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ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Στεκόμαστε μέ δέος καί θαυμασμό μπροστά
στήν εἰκόνα τῆς Γεννήσεως.
Χῶρος τῆς μεγάλης συναντήσεως τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπο
ἕνα ἄθλιο σπήλαιο, ἕνας στάβλος, μία φάτνη... «Ὅλα

πτωχείας ἐχόμενα, ὅλα πενίας γέμοντα».
Κάτω ἀπό συνθῆκες ἐντυπωσιακῆς ἔνδειας (φτώχειας)
τελεσιουργεῖται τό παραδοξότερο Μυστήριο!
«Παρθένος τίκτει»! Ὁ «ἀχώρητος παντί, χωρεῖται ἐν
γαστρί»!

Εἰσβάλλει στό χρόνο... ὁ Ἄχρονος!  Ὁ Ἄναρχος...
ἄρχεται!  Γίνεται κτίσμα... ὁ Κτίστης!
Θαυμαστά πράγματα συντελοῦνται! Τά πρόσωπα, πού
γεύονται καί προσκυνοῦν τό θαῦμα, πολλά.
Τό θεῖο φῶς χύνεται στό πρόσωπο τοῦ θείου
Βρέφους, πού ἑλκύει τήν προσοχή τῶν πιστῶν. Ὁ Χριστός
εἶναι τό πρῶτο φῶς, τό Ἀρχίφως. Ὕστερα τό θεῖο φῶς
χύνεται στό πρόσωπο τῆς Παρθένου καί Μητέρας τοῦ
Φωτός. Αὐτή εἶναι τό δεύτερο φῶς μετά τό πρῶτο. Μά μέσα
στό φεγγοβόλημα αὐτό, πού θαμπωμένοι προσέχουμε τό
Βρέφος καί τήν ἁγνή μητέρα, λησμονοῦμε νά προσέξουμε
κάποιο ἄλλο πρόσωπο, πού παραστέκει ταπεινά μέ μιά
οὐράνια σοβαρότητα καί ὑπηρετεῖ τό θαῦμα τῶν θαυμάτων.
Τόν ἀφανῆ ὑπηρέτη! Σ’ αὐτό τό πρόσωπο θά
ἐπικεντρωθοῦμε περισσότερο σήμερα. Εἶναι ὁ ὑπηρέτης... τοῦ θαύματος τῆς Γεννήσεως. Ὁ μνήστωρ
Ἰωσήφ.
Στή σημερινή μας συνάντησι θά προσπαθήσουμε νά τόν γνωρίσουμε: Ποιός εἶναι ὁ Ἰωσήφ; Καί
ποιός ὁ ρόλος του στό ἔργο τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως;
ΔΙΗΓΗΣΙΣ:

Ο ΜΝΗΣΤΩΡ

ΙΩΣΗΦ

Υἱός Δαβίδ ὁ Ἰωσήφ. Εἶναι τό τελευταῖο κλωνάρι τοῦ γενεαλογικοῦ δένδρου τοῦ Χριστοῦ ὡς
ἀνθρώπου. Δέν εἶναι Φαρισαῖος καί νομοδιδάσκαλος. Δέν εἶναι ραββῖνος, οὔτε ἄρχων συναγωγῆς. Δέν
εἶναι Λευίτης. Εἶναι ἕνας ἁπλός Ἰουδαῖος, χωρίς σπουδαῖα καί ἐντυπωσιακά κατά κόσμον προσόντα,
χωρίς κοινωνική προβολή, χωρίς ἐξαίρετη καί ἔκτακτη προοπτική γιά τό μέλλον του. Ἄσημος, φτωχός,
ἕνας δοκιμασμένος οἰκογενειάρχης, πού ἔχει χάσει τήν σύντροφό του καί φροντίζει γιά τήν ἀνατροφή
τῶν παιδιῶν, πού τοῦ ἔχει χαρίσει ὁ Θεός. Θά ἔμενε ὁ ξυλουργός, ὁ γνωστός στήν μικρή κοινωνία τῆς
Ναζαρέτ, πού μέ τήν τέχνη του θά ἐξυπηρετοῦσε τούς συμπατριῶτες του στίς οἰκιακές τους ἀνάγκες.
Ἡ ἀρετή του ὅμως τόν ἔχει καταξιώσει τόσο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πού τόν ξεχωρίζει, γιά νά
διακονήσῃ τό «πάντων θαυμάτων ὑπέρτατον θαῦμα».
Ἀπό τήν στιγμή ὅμως πού ὡδήγησε κοντά του ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐκείνην πού ἐπρόκειτο νά
γίνῃ ἡ Θεοτόκος, τά πράγματα ἄλλαξαν ἐντελῶς γιά τόν «τέκτονα» τῆς Ναζαρέτ.(Ματθ. ιγ΄55). Ἀπό τήν
ὥρα πού ἔγινε προστάτης τῆς Θεοτόκου ἔπαυσε πλέον νά εἶναι ἕνας ἁπλός κάτοικος τῆς Ναζαρέτ.Ἔγινε
οἰκουμενικό, παγκόσμιο πρόσωπο, πού τιμᾶται ὅσο λίγοι ἄνθρωποι στόν κόσμο.
Πόσην, ἀλήθεια, καθαρότητα ψυχῆς ἔπρεπε νά εἶχε ὁ ἄνθρωπος αὐτός γιά νά ἐπιτρέψῃ ὁ
Πάνσοφος καί Παντογνώστης, ὥστε νά ἐμπιστευθοῦν σ’ αὐτόν οἱ ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ τήν προστασία τῆς
Ὑπεραγίας Παρθένου Μαρίας; Ἐκείνης, πού ἦταν τό σκεῦος τῆς ἐκλογῆς Του, γιά νά ὑπηρετήσῃ τό μέγα
μυστήριο τῆς οἰκονομίας Του γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους; Πόσην σωφροσύνη καί
αὐτοκυριαρχία ἔπρεπε νά διαθέτῃ ὁ ἄνθρωπος, πού ἐπελέγη ἁπλῶς ὡς προστάτης της; Πόσην
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σεμνότητα ἔπρεπε νά ἔχῃ ἐκεῖνος πού θά εἶχε δίπλα του τήν Πάνσεπτον; Φάνηκε καθαρά τοῦτο ἀπό
τόν τρόπο πού ἀντέδρασε ἡ ψυχή του ὅταν ἀντελήφθη τήν ἐγκυμοσύνην τῆς Μαριάμ.
Ἦταν ἀκριβής τηρητής τοῦ Νόμου τοῦ Θεοῦ. Καί οἱ λογισμοί πού πέρασαν ἀπό τόν νοῦ του,
ὅταν εἶδε ξαφνικά τήν Μαριάμ σέ ἐνδιαφέρουσα κατάστασι, ὀφείλονταν κυρίως στό ὅτι δέν ἤθελε νά
προσκρούσῃ στό Νόμο τοῦ Θεοῦ, πού ὥριζε ρητά ὅτι κάθε μοιχαλίς ἔπρεπε νά ἐκδιώκεται καί νά
θανατώνεται. Ἡ ἁγία συμπεριφορά ὅμως τῆς Παρθένου, ὅλο τό διάστημα πού ἦταν κοντά του, τόν εἶχε
ἐπηρεάσει ἔτσι, ὥστε νά τήν σέβεται καί νά ἐκτιμᾶ τήν ἀρετή της καί νά μή θέλῃ, καθώς σχολιάζει ὁ
ἱερός Χρυσόστομος, οὐδ’ ἐπ’ ἐλάχιστον «λυπῆσαι τήν Παρθένον». Γι’ αὐτό καί δέν τῆς εἶπε τίποτε
ἀπολύτως. Ἁπλῶς σκεπτόταν πῶς θά λύσῃ τό πρόβλημα αὐτό, διακριτικά, χωρίς νά διαπομπεύσῃ τήν
Παναγία. Καί ξεπέρασε τόν νόμο τῆς δικαιοσύνης ὁ Ἰωσήφ μέ τόν νόμο τῆς ἐπιεικείας καί φιλανθρωπίας.
Κι ὅταν ὁ ἄγγελος τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔδωσε ὡρισμένες ἐξηγήσεις γιά τήν
ὑπερφυσική σύλληψι τοῦ Χριστοῦ στήν κοιλία τῆς Παρθένου, ἀνεπαύθη πλήρως.
 Ἐξαφανίστηκαν ἀπό μέσα του οἱ λογισμοί,  ἐμπιστεύθηκε ἀπολύτως στό μήνυμα
τοῦ Θεοῦ καί  εἰρήνευσε. Δέν ἀσχολεῖται μέ τό θέμα καθόλου. Τοῦ φθάνει πού τό
διακονεῖ.
Καί τό διακονεῖ μέ ὅλη του τήν καρδιά, μέ ὅλες του τίς δυνάμεις. Ἀπό τότε
γίνεται μόνος αὐτός ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους, βοηθός καί συμπαραστάτης τῆς
Θεοτόκου:  Κατά τήν Γέννησι τοῦ Θεανθρώπου στή Βηθλεέμ,  κατά τή φυγή
στήν Αἴγυπτο καί κατά τήν διαμονή του στή συνέχεια στή Ναζαρέτ μέ τούς
κακότροπους κατοίκους. Ἀλλά καί μέ πόση χαρά ἐκτελεῖ τό κοπιαστικό ἔργο τοῦ
τέκτονα, γιά νά καλύψῃ τίς ἀνάγκες τῆς ἁγίας οἰκογενείας.....!!!
Κάθε Χριστούγεννα ἔρχεται καί θά ἔρχεται στούς αἰῶνες ἡ ἁγία μορφή τοῦ
Ἰωσήφ, πού ἐπελέγη γιά νά συμπαρασταθῇ στή Μητέρα τοῦ Θεανθρώπου καί στόν
ἴδιο τόν Θεάνθρωπο, τότε πού ὡς ἄνθρωπος, ὡς βρέφος καί ὡς παιδί, εἶχε ἀνάγκη
συμπαραστάσεως καί προστασίας, γιά νά μᾶς προβάλῃ ὡς πρότυπο τόν ἑαυτόν του.
Νά μᾶς διδάξῃ πώς τό θέλημα τοῦ Θεοῦ τό ἀποδεχόμαστε μέ σιγή, μέ ἀγαθή διάθεσι
καί πολλή ταπείνωσι. Ναί σιωπηλά κι ἀθόρυβα!
Οὔτε παράπονο, οὔτε ἀπαίτησις καμμία ἐβγῆκαν ἀπό τά συνετά χείλη του.
Ὑπήκουσε μέ αὐταπάρνησι κι αὐτοθυσία στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ κι ἐπερίμενε ἀπό Ἐκεῖνον νά τοῦ δείχνη
τόν δρόμο πού ἔπρεπε νά βαδίσῃ, καί τόν τρόπο συμπεριφορᾶς πού ἔπρεπε νά ἀκολουθήσῃ. Οὔτε μία
λέξι του δέ διασώζουν οἱ Εὐαγγελιστές, γιατί δέν εἶπε κ α μ μ ί α ! Μιλοῦν ὅμως γιά τά ἔργα του.
Ἡ Ἐκκλησία μας ἐκτιμώντας τήν προσφορά τοῦ Ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ μνήστορος, τόν ἑορτάζει τήν
πρώτη Κυριακή μετά τά Χριστούγεννα, γιά νά τιμήσῃ τή μνήμη του καί νά τήν προσφέρη στούς αἰῶνες
παράδειγμα σιωπηλῆς κι ἀθόρυβης διακονίας.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ:

Γιατί ὁ μνήστωρ Ἰωσήφ κάθεται κάπως ἀπόμακρα, ἔξω ἀπό τό
σπήλαιο;(...)
Σωστά, παιδιά! Γιά νά διατρανώνεται ἡ πίστις στήν ἀπείρανδρη γέννησι
τοῦ Ἰησοῦ. Ἡ ἁγία μορφή του ἀβίαστα γεννᾶ τήν ἀνάγκη τοῦ σεβασμοῦ, τοῦ
θαυμασμοῦ καί τῆς εὐγνωμοσύνης.

Ποῖος ἦταν ὁ ρόλος του στό Μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως; (...)
Καθοριστικός! Ἡ διακονία του πρᾶξις μεγαλειώδης. Εἶναι ὁ «μνήστωρ»
τῆς παρθένου, ὅχι ὁ σύζυγος. Ποτέ δέν ἔγινε σύζυγος. Ἦταν μνήστωρ καί στή
συνέχεια ἔγινε κηδεμόνας καί προστάτης.
Στό πρόσωπό του ὁ «ἀπάτωρ» Ἰησοῦς βρίσκει τόν ἄνθρωπο πατέρα καί μαζί μέ
τήν Παναγία Μητέρα Του προστασία, φροντίδα, ἀφοσίωσι.

Πῶς ὁ Θεός ἐπιλέγει τούς ἀνθρώπους του, γιά νά πραγματοποιήσῃ τά ἔργα Του; (...)
Μάλιστα! Ὁ Θεός μεταχειρίζεται τρόπους σιγῆς καί πρόσωπα κατά κανόνα ὄχι ἐπίσημα γιά
τά ἔργα του.
 Ὁ Ἰωσήφ: Ἄσημος μέσα στήν Ἰουδαϊκή κοινότητα καί ὑπέργηρος, ἀλλά δίκαιος, συνετός, ταπεινός,
ἀθόρυβος,....,....
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 Ἀλλά καί στήν Παλαιά Διαθήκη ὁ Μωυσῆς, μπορεῖ νά ἀνατράφηκε στό παλάτι τοῦ Φαραώ, ὅμως στή
συνέχεια ἀναγκάστηκε νά γίνῃ πλάνητας, γιά νά καταλήξῃ ποιμένας στίς ἄγονες περιοχές τῆς ἐρήμου. Κι
ὅταν ὁ Θεός τόν καλῇ μέσα ἀπό τήν φλεγόμενη βάτο, δέν εἶναι κανένας ἄλλος παρών. Αὐτός μόνος
«ἐν σιγῇ» δέχεται τό μυστήριο τῆς θεοφανείας.
 Καί στόν Ἀβραάμ, γιά νά ἀναφέρουμε ἕνα ἀκόμη πρόσωπο, μπορεῖ νά μήν ἴσχυσαν ἀπόλυτα αὐτά τά
μέτρα, διότι ἦταν σημαίνουσα προσωπικότητα καί «πλούσιος σφόδρα» (Γέν. 13, 2). Ὅμως, οἱ οὐράνιες
θεοπτίες τοῦ συνέβαιναν μεταξύ αὐτοῦ καί μόνου «ἐν σιγῇ». Οἱ ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ ἦταν μυστικές
καί διαπροσωπικές.
 Ἐκεῖ, ὅμως, ὅπου τό θέμα τῆς σιγῆς κορυφώνεται εἶναι στό πρόσωπο τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Δέχεται τό κάλεσμα τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν Ἀρχάγγελο αὐτή καί μόνη. Κανένας, οὔτε καί οἱ γείτονές της,
πῆραν εἴδησι γιά τό τί συνέβαινε. Ἀναλαμβάνει τό βάρος τῆς Μητέρας τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ καί
Λόγου τοῦ Θεοῦ μέ σιωπή καί δέος.

  

Παιδιά, τί σημαίνουν Χριστούγεννα γιά μᾶς; (...)
Χριστούγεννα σημαίνουν:  Κάθοδος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατά τρόπον θαυμαστό, στή
γῆ, καί ἄνοδος τοῦ ἀνθρώπου εἰς τόν οὐρανό.
 Φωτοχυσία πνευματική καί εἰρήνη στήν καρδιά μας,  ὁ Χριστός στήν καρδιά καί ἡ καρδιά
ἀπόλυτα δοσμένη σ’ Ἐκεῖνον, πού τήν ἔπλασε καί τήν ἔλουσε στά αἵματα τῆς θυσίας τοῦ Γολγοθᾶ.
Τέλος, Χριστούγεννα σημαίνουν  «ἀγάπη, πίστι, ταπείνωσι, σωφροσύνη, αὐταπάρνησι,.....».
Καί γιά νά ποῦμε κάτι περισσότερο ἁπλό καί πρακτικό. Χριστούγεννα σημαίνουν: Νηστεία.
(Πού ἀρχίζει τήν 15η Νοεμβρίου καί τερματίζεται τήν 25η Δεκεμβρίου. Ἡ νηστεία προετοιμάζει τόν Χριστιανό
πνευματικά, τόν ὁδηγεῖ σέ περισυλλογή, τόν βοηθᾶ νά κυβερνᾶ τά ἀτίθασα πάθη του.)  Μετάνοια,
συμφιλίωσις μέ τόν ἀδελφό, ἄσκησις τῆς ἐλεημοσύνης στόν πάσχοντα συνάνθρωπό μας καί 
ἀποφασιστική μετάβασις στό ἱερό ἐξομολογητήριο.
Μόνον ἔτσι ἡ καρδιά μας θά εὐπρεπισθῇ, θά γίνῃ ἀνάκτορο καθαρό καί λαμπρό γιά νά δεχθῇ τόν
Βασιλέα Χριστό, τόν Σωτῆρα μας.
Καί ἡ τελευταία μας πρᾶξις γιά πραγματικά Χριστούγεννα, μέ τόν Χριστό, εἶναι ἡ εὐλαβής καί
ταπεινή πορεία στόν Ἱερό Ναό, ἡ συμμετοχή μας στή θεία Λατρεία καί ἡ μετάληψις τῶν Ἀχράντων
Μυστηρίων. Ἄν ὅλα αὐτά δέν γίνουν, τότε ὅλες οἱ ἄλλες προετοιμασίες δέν ὠφελοῦν σέ τίποτε.
Χωρίς Χριστό στήν καρδιά ὅλα τά ἄλλα συνθέτουν τήν εἰκόνα τῆς χαμένης λυτρωτικῆς ἑορτῆς
τῶν Χριστουγέννων. Ναί, παιδιά! Καμμία ἀξία δέν θά εἶχαν γιά μᾶς τά Χριστούγεννα, ἄν ὁ Χριστός δέν
γεννιόταν ἀληθινά μέσα μας. Καί ὁ Χριστός γεννιέται στίς καρδιές ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι
γνωρίζοντες τό ἀληθινό νόημα τῆς ἑορτῆς, τό τιμώμενο Πρόσωπο τῆς ἡμέρας, ἑτοιμάζονται
καταλλήλως νά τό ὑποδεχθοῦν.
Νά ἑορτάσουμε φέτος τά Χριστούγεννα μέ τό Χριστό θρονιασμένο  στή καρδιά μας,  στή
σκέψι μας,  στή γλῶσσα μας,  στή ζωή μας.  Ὁ Χριστός φίλος, ὁδηγός, κυβερνήτης, βασιλιᾶς,
λυτρωτής καί σωτῆρας τῆς ψυχῆς μας. Αὐτά εἶναι τά ἀληθινά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα. Ὅλα τά
ἄλλα εἶναι «χαμένα».
Καί πῶς θά βιώσουμε, θά δεχτοῦμε τήν μεγάλη αὐτή γιορτή; Ποῦ θά βροῦνε τόν Χριστό;
«Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθείς βασιλεύς;…..». Ποῦ;
Σωστά! Ὑπάρχει ἡ φάτνη τοῦ Χριστοῦ!.. Καί σ’ αὐτήν... θά τρέξουμε!  Εἶναι ἡ « Ἐκκλησία»!
Ἡ Ἐκκλησία συνεχίζει τήν σαρκωμένη ζωή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί προσφέρει στό μυστήριο τῆς
Θείας Εὐχαριστίας τόν σαρκωμένο Ἰησοῦ Χριστό, τόν Θεάνθρωπο Κύριο.
Ἄς σπεύσουμε κι ἐμεῖς μέ πίστη, μέ ταπείνωσι, μέ καθαρή καρδιά. Νά ἐξομολογηθοῦμε τ’
ἁμαρτήματά μας, γιά νἄρθῃ νά κατοικήσῃ ὁ Κύριος μέσα μας.
Συναγερμός χαρᾶς!.... Ἡ προετοιμασία τῆς ὑποδοχῆς φθάνει στήν κορύφωσί της, καθώς
πλησιάζουμε στίς τελευταῖες ἡμέρες τοῦ Δεκεμβρίου.
Ἀπό τίς 20 Δεκεμβρίου οἱ τόνοι τῆς χαρᾶς πληθαίνουν στίς Ἐκκλησιαστικές ἀκολουθίες. Ἡ μάννα
Ἐκκλησία ψάλλει γλυκά εἰσάγοντάς μας ἐγκαίρως στό πνεῦμα τοῦ ἑορτασμοῦ, τίς μελωδικώτατες
Καταβασίες καί μάλιστα τόν ἐκλαμπρότατο πρῶτο ὕμνο.
«Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε, Χριστός ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε
Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε. Ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ
καί ἐν εὐφροσύνῃ ἀνυμνήσατε λαοί, ὅτι δεδόξασται».
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Καί μή ξεχνᾶτε τό σύνθημά μας.
ΣΥΝΘΗΜΑ: «Ὁ Θεός Λόγος σαρκώθηκε γιά μ ᾶ ς ».

Ὤ μακάριε καί τρισμακάριε Ἰωσήφ, σύ πού μόνος «Παρθένον εἶδες κυοφορήσασαν» καί
ἀξιώθηκες νά γίνης προστάτης τοῦ θείου Βρέφους καί τῆς Παναγίας καί Παναμωμήτου Μητρός Του,
πρέσβευε καί ὑπέρ ἡμῶν.
Πέρασες!... Ἔφυγες!... Παρουσία... Ἁγία!
Ἱππότης! κι Ἀγωγιάτης!... Τῆς Φάτνης Του τῆς Θείας,
Δεήσου, γιά τῆς Νιότης μας, τήν νέα τήν πορεία....
Στάσου προστάτης μας ἀπ’ ὅποιου Ἡρώδη, τή μανία!...
ΠΡΟΣΕΥΧΗ: «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱέ Θεοῦ, ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς, ψάλλοντάς σοι ἀλληλούϊα».
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: Ὁ Παράκλητος. (Ἀδελφ, Θεολόγων ἡ «ΖΩΗ»),
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: Ὁ Σωτήρ, Λυδία, Πρός τήν Νίκην.

