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ΗΗΗΗ οικογένεια είναι χώρος και θεσµός φυσικός και έτσι τον 
χρησιµοποιεί ο Θεός στη γέννησή Του. Ταυτόχρονα όµως, στην 
περίπτωση του Χριστού, είναι και χώρος που συµβαίνουν υπερ-
φυσικά πράγµατα. Η Μαρία και ο Ιωσήφ αξιώνονται να γίνουν 
γονείς του Ιησού, αλλά δεν είναι και γεννήτορές Του. Η Παναγία 
Τον φέρει στα σπλάχνα της «�κ Πνεύµατος �γίου». Ο Ιωσήφ Τού δίνει 
όνοµα όχι σύµφωνα µε τις προτιµήσεις του αλλά σύµφωνα µε την 
εντολή του Θεού. Η εντολή του Θεού δεν είναι κάτι που έρχεται 
και εµβάλλεται στη θέληση του Ιωσήφ µε βάση τη θέση του Θεού 
ως κυρίαρχου του κόσµου και του Ιωσήφ ως ανθρώπου που οφεί-
λει να ακούει και να υποτάσσεται µόνο. Αντίθετα, αυτό γίνεται 
µέσα από µια διαδικασία που τον δοκιµάζει ως άνθρωπο του Θε-
ού. ∆οκιµάζει την πίστη του, την ακεραιότητά του, τις αντοχές 
του µπροστά στις απαιτήσεις του Νόµου του Θεού και τις υπο-
χρεώσεις του µέσα στην κοινωνία των ανθρώπων. Ο Ιωσήφ στέ-
κεται µπροστά στον Θεό όπως θέλει ο Θεός. Τηρεί ουσιαστικά 
τον Νόµο, αναλαµβάνει τις ευθύνες του και αξιώνεται να δώσει ό-
νοµα στον Χριστό. Με αυτό τον τρόπο καταργείται η απόσταση 
που χωρίζει τον Θεό από τους ανθρώπους, επειδή ο Ιωσήφ έρχεται σε ε-

πίγνωση του Θεού και των έργων του Θεού για τον καθένα µας. Αυτό το τελευ-
ταίο δεν γίνεται επειδή ο ίδιος ενεργεί στην ύπαρξη του νηπίου 
και περιγράφει τα έργα του. Αλλά γίνεται επειδή ο Θεός ενεργεί 
στην ύπαρξη του Ιωσήφ και τη µεταβάλλει σε ύπαρξη όπως τη 
θέλει ο Θεός. Επειδή ο Θεός σώζει τον Ιωσήφ, ο Ιωσήφ ονοµάζει 
τον Θεό σωτήρα του, Ιησού. 

Κυριακή µετά την Χριστού Γέννησιν 
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    ᾿ΑΑΑΑδελφοί, γνωρίζω ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ᾿ ἐμοῦ ὅτι 

οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐ-

τὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι᾿ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἠκούσατε γὰρ 

τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ᾿ ὑπερβολὴν ἐδίωκον 

τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰου-

δαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλω-

τὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων. Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ 

ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ ἀ-

ποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνε-

σιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι, οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσό-

λυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ 

πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν. Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἱερο-

σόλυμα ἱστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε· Ἕ-

τερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυ-

ρίου. 
 

 

ΈΈΈΈχουµε εδώ µια σύνθεση φυσικής και υπερφυσικής οικο-
γένειας. Ή µία σύνθεση ανθρώπινης οικογένειας και πνευµατικής 
οικογένειας. Ο Θεός ήρθε στον κόσµο µέσα από µία φυσική οικο-
γένεια, αλλά δεν εξάντλησε το έργο Του στα όριά της. Αντίθετα 
µάλιστα, έδειξε ότι η φυσική οικογένεια είναι εικόνα µιας άλλης 
οικογένειας που ήρθε να ιδρύσει, της Εκκλησίας. Η Παναγία και ο Ι-
ωσήφ, σαν πρώτα µέλη αυτής της νέας οικογένειας, αξιώθηκαν να 
ζήσουν σύµφωνα µε τις αρχές που διέπουν τον νέο οργανισµό. Τη 
φυσική οικογένεια τη συγκροτούν και τη διέπουν, µαζί µε άλλα, 
τρία χαρακτηριστικά: το ένστικτο της καταγωγής, η συµβατική ηθι-
κή και το κοινό συµφέρον των µελών της. Ο Ιωσήφ αξιώθηκε να α-

ντικαταστήσει και τα τρία χαρακτηριστικά µε άλλα. Και αυτό έγινε στη διαδι-
κασία της βιώσεως του µυστηρίου του Χριστού, όπως παραπάνω 
αναφέραµε. 
 ΑΑΑΑλλά ας γίνουµε πιο συγκεκριµένοι. Όταν ο Ιωσήφ σκε-
φτόταν να χωρίσει την εγκυµονούσα Μαρία, είχε µπροστά του 
τους κανόνες της συµβατικής ηθικής. Η εξωτερική τήρηση του 
µωσαϊκού   Νόµου   πήγαζε   από   τη   δέσµευσή   του    ως    µέλους    της  
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Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι ΚΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι ΚΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι ΚΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ    

    Α    Α    Α    Αδελφοί, πρέπει να ξέρετε πως το ευαγγέλιο που σας κήρυξα εγώ δεν 
προέρχεται από άνθρωπο. Γιατί κι εγώ ούτε το παρέλαβα ούτε το διδάχτηκα 
από άνθρωπο, αλλά µου το αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός. Ασφαλώς έχετε α-
κούσει για τη διαγωγή µου όσον καιρό ανήκα στην ιουδαϊκή θρησκεία, ότι 
καταδίωκα µε πάθος την εκκλησία του Θεού και προσπαθούσα να την εξαφα-
νίσω. Και πρόκοβα στον ιουδαϊσµό πιο πολύ από πολλούς συνοµήλικους συ-
µπατριώτες µου, γιατί είχα µεγαλύτερο ζήλο για τις προγονικές µου παραδό-
σεις. Ο Θεός όµως µε είχε ξεχωρίσει από την κοιλιά της µάνας µου και η χάρη 
του µε είχε καλέσει να τον υπηρετήσω. Όταν, λοιπόν, ευδόκησε να µου απο-
καλύψει τον Υιό του για να φέρω στους εθνικούς το χαρµόσυνο µήνυµα γι’ 
αυτόν, δεν στηρίχθηκα σ’ ανθρώπινες δυνάµεις· ούτε ανέβηκα στα Ιεροσόλυ-
µα να δω εκείνους που ήταν απόστολοι πριν από µένα, αλλά έφυγα στην Αρα-
βία, και ύστερα ξαναγύρισα στη ∆αµασκό. Έπειτα, µετά από τρία χρόνια, α-
νέβηκα στα Ιεροσόλυµα να γνωρίσω από κοντά τον Πέτρο, κι έµεινα κοντά 
του δεκαπέντε µέρες. Άλλον απόστολο δεν είδα, παρά τον Ιάκωβο, τον αδελ-
φό του Κυρίου. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ)    
 
 

 

κοινωνίας του Ισραηλιτικού λαού. Μπορούσε να ζει και να είναι 
µέλος αυτής της κοινωνίας, εάν τηρούσε το συµβόλαιό της, που 
ήταν ο Νόµος. Εάν δεν τηρούσε τον Νόµο, δεν είχε θέση µέσα 
της. Γι’ αυτό και εκείνος φοβόταν να προχωρήσει στη λαθραία α-
πόλυσή της. Του αποκαλύπτεται όµως η εντολή του Θεού και εκείνος 
αβίαστα αντικαθιστά τη συµβατική ηθική µε αυτή. 
 ΜΜΜΜε βάση την εντολή του Θεού ο Ιωσήφ επωµίζεται τερά-
στιες ευθύνες για την εγκυµονούσα Μαρία, τη Μητέρα του Ιησού, 
και για το ίδιο το παιδί, τον Ιησού. Το φυσικό ένστικτό του απαι-
τούσε να µείνει κοντά στην οικογένεια που ήδη είχε από τον πρώ-
το του γάµο. Εκείνος όµως ανέλαβε να συνοδεύσει µία εγκυµο-
νούσα κοπέλα, να σηκώσει το βάρος του τοκετού της και να πο-
ρευτεί στην Αίγυπτο εξόριστος για να γλιτώσει ο Ιησούς από τις 
επιβουλές του Ηρώδη. Εδώ το ένστικτο της καταγωγής αντικαθίστα-

ται από την ευθύνη. Το άλογο σύνολο συναισθηµάτων και επιθυ-
µιών που κατατείνουν σε πράξεις και κινήσεις που τις ονοµάζου-
µε ενστικτώδεις µεταµορφώνεται σε λογικές και συνειδητές απο-
φάσεις, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακονίας των 
ανθρώπων και της υπηρεσίας των έργων του Θεού. 
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ΣΣΣΣυµπληρωµατικά µε τα παραπάνω, η ανάληψη των ευθυ-
νών από τον Ιωσήφ τον οδήγησε πολύ µακριά από αυτό που συνή-
θως οι άνθρωποι εννοούν και ονοµάζουν ατοµικό και οικογενεια-
κό συµφέρον. Η ανάληψη ευθυνών, και µάλιστα τόσο επικίνδυ-
νων, όπως αυτό που γίνεται µε τη φυγή στην Αίγυπτο, δείχνει πό-
σο ο Ιωσήφ αφοµοίωσε το πνεύµα της θυσίας και πόσο έδιωξε α-
πό το µυαλό και την καρδιά του αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν 
συµφέρον. Ο Ιωσήφ αξιώθηκε να ονοµάσει τον Θεό που έγινε άν-
θρωπος «�ησο1», γιατί βίωσε µε τον εντονότερο τρόπο τα ήθη της 
νέας οικογένειας που ήρθε να συγκροτήσει ο Χριστός. Με τα και-
νούργια ήθη η συµβατική ηθική αντικαταστάθηκε από τις ζωντανές εντολές 

του Θεού, η ενστικτώδης συµπεριφορά από τη συνειδητή και υπεύθυνη από-

φαση και πράξη και το ατοµικό-οικογενειακό συµφέρον από τη θυσία 

χάριν των αδελφών και ένεκα του ονόµατος του Χριστού. 
 ΟΟΟΟ άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος παραλληλίζει την εντολή 
που έδωσε ο Θεός στον Ιωσήφ, να παραλάβει τη Μαρία και να 
µην τη διώξει, µε αυτό που έγινε πάνω στον Σταυρό, όταν ο ίδιος 
ο Χριστός παρήγγειλε στον άγιο Ιωάννη, τον πιστό µαθητή Του, 
να παραλάβει και εκείνος την Παναγία. Λέει ότι είναι το ίδιο 
πράγµα. Γιατί ο Θεός, όταν έλεγε στον Ιωσήφ να παραλάβει την 
Παναγία και όταν έλεγε στον Ιωάννη τον ευαγγελιστή να την πά-
ρει και εκείνος στο σπίτι του, δεν σκεπτόταν φοβούµενος τι θα γί-
νει η Παναγία, ποιος θα τη φροντίσει κλπ. Σκεπτόταν όλους εµάς. 
Άφηνε την Παναγία σε µια οικογένεια, την οικογένεια του Ιωσήφ, 
και αργότερα στο σπίτι του αγίου Ιωάννου. Αυτό το σπίτι είναι το 
σπίτι το δικό µας, η Εκκλησία. Έτσι κι εµείς γινόµαστε παιδιά του Θεού, 
αδελφοί του Χριστού, αδέλφια του Ιωσήφ, αδελφοί των µαθητών 
του Χριστού, παιδιά της Παναγίας.   
π. Αντωνίου Πινακούλα, απόσπ. από το βιβλίο «Χριστοῦ Γέννα», εκδ. Ακρίτας  
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