Ο Μνήστωρ Ιωσήυ

π. Βασιλείου Ι. Καλλιακμάνη
α) Ἐὰν εἶναι ἀλθκὲσ ὅτι ἡ γλϊςςα τοῦ μζλλοντοσ αἰῶνοσ κὰ εἶναι ἡ ςιωπι, τότε ὁ
Ἰωςιφ, ὁ Μνιςτωρ τῆσ Παρκζνου, εἶναι τφποσ τοῦ ἀνκρϊπου τοῦ μζλλοντοσ
αἰῶνοσ.
Στὰ εὐαγγζλια δὲν διαςϊηεται κανζνασ λόγοσ του, δὲν ἀναφζρεται καμιὰ ςυνομιλία
του. Περιγράφονται μόνο οἱ ςκζψεισ του καὶ οἱ ἐνζργειζσ του. Προςεγγίηει τὸ
μυςτιριο τῆσ ἄφατθσ κζνωςθσ τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ μὲ δζοσ, περίςκεψθ καὶ
ςιωπι. Κι ὅταν λογιςμοὶ ἀμφιβολίασ τὸν κατακλφηουν, κι ὅταν ἡ ταραχὴ τοῦ
προξενεῖ ἀνυπόφορο ψυχικὸ πόνο, τότε μιλάει ὁ οὐρανόσ.
β) Ἀλλὰ ἂσ πάρουμε τὰ πράγματα ἀπὸ τὴν ἀρχι. Ὁ Ἰωςὴφ ἐπιλζχκθκε ςτὸ κατϊφλι
τοῦ γιρατόσ του νὰ γίνει προςτάτθσ καὶ φφλαξ τῆσ Παρκζνου. Ὅμωσ ςτὴ διάρκεια
τῆσ μνθςτείασ, Ἐκείνθ βρζκθκε ἔγκυοσ «ἐκ Πνεφματοσ Ἁγίου». Τὸ γεγονὸσ αὐτὸ τοῦ
προκάλεςε ἀμφιβολίεσ καὶ τὴν κεϊρθςε «κλεψίγαμο». Σφμφωνα μὲ τὸν ποιθτὴ τοῦ
Ἀκακίςτου ϋὝμνου: «Ζάλθν ἔνδοκεν ἔχων λογιςμῶν ἀμφιβόλων, ὁ ςϊφρων Ἰωςὴφ
ἐταράχκθ».
γ) Ἡ ταραχὴ αὐτὴ «μεταφράηεται» μὲ γλαφυρὸ καὶ δραματικὸ τρόπο ἀπὸ ἄλλο
ὑμνωδό: «Τάδε λζγει Ἰωςὴφ πρὸσ τὴν Παρκζνον· Μαρία, τί τὸ δράμα τοῦτο, ὅ ἐν ςοί
τεκζαμαι; Ἀπορῶ καὶ ἐξίςταμαι, καὶ τὸν νοῦν καταπλιττομαι. Ἀντὶ τιμῆσ, αἰςχφνθν·
ἀντ’ εὐφροςφνθσ, τὴν λφπθν· ἀντὶ τοῦ ἐπαινεῖςκαι, τὸν ψόγον μοὶ προςιγαγεσ. Οὐκ
ἔτι φζρω λοιπόν, τὸ ὄνειδοσ ἀνκρϊπων· ὑπὸ γὰρ ἱερζων ἐκ τοῦ ναοῦ ὡσ ἄμεμπτον
Κυρίου ςὲ παρζλαβον· καὶ τί τὸ ὁρϊμενον;».
δ) Ὅμωσ παρὰ τοὺσ λογιςμοφσ, ἐπειδὴ ὁ Ἰωςὴφ ἦταν εὐςεβὴσ καὶ δίκαιοσ, δὲν
κζλθςε νὰ διαπομπεφςει τὴ Μαριάμ. Ἀποφάςιςε νὰ διαλφςει τὸν ἀρραβϊνα χωρὶσ
ἐπίςθμθ διαδικαςία. Τότε ἀκριβῶσ ἐμφανίςτθκε ςτὸν ὕπνο του ἄγγελοσ Κυρίου καὶ
τοῦ εἶπε: «Ἰωςιφ, ἀπόγονζ τοῦ Δαβίδ, μὴ διςτάςεισ νὰ πάρεισ ςτὸ ςπίτι ςου τὴ
Μαριάμ, γιατί τὸ παιδὶ ποὺ περιμζνει προζρχεται ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Θὰ γεννιςει
γιό, καὶ κὰ τοῦ δϊςεισ τὸ ὄνομα Ἰθςοῦσ, γιατί αὐτὸσ κὰ ςϊςει τὸ λαό του ἀπὸ τὶσ
ἁμαρτίεσ του» (Ματκ. 1, 20-21).
ε) Ὁ Ἰωςὴφ εἶναι μοναδικὸ πρόςωπο, διότι ἀκολοφκθςε τὴν ὁδὸ τῆσ καρδιᾶσ καὶ ὄχι
τὴν αὐςτθρότθτα τοῦ νόμου. Χαρακτθρίςτθκε δίκαιοσ, παρότι δὲν ἔμεινε
προςκολλθμζνοσ ςτὸν παλαιὸ νόμο, τὸν ὁποῖο ὑπερζβθ ςυνεργϊντασ ςτὸ ἔργο τῆσ
χάριτοσ. Ἔγινε διάκονοσ τῆσ νζασ διακικθσ, ὄχι τοῦ γράμματοσ τοῦ νόμου ἀλλὰ τοῦ
Πνεφματοσ τοῦ Θεοῦ. «Τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτζννει, τὸ δὲ πνεῦμα ηωοποιεῖ» (Β’ Κορ.

3, 6). Ἐξάλλου, ἡ χριςτιανικὴ δικαιοςφνθ βρίςκεται πζρα καὶ πάνω ἀπὸ τὰ ὅρια
ὁποιαςδιποτε προςκόλλθςθσ ςτὸ γράμμα τοῦ νόμου.
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