγέλιο της παιδικής ηλικίας 

του Ιησού189 . 

Το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου είναι ένα από τα αρχαιότερα και 

σημαντικότερα  απόκρυφα χριστιανικά κείμενα, το οποίο πραγματεύεται 

τα σχετικά με την γέννηση του Ιησού και άλλα θέματα και εξαιτίας της 

ευρείας διάδοσής του επηρέασε τη λατρευτική ζωή της ανατολικής και 

δυτικής εκκλησίας190. Πήρε την ονομασία του ως Πρωτο-ευαγγέλιο, γιατί 

αναφέρεται σε γεγονότα που συνέβησαν πριν από τη γέννηση του Ιησού, 

                                                           

189 J. K. Elliot, A Synopsis of the Apocryphal Nativity and Infancy Narratives, Brill, The 

Nederlands 2006, σελ. 11, Ι. Δ. Καραβιδόπουλου, Απόκρυφα Χριστιανικά Κείμενα Α’, 

Χριστιανικά Ευαγγέλια, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 108-109. 

190 Ι. Δ. Καραβιδόπουλου, στο ίδιο, σελ. 43. 
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όπως για τους γονείς της Μαρίας, τη γέννηση και την ανατροφή της και 

όσον αφορά την ταυτότητα του συντάκτη, στο κεφ. 25 ο συγγραφέας 

ισχυρίζεται ότι είναι ο Ιάκωβος από την Ιερουσαλήμ191. 

Τόπος συγγραφής του Πρωτευαγγελίου Ιακώβου φέρεται να είναι η 

Αίγυπτος για τρεις λόγους: α) στο 2ο κεφ. αναφέρεται το μαντήλι με τον 

βασιλικό χαρακτήρα, το οποίο αποτελεί και το μοναδικό ιστορικό στοιχείο 

του Πρωτευαγγελίου Ιακώβου και σύμφωνα με τον Stryker: «στην Αίγυπτο 

υπήρχαν φημισμένα εργαστήρια, υπό κρατικό έλεγχο, που ασχολούνταν με 

αυτόν τον τομέα εξυπηρετώντας παραγγελίες των αρχών, βασιλικών την 

εποχή των Πτολεμαίων, αυτοκρατορικών στους ρωμαϊκούς χρόνους», β) το 

Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου αναφέρεται για πρώτη φορά από συγγραφείς της 

Αλεξάνδρειας, όπως ο Ωριγένης και ο Κλήμης και γ) η Αίγυπτος είναι 

γνωστή γενέτειρα της απόκρυφης και αποκαλυπτικής γραμματείας192. 

Όσον αφορά τον χρόνο συγγραφής πρέπει σύμφωνα με τον 

ομότιμο σήμερα καθηγητή Ιωάννη Καραβιδόπουλο, να λάβουμε υπόψη 

μας τις τρεις σημαντικές αναφορές του Κλήμεντος Αλεξανδρέως, του 

Ιουστίνου και του Ωριγένους και τις χρονολογίες θανάτου τους (Κλήμης 

Αλεξανδρεύς (215 μ.Χ.), Ιουστίνος (165 μ.Χ.), Ωριγένης (254 μ.Χ.)) για να 

τοποθετήσουμε ως ημερομηνία εμφάνισής του στο δεύτερο μισό του 2ου αι. 

μ.Χ., καθώς τον 3ο αι. γνωρίζει μεγάλη διάδοση. Παρακάτω παραθέτουμε 

το σχετικό απόσπασμα από τη μετάφραση του κειμένου193. 

 

21. 1. «Και να ο Ιωσήφ ετοιμάστηκε να φύγει προς την 

Ιουδαία και θόρυβος ξέσπασε στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας· ήλθαν 

μάγοι ρωτώντας: «Πού βρίσκεται ο νεογέννητος βασιλιάς των 
                                                           

191 J. K. Elliot, στο ίδιο, σελ. 12. 

192 Ι. Δ. Καραβιδόπουλου, στο ίδιο, σελ. 46. 

193 Βλ. Ι. Δ. Καραβιδόπουλου, στο ίδιο, 71-72. Ολόκληρο το κείμενο της μετάφρασης 

είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα Myriobiblos 

http://www.myriobiblos.gr/bible/apocrypha/iakovos.asp (προσπελάστηκε 16/10/2015). 

http://www.myriobiblos.gr/bible/apocrypha/iakovos.asp
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Ιουδαίων; Είδαμε το αστέρι Του να ανατέλλει στην ανατολή και 

ήρθαμε να Τον προσκυνήσουμε». 2. Όταν το άκουσε ο Ηρώδης, 

ταράχτηκε και έστειλε υπηρέτες στους μάγους. Έστειλε και 

κάλεσε τους αρχιερείς και τους ανέκρινε ρωτώντας: «Πώς 

αναφέρονται τα σχετικά με τον Χριστό; Πού γεννιέται;» Εκείνοι 

απάντησαν: «Στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, έτσι έχει γραφτεί». Αφού 

τους απέλυσε, ανέκρινε τους μάγους ρωτώντας: «Τι σημάδι είδατε 

για το γεννημένο βασιλιά;» Οι μάγοι απάντησαν: «Είδαμε ένα 

υπερμεγέθη αστέρα που έλαμψε και συσκότισε τους υπολοίπους, 

ώστε να μην φαίνονται· έτσι εμείς αντιληφθήκαμε ότι γεννήθηκε 

βασιλιάς στον Ισραήλ και ήλθαμε να τον προσκυνήσουμε». Είπε 

τότε ο Ηρώδης: «Πηγαίνετε και αναζητήστε τον και αν τον βρείτε, 

ειδοποιήστε και εμένα, για να τον προσκυνήσω». 3. Έφυγαν οι μάγοι 

και να ο αστέρας που είχαν δει στην ανατολή, τους οδηγούσε έως 

οτου έφτασαν στο σπήλαιο, και στάθηκε στην κορυφή του. Είδαν 

τότε οι μάγοι το παιδί με τη μητέρα Του και έβγαλαν από τους 

σάκκους τους χρυσό, λίβανο και σμύρνα. 4. Αφού οι μάγοι πήραν 

οδηγίες από άγγελο να μην μπούνε στην Ιουδαία, από άλλο δρόμο 

πορεύτηκαν για την πατρίδα τους». 

 

 Ως προς το περιεχόμενο του έργου αυτού τώρα, εμείς θα 

ασχοληθούμε με το Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου 21 που αναφέρεται στους 

Μάγους. Συγκεκριμένα, στο Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου 21:1 γίνεται λόγος 

για τον Ιωσήφ, ο οποίος ετοιμάζεται να αναχωρήσει για την Ιουδαία. Οι 

Μάγοι κάνουν την εμφάνισή τους ρωτώντας να μάθουν που βρίσκεται ο 

νεογέννητος βασιλιάς των Ιουδαίων. Στη συνέχεια στο 21:2 ο Ηρώδης 

ταράχτηκε μαθαίνοντας τα νέα για την γέννηση του Ιησού και κάλεσε 

τους αρχιερείς για να μάθει τα σχετικά με τη γέννηση του Ιησού. Στην 

συνέχεια, κάλεσε τους Μάγους και τους ρώτησε αν είδαν κανένα σημάδι 
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για το γεννημένο Ιησού. Εκείνοι του απάντησαν ότι είδαν τον υπερμεγέθη 

αστέρα κι έτσι κατάλαβαν ότι γεννήθηκε ο βασιλιάς του Ισραήλ. Ο 

Ηρώδης τότε τους έστειλε να τον βρουν και μόλις τον βρουν να τον 

ειδοποιήσουν που βρίσκεται για να πάει να τον προσκυνήσει. Παρακάτω, 

στο 21:3 οι Μάγοι ξεκίνησαν και εμφανίστηκε πάλι ο αστέρας ο οποίος 

τους οδήγησε στο σπήλαιο όπου βρισκόταν ο νεογέννητος Ιησούς και 

μόλις τον είδαν του προσέφεραν δώρα. Τέλος, στο 21:4 οι Μάγοι 

αναχώρησαν και αφού πήραν οδηγίες από άγγελο να μην ξαναγυρίσουν 

στον Ηρώδη, ακολούθησαν άλλον δρόμο για την πατρίδα τους. 

 Το Ευαγγέλιο του Ψευδο-Ματθαίου που πραγματεύεται δύο θέματα, 

την Ιστορία της Γέννησης της Μαρίας και της Παιδικής Ηλικίας του Ιησού, 

άσκησε μεγάλη επιρροή κατά τον Μεσαίωνα και αποτέλεσε το κύριο μέσο 

για την διάδοση του Πρωτευαγγελίου του Ιακώβου και του κατά Θωμάν 

Ευαγγελίου της Παιδικής Ηλικίας194. Επιπλέον, ο Ι. Δ. Καραβιδόπουλος 

συμπληρώνει: «μεγάλο μέρος από την μεσαιωνική τέχνη δεν μπορεί να 

αποκωδικοποιηθεί χωρίς αναφορά σε βιβλία όπως το Ευαγγέλιο του Ψευδο-

Ματθαίου».  

 Το λατινικής καταγωγής ευαγγέλιο του Ψευδο-Ματθαίου που 

γράφτηκε μεταξύ 6ου και 7ου αι. μ.Χ. είναι βασισμένο στο Πρωτευαγγέλιο 

Ιακώβου (κεφ. 1-17) και στο Αραβικό Ευαγγέλιο της Παιδικής Ηλικίας του 

Ιησού (κεφ. 18-24). Το αρχαιότερο σωζόμενο χειρόγραφο αυτού του έργου 

είναι του 11ου αι. μ.Χ.195. Τα κεφ. 25-42 (βασισμένα στο κατά Θωμάν 

Ευαγγέλιο), κατά τον Gijsel δεν ανήκουν στο Ευαγγέλιο του Ψευδο-

Ματθαίου, καθώς ο Tischendorf, στην έκδοση του Ψευδο-Ματθαίου που τα 

επιμελήθηκε τα θεώρησε ως Pars altera196. 

                                                           

194 Ι. Δ. Καραβιδόπουλου, στο ίδιο, σελ. 89. 

195 J. K. Elliot, στο ίδιο, από εισαγωγή, σελ. 14. 

196 Ι. Δ. Καραβιδόπουλου, στο ίδιο, σελ. 91. 
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 Στο Ευαγγέλιο του Ψευδο-Ματθαίου το κεφ. 16 αναφέρεται στους 

Μάγους. Στο 16:1 σύμφωνα με την σύνοψη του J. K. Elliot197, οι Μάγοι 

πηγαίνουν στην Ιερουσαλήμ και ρωτούν να μάθουν που γεννήθηκε ο 

βασιλιάς των Ιουδαίων, καθώς είδαν το αστέρι από την Ιερουσαλήμ και 

θέλουν να τον προσκυνήσουν. Ο Ηρώδης θορυβημένος κάλεσε τους 

γραμματείς και τους Φαρισαίους και τους ρώτησε για τις προφητείες 

σχετικά με τον νεογέννητο Ιησού κι εκείνοι του απάντησαν ότι θα 

γεννηθεί στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας.  Έπειτα, κάλεσε τους Μάγους και 

τους έστειλε στην Βηθλεέμ και τους είπε μόλις βρουν τον Ιησού να του 

πουν που βρίσκεται για να πάει κι αυτός να τον προσκυνήσει.   

Στο 16:2 οι Μάγοι καθώς κατευθύνονταν προς την Βηθλεέμ, 

εμφανίστηκε το αστέρι, το οποίο ήταν οδηγός γι’ αυτούς και πηγαίνοντας 

μπροστά τους, μέχρι που έφτασαν και βρήκαν το παιδί. Οι Μάγοι μπήκαν 

στην οικεία και αντίκρισαν τον νεογέννητο Ιησού στην αγκαλιά της 

μητέρας του. Τότε, άνοιξαν τους θησαυρούς τους και πρόσφεραν πέρα 

από τα δώρα τους ο καθένας (σμύρνα, χρυσό, λίβανο) κι από ένα κομμάτι 

χρυσό. Προτού φύγουν οι Μάγοι προσκύνησαν το βρέφος και δεύτερη 

φορά και αναχώρησαν για την πατρίδα τους από άλλο δρόμο, αφού 

προειδοποιήθηκαν με όνειρο να μην επιστρέψουν στον Ηρώδη.  

Το Αραβικό Ευαγγέλιο της Παιδικής Ηλικίας παρουσιάζει αρκετά 

κοινά στοιχεία με το Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου και τα Ευαγγέλια του 

Ψευδο-Ματθαίου και του Ψευδο-Θωμά198. Η Παναγία είναι το κύριο 

πρόσωπο σε όλο το Αραβικό Ευαγγέλιο της Παιδικής Ηλικίας και το κύριο 

θέμα του έργου είναι τα θαύματα που έκανε ο νεαρός Ιησούς στην 

Αίγυπτο κατά τη διάρκεια της παραμονής της Αγίας Οικογένειας εκεί199. 

                                                           

197 J. K. Elliot, στο ίδιο. 

198 Ι. Δ. Καραβιδόπουλου, στο ίδιο, σελ. 109. 

199 J. K. Elliot, στο ίδιο, από εισαγωγή, σελ. 17. 
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Το Αραβικό Ευαγγέλιο το οποίο στηρίζεται σε συριακό πρωτότυπο 

του 5ου-6ου αι. μ.Χ., μπορεί να βρεθεί ολόκληρο στη Συριακή Ιστορία της 

μακαρίας Παρθένου Μαρίας στην έκδοση του E. Wallis Budge, The History of 

the Blessed Virgin Mary and the History of the Likeness of Christ, London 1899200. 

Το Αραβικό Ευαγγέλιο 7 αναφέρεται στην προσκύνηση των Μάγων 

και σύμφωνα με την σύνοψη του J. K. Elliot, ο Ιησούς γεννήθηκε στην 

Βηθλεέμ της Ιουδαίας και οι Μάγοι ήρθαν από την ανατολή, όπως είχε 

προβλέψει ο Ζωροάστρης201. Αφού προσκύνησαν οι Μάγοι τον νεογέννητο 

Ιησού του πρόσφεραν τα δώρα που είχαν φέρει (σμύρνα, λίβανο, χρυσό). 

Τότε η Παναγία πήρε ένα κομμάτι από τα σπάργανα και το έδωσε στους 

Μάγους. Οι Μάγοι το παρέλαβαν με μεγάλη τιμή και αναχώρησαν. Την 

ίδια στιγμή εμφανίστηκε μπροστά τους ένας άγγελος με την μορφή του 

αστεριού, που τους είχε καθοδηγήσει και νωρίτερα στο ταξίδι τους και το 

ακολούθησαν μέχρι να φτάσουν στην πατρίδα τους.  

Τέλος, το Αρμενικό Ευαγγέλιο της παιδικής ηλικίας βασίζεται και 

αυτό σε συριακό πρωτότυπο και μεταφράστηκε τον 11ο αι. μ.Χ. στα 

αρμενικά202. Όσον αφορά τη διήγησή του παρουσιάζει ομοιότητες με το 

Αραβικό και το κατά Θωμάν, ακολουθεί τη διήγηση του Ψευδο-Ματθαίου 

και έχει δύο σημεία, τα οποία δεν έχουν παράλληλα στα άλλα 

απόκρυφα203. Τα σημεία αυτά είναι τα εξής σύμφωνα με τον Ι. Δ. 

Καραβιδόπουλο: «α) Παρουσιάζει την Εύα στην είσοδο του σπηλαίου όπου 

γεννήθηκε ο Ιησούς, να τον παίρνει στην αγκαλιά της (κεφ. 8-9) και β) Η 

σκηνή της προσκύνησης των Μάγων είναι εμπλουτισμένη με πολλές 

λεπτομέρειες: Τα ονόματα των Μάγων είναι Μελχιώρ, Βαλτάσαρ και 

                                                           

200 Ι. Δ. Καραβιδόπουλου, στο ίδιο, σελ. 109. 

201 Σύμφωνα με τον Κλήμη τον Αλεξανδρέα, Στρωματείς, 1, 15, υπήρχε η πεποίθηση 

ότι ο Ζωροάστρης ήταν ένας προφήτης, ο οποίος είχε προβλέψει τον ερχομό του Μεσσία. 

Βλ σχετικά R. E. Brown, στο ίδιο, σελ. 168. 

202 Ι. Δ. Καραβιδόπουλου, στο ίδιο, σελ. 109. 

203 Ό.π., σελ. 109. 



74 
 

Γκασπάρ. Αυτοί έλαβαν την εντολή να προσκυνήσουν τον Κύριο μέσω του 

Βιβλίου του Αδάμ που ο Θεός έδωσε στον Πρωτόπλαστο». 

Σύμφωνα με την μετάφραση του Ι. Δ. Καραβιδόπουλου στο κεφ. 10 

οι Μάγοι καταφτάνουν υπό μουσική και με στρατό που τους τραγουδάει. 

Βλέποντάς τους ο Ιωσήφ και η Μαρία τρόμαξαν και επέστρεψαν στο 

σπήλαιο. Οι Μάγοι για να τους καθησυχάσουν τους είπαν ότι έρχονται 

από την μακρινή τους χώρα, την Περσία με δώρα και προσφορές για να 

προσκυνήσουν τον βασιλιά των Ιουδαίων και τους ζήτησαν να τους 

υποδείξουν το σημείο όπου βρίσκεται. Τότε ο Ιωσήφ τους έδειξε από 

μακριά το σπήλαιο και οι Μάγοι χαρούμενοι μπήκαν μέσα αντίκρισαν το 

παιδί και το προσκύνησαν όλοι με το πρόσωπο στη γη, βασιλιάδες, 

άρχοντες και ο υπόλοιπος λαός που αποτελούσε το στράτευμα. 

Πρώτος εισήλθε ο Γκασπάρ, βασιλιάς της Ινδίας, έπειτα ο 

Βαλτάσαρ, βασιλιάς των Αραβών και τρίτος ο Μελχιώρ, βασιλιάς των 

Περσών και προσέφεραν και οι τρεις τα δώρα τους. Αφού πρόσφεραν τα 

δώρα, βγήκαν από την σπηλιά οι βασιλείς και συζήτησαν για την 

εντύπωση που τους έκανε το μέρος που γεννήθηκε ο Ιησούς και η 

οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του.  

Ψάχνοντας το θαυμαστό σημείο που αντίκρισαν άρχισαν να 

διηγούνται τα οράματά τους για τον νεογέννητο Ιησού. Έπειτα, την 

επόμενη μέρα σηκώθηκαν οι βασιλείς και ξαναπήγαν στο σπήλαιο  

μήπως και δουν κάποιο άλλο όραμα και είδαν και οι τρεις τον Θεό που 

έγινε άνθρωπος, γεννημένος από την Παρθένο. Συσκέφτηκαν πάλι 

μεταξύ τους και την επόμενη μέρα ξαναπήγαν με χαρά στο σπήλαιο για 

να βεβαιωθούν αν είναι πράγματι εκεί αυτός που ο Θεός τους έδειξε. 

Μπαίνοντας στο σπήλαιο είδαν και αναγνώρισαν το παιδί ως Υιό του 

Θεού και πίστεψαν σε αυτόν και όλος ο στρατός που τους ακολουθούσε. 

Και τότε ο Μελχιόρ παίρνοντας το Βιβλίο της Διαθήκης που ήταν 

κλειστό και σφραγισμένο και διατηρούσε ως κληρονομιά από τους 
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πρώτους προγόνους του, το έφερε στον Ιησού. Έτσι, εκπλήρωσαν τις ευχές 

τους οι βασιλείς, οι πρίγκιπες και όλος ο στρατός. Στο σπήλαιο έμειναν 

τρεις ημέρες και αφού συσκέφτηκαν, αποφάσισαν να προσκυνήσουν τον 

Ιησού και να ομολογήσουν ότι είναι Θεός και Υιός του Θεού. 
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2. Οι προσθήκες στη διήγηση του Ματθαίου 

 

 Τα απόκρυφα χριστιανικά κείμενα, όπως το Πρωτευαγγέλιο του 

Ιακώβου, το Ευαγγέλιο του ψευδο-Ματθαίου και το Αραβικό Ευαγγέλιο 

πρόσθεσαν κάποια επιπλέον στοιχεία στη διήγηση του Ματθαίου. 

Ασφαλώς τα στοιχεία αυτά είναι φανταστικά και πολλές φορές 

εξυπηρετούν διάφορους θεολογικούς σκοπούς. 

  Στο Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου στο 21:1 γίνεται λόγος για τον 

Ιωσήφ204, οποίος ετοιμάζεται να φύγει προς την Ιουδαία, στο κείμενο του 

Ματθαίου στους στ. 2,1-12 δεν αναφέρεται πουθενά ο Ιωσήφ205.  Επίσης, το 

Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου στον στ. 21:2, επεξεργάζεται την εμφάνιση του 

αστέρα: οι Μάγοι είπαν στον Ηρώδη ότι το αστέρι τους έκανε τα άλλα 

αστέρια να φαίνονται πιο αχνά σε σύγκριση με αυτό, το οποίο έλαμπε206. 

 Στο ευαγγέλιο του Ματθαίου στο 2:11 οι Μάγοι φτάνουν στο σημείο 

που βρίσκεται ο νεογέννητος Ιησούς. Ο Ματθαίος αναφέρει ότι ο Ιησούς 

γεννήθηκε σε οικία, ενώ το Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου 21:3 κάνει λόγο για 

σπήλαιο207 στο οποίο βρήκαν οι Μάγοι τον Ιησού208.  Επίσης, στο 21:3 του 

Πρωτευαγγελίου Ιακώβου γίνεται λόγος για σάκους από τους οποίους 

έβγαλαν οι Μάγοι τα δώρα, όμως το Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου εδώ, όπως 

και σε άλλες περιπτώσεις, παρουσιάζει ένα συνδυασμό παραδόσεων του 

                                                           

204 Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου 21:1: «Και να ο Ιωσήφ ετοιμάστηκε να φύγει προς την 

Ιουδαία και θόρυβος ξέσπασε στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας». 

205 Ι. Δ. Καραβιδόπουλου, στο ίδιο, σελ. 71. 

206 Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου 21:2: «Είδαμε ένα υπερμεγέθη αστέρα που έλαμψε και 

συσκότισε τους υπολοίπους, ώστε να μην φαίνονται». R.M. Jensen, στο ίδιο, σελ. 4. 

207 Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου 21:3: «Έφυγαν οι μάγοι και να ο αστέρας που είχαν δει στην 

ανατολή, τους οδηγούσε έως ότου έφτασαν στο σπήλαιο, και στάθηκε στην κορυφή του». 

208 Ι. Δ. Καραβιδόπουλου, στο ίδιο, σελ. 72. Το σπήλαιο του Πρωτευαγγελίου Ιακώβου 

αποτελεί την χαρακτηριστικότερη προσφορά του στις εικονογραφικές, συναξαριστικές 

και υμνολογικές παραδόσεις της εκκλησίας. Βλ. περισσότερα υποσ. 59, σελ. 69. 
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Ματθαίου και του Λουκά και η ιδέα του σάκου μπορεί να απηχεί τη 

διήγηση της προσκύνησης των ποιμένων του κατά Λουκάν209. 

Ένα ακόμη στοιχείο προσθέτει το Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου στο 21:4 

στην εκδοχή του κατά Ματθαίον στον στ. 12. Αφού, προσκύνησαν οι 

Μάγοι τον Ιησού, ετοιμάστηκαν να αναχωρήσουν «δι᾽ ἄλλης ὁδοῦ» και να 

μην επιστρέψουν στον Ηρώδη εξαιτίας του ονείρου που είδαν. Το 

Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου διευκρινίζει ότι η προειδοποίηση ήρθε από έναν 

άγγελο210 (και όχι από όνειρο), όμως οι πληροφορίες αυτές έχουν συναχθεί 

από τις άλλες παρόμοιες σκηνές στην αφήγηση του Ματθαίου211(1:20, 2:13, 

19)212.  

Προσθήκες στη διήγηση του Ματθαίου έχουμε και από το 

απόκρυφο ευαγγέλιο του Ψευδο-Ματθαίου. Στο Μτ 2:11 οι Μάγοι αφού 

προσκύνησαν τον νεογέννητο Ιησού, προσέφεραν ο καθένας και από ένα 

δώρο, στο ευαγγέλιο του Ψευδο-Ματθαίου 16:2 παρατηρούμε ότι οι Μάγοι 

πέραν των δώρων που πρόσφερε ο καθένας ξεχωριστά λίβανο, χρυσό και 

σμύρνα, πρόσφεραν και από ένα κομμάτι χρυσό. Επιπλέον, σύμφωνα με 

το ευαγγέλιο του Ψευδο-Ματθαίου 16:2 οι Μάγοι προσκυνούν και για 

δεύτερη φορά τον Ιησού πριν αναχωρήσουν. Κάτι τέτοιο όμως δεν 

αναφέρεται στο ευαγγέλιο του Ματθαίου, καθώς εκεί οι Μάγοι 

προσκυνούν μία φορά μόνο τον Ιησού. 

 Σύμφωνα με το Αραβικό ευαγγέλιο της παιδικής ηλικίας 7 μετά την 

προσκύνηση και την παρουσίαση των δώρων από τους Μάγους προς το 

                                                           

209 R. E. Brown, στο ίδιο, σελ. 176. 

210 Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου 21:4: «Αφού οι μάγοι πήραν οδηγίες από άγγελο να μην 

μπούνε στην Ιουδαία, από άλλο δρόμο πορεύτηκαν για την πατρίδα τους». 

211 R. E. Brown, στο ίδιο, σελ. 176. 

212 Μτ. 1:20: «ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ 

λέγων·», Μτ. 2:13: «Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ 

Ἰωσὴφ λέγων·» και Μτ. 2:19: «Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται 

κατ᾽ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ». 
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νεογέννητο Ιησού, η Παναγία δίνει στους Μάγους ένα κομμάτι από τα 

σπάργανα, Και πάλι κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται στο ευαγγέλιο του 

Ματθαίου. Τέλος, στο ευαγγέλιο του Ματθαίου στο 2:9 επιλύεται το 

πρόβλημα των Μάγων κατά την αναζήτηση του Ιησού, καθώς 

επανεμφανίζεται το αστέρι, το οποίο για τον ευαγγελιστή μας αποτελεί 

θεϊκό σημάδι. Στο Αραβικό ευαγγέλιο της παιδικής ηλικίας του Ιησού όμως, 

το άστρο ταυτίζεται με τον άγγελο που οδηγεί πίσω τους Μάγους, στην 

πατρίδα τους213.   

Στο Αρμενικό ευαγγέλιο της παιδικής ηλικίας του Ιησού 

παρατηρούμε αρκετές προσθήκες στην διήγηση του Ιησού που έχουμε στο 

κατά Ματθαίον. Κι εδώ όπως και στο Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου 

εμφανίζεται ο Ιωσήφ και γίνεται λόγος για σπήλαιο στο οποίο γεννήθηκε 

ο Ιησούς και όχι για οικεία, όπως στο Μτ 2,1-12. Επίσης, οι Μάγοι δεν 

έρχονται μόνοι τους για να προσκυνήσουν τον Ιησού, αλλά μαζί τους 

έρχονται και βασιλείς, πρίγκιπες και ένας ολόκληρος στρατός214.   

Μία άλλη σημαντική προσθήκη τέλος, είναι τα ονόματα των 

Μάγων, Μελχιώρ, Γκασπάρ και Βαλτάσαρ215 και η εντολή που τους 

δόθηκε να προσκυνήσουν τον Ιησού μέσω του Βιβλίου του Αδάμ που 

έδωσε ο Θεός216. 

 

 

 

 

 

                                                           

213 Β. Π. Στογιάννου, στο ίδιο, σελ. 634-635. Βλ. επίσης, υποσ. 139. 

214 Ι. Δ. Καραβιδόπουλου, στο ίδιο, σελ. 112. 

         215 Τα ονόματα τα Μάγων αναφέρονται και στο Αραβικό ευαγγέλιο της παιδικής 

ηλικίας του Ιησού, όχι όμως με την μορφή που αναφέρονται και στο ευαγγέλιο του 

Ματθαίου. Βλ. σχετικά, R. M. Jensen, στο ίδιο, σελ. 24-32.  

216 Ι. Δ. Καραβιδόπουλου, στο ίδιο, σελ. 109. 
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3. Η επίδραση των μεταγενέστερων πληροφοριών και η επικράτησή τους 

 

 Οι προσθήκες των απόκρυφων κειμένων επηρέασαν σε ορισμένες 

περιπτώσεις την μετέπειτα χριστιανική παράδοση. Στο Πρωτευαγγέλιο 

Ιακώβου 21:3 η προσθήκη του σπηλαίου αποτελεί την χαρακτηριστικότερη 

προσφορά στις εικονογραφικές, υμνολογικές και συναξαριστικές 

παραδόσεις της εκκλησίας217.  

Το αστέρι (υπερμεγέθης αστέρας) επίσης, σύμφωνα με τον Ι. Δ. 

Καραβιδόπουλο: «αποτελεί καίριο σημείο για την εξέλιξη της ιστορίας, 

αλλά σίγουρα απηχεί την πίστη της πρώιμης εκκλησίας, η οποία ταύτισε το 

άστρον εξ Ιακώβ (Αρ. 24:17) με αυτό το πρόσωπο του Μεσσία από πολύ 

νωρίς, όπως φαίνεται και από το Απ. 22:16. Ο Ψευδο-Ματθαίος, ο Ιγνάτιος 

Αντιοχείας (PG 5, 660A), ο Ωριγένης, ο Ιουστίνος (PG 6, 380C) και μια 

πλειάδα πατέρων και ύμνων ακολουθούν την αναπτυγμένη παράδοση για 

τον αστέρα, όπως και το Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου». 

Η εμφάνιση αγγέλου για την προειδοποίηση στους Μάγους από το 

Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου και από το Αραβικό Ευαγγέλιο φαίνεται να 

επηρέασε την πρωτοχριστιανική παράδοση. Έτσι, σύμφωνα με τον Β. Π. 

Στογιάννο και ο ιερός Χρυσόστομος προσθέτει την μεσολάβηση αγγέλου, 

καθώς «φαίνεται πως τελούν υπό την επίδραση των λοιπών χωρίων και δεν 

πρόσεξαν ότι στις δύο περιπτώσεις αποκαλύψεως σε εθνικούς δε μεσολαβεί 

άγγελος». 

 Κλείνοντας, όσον αφορά τα ονόματα και τις εθνικότητες των 

Μάγων το Αραβικό Ευαγγέλιο κάνει λόγο για τον Μέλκον, βασιλιά της 

Περσίας, τον Γκασπάρ, βασιλιά της Ινδίας και τον Βαλντάσαρ, βασιλιά 

της Αραβίας και ήταν ότι πιο κοντινό στα ονόματα Μελχιώρ, Κασπάρ (ή 

                                                           

217 Ι. Δ. Καραβιδόπουλου, στο ίδιο, υποσ. 59, σελ. 69. 
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Γκασπάρ) και Βαλτάσαρ που επικράτησαν στην παράδοση218. 

Παρατηρείται διαφορά αλλά και ομοιότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

218 R. M. Jensen, στο ίδιο, σελ. 24-32. 
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Συμπεράσματα 

 

Μετά από όσα εκτέθηκαν στις προηγούμενες σελίδες της εργασίας 

μας, παρατηρούμε ότι το κατά Ματθαίον ευαγγέλιο στην ενότητα 2,1-12 

περιέχει την ιστορία της προσκύνησης των Μάγων στον νεογέννητο 

Ιησού, χωρίς να εστιάζει στη γέννηση του Ιησού, η οποία προϋποτίθεται. 

Μάλιστα στη διήγηση αυτή ο Ιωσήφ δεν αναφέρεται πουθενά. Επίσης, 

αξίζει να σημειωθεί εδώ πως στις διηγήσεις της παιδικής ηλικίας του 

Ιησού που υπάρχουν στο κατά Ματθαίον δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο 

πρόσωπο του Ιωσήφ, ο οποίος πρωταγωνιστεί σε διάφορα γεγονότα. 

Αντίθετα, όλως περιέργως στη διήγηση της προσκύνησης των Μάγων 

αυτός είναι απών. 

Η διήγηση της προσκύνησης των Μάγων είναι φανταστική και δεν 

έχει ιστορική βάση. Στηρίζεται στην περίπτωση του γνωστού 

περιστατικού του Βαλαάμ στο Αρ. 22-24 και αποτελεί εκπλήρωση της 

σχετικής προφητείας. Για τον Ματθαίο ο νεογέννητος Ιησούς είναι ο 

δαβιδικός μεσσίας, ο νόμιμος διάδοχος του θρόνου του Ισραήλ που η 

γέννησή του συνοδεύεται από θαυμαστά γεγονότα.  

 Ο σημαντικότερος λόγος της επινόησης της διήγησης της 

προσκύνησης των Μάγων είναι η εκμετάλλευση από πλευράς Ματθαίου 

της εθνικής τους καταγωγής. Οι Μάγοι συμβολίζουν τους εθνικούς που 

συρρέουν στην εκκλησία του ευαγγελιστή κατά την εποχή του. Έτσι 

χρειαζόταν ένα σημαντικό περιστατικό από το βίο του Ιησού που αν 

αποδεικνύει ότι αυτοί παρά το παρελθόν τους γίνονται δεκτοί εντός της 

Εκκλησίας χωρίς πρόβλημα. 

Λόγω της θεολογικής  σημασίας τους οι ερμηνευτές Πατέρες 

Έλληνες, αλλά και Λατίνοι ασχολήθηκαν από νωρίς με τους Μάγους του 

Ματθαίου εκθέτοντας τις απόψεις τους. Οι κυριότερες ήταν οι εξής: α)  

προσδιόρισαν τους Μάγους ως τους πρώτους καρπούς των εθνών, β) οι 
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Μάγοι ήταν οι πρώτοι που αναγνώρισαν  τον Ιησού ως Μεσσία και γ) οι 

Μάγοι που συμβόλιζαν  τους  εθνικούς έδειξαν περισσότερη λαχτάρα και 

ταπεινότητα για τον Λυτρωτή, απ’ ότι οι Ιουδαίοι . 

Η παρουσία των Μάγων στη διήγηση της γέννησης του Ιησού 

κέντρισε το ενδιαφέρον και έδωσε αρκετό χώρο στην φαντασία των 

χριστιανών, με αποτέλεσμα να παρατηρούμε ότι στην τέχνη 

εμφανίζονται νωρίτερα αλλά και συχνότερα από οποιαδήποτε άλλη 

σκηνή της γέννησης και της παιδικής ηλικίας του Ιησού. Μάλιστα η σκηνή 

των Μάγων  είναι από τις πρώτες εικόνες αφήγησης που εμφανίστηκαν 

στην πρωτοχριστιανική τέχνη. Η σκηνή των Μάγων παρέμεινε δημοφιλής 

και εξελίχθηκε στη βυζαντινή και αναγεννησιακή τέχνη. Οι Μάγοι 

ταυτίστηκαν με τους βυζαντινούς αυτοκράτορες και αποτέλεσαν μέρος 

της πολιτικής προπαγάνδας των αυτοκρατόρων. Επίσης, η διήγηση της 

προσκύνησης των Μάγων έγινε  η αφορμή για να γίνουν θεατρικό έργο, 

αλλά και να διοργανώνονται εορτασμοί με υπαίθρια θεάματα της 

αναπαράστασης της προσκύνησης των μάγων, στα οποία η ξεχωριστή 

προέλευση των Μάγων συσχετιζόταν με την πολιτική και κοινωνική 

γεωγραφία της πόλης. 

Τέλος, πέρα από την διήγηση του Ματθαίου για την παρουσία των 

Μάγων στην γέννηση του Ιησού δεν έχουμε άλλη καινοδιαθηκική πηγή 

που να αναφέρεται σε αυτούς. Οι υπόλοιπες πηγές που υπάρχουν 

ανήκουν σε συγγραφείς απόκρυφων χριστιανικών κειμένων. Τα 

απόκρυφα χριστιανικά κείμενα πρόσθεσαν κάποια νέα στοιχεία στην 

διήγηση των Μάγων ορισμένα εκ των οποίων επηρέασαν την μετέπειτα 

χριστιανική παράδοση. Έτσι οι μάγοι καθιερώθηκαν ως τρία πρόσωπα, 

απέκτησαν ονόματα και γιορτή, βρέθηκαν λείψανά τους και άλλα 

παρόμοια φολκλορικά στοιχεία.  

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι η παρουσία των Μάγων στην γέννηση 

του Ιησού αποτελεί την πρώτη θετική ανταπόκριση στο γεγονός της 
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γέννησης, διότι αυτοί θεωρήθηκαν ότι ήταν οι πρώτοι μάρτυρες αλλά και 

οι πρώτοι προσκυνητές της γέννησης του Μεσσία και προαναγγέλλει την 

είσοδο των εθνικών στην Εκκλησία και μας δείχνει ότι ο Μεσσίας φέρνει 

τους εθνικούς στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία.  
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