
(Γένεσις ΜΕ΄.19 Μστ΄.7, ΜΖ΄.1-12)

Γνωρίζεται βέβαια όλοι, ότι ο έγγονος του πατριάρχου Αβραάμ ήτο ο Ιακώβ, ο μεγάλος γενάρχης 
των Εβραίων. Ο Ιακώβ είχε 12 παιδιά, από τα οποία αγαπούσε περισσότερον τον προτελευταίον, τον Ιωσήφ. 
Άλλως τε ο Ιωσήφ ήτο παιδί εξαιρετικόν, που ποτέ δεν παρήκουε και ήτο πρόθυμον να κάνη κάθε δουλειά. Ο 
Ιωσήφ αγαπούσε πολύ τους γονείς του και όλους τους αδελφούς του. Τα αδέλφια του όμως δεν τον αγαπούσαν, 
αλλά τον εζήλευαν και τέλους τον επούλισαν εις ξένους εμπόρους. Αυτοί δε πάλιν τον επούλησαν δούλον εις 
την Αίγυπτον. Αλλά ο Άγιος Θεός, επιδή ο Ιωσήφ ήτο καλός νέος, τον επροστάτευσε πολύ. Ενώ λοιπόν επήγε 
εις την Αίγυπτον δούλος, ύστερα από ολίγον καιρόν ο Φαράω, δηλαδή ο Βασιλεύς της Αιγύπτου, του έδωκε 
μεγάλο αξίωμα και τον έκαμε δεύτερον κυβερνήτη και αντιπρόσωπόν του εις όλην την Αίγυπτον.

Ήλθε όμως έπειτα εποχή, που έγινε φοβερή πείνα. Όλαι αι γειτονικαί με την Αίγυπτον χώρες υπέφεραν 
τρομερά. Μόνον η Αίγυπτος, χάρις εις τον Ιωσήφ, όχι μόνον δεν επεινούσε, αλλά και είχε σιτάρι δια πολλά 
χρόνια. Μίαν ημέραν εδόθη εις όλην την πόλιν, ότι εις το σπίτι του Ιωσήφ είχαν έλθει 11 άνδρες, που ήσαν 
αδελφοί του, και ότι ήλθαν δια να αγοράσουν σιτάρι. Όταν το άκουσε ο Φαραώ έστειλε αμέσως να ερωτήση 
τον Ιωσήφ, εάν αυτό ήτο αληθές. Ο Ιωσήφ επήγε ο ίδιος προς τον Βασιλέα κα του εξήγησε με σεβασμόν, 
αλλά και με χαράν, ότι πράγματι είχαν έλθει τα αδέλφια του και ότι τους είπε να γυρίσουν εις την πατρίδα των 
και να φέρουν τον γέροντα πατέρα και τας οικογενείας των, δια να ζήσουν πλέον εις την Αίγυπτον ο Φαραώ 
εχάρη και αυτός που έβλεπε τον Ιωσήφ τόσον ευχαριστημένον.

- Ειπέ τους να πάρουν από εδώ κάθε τι που τους χρειάζεται εις το ταξείδι, είπε ο Βασιλεύς. Δώς τους 
και αμάξια δια τας γυναίκας και τα παιδιά των και άφθονα τρόφιμα. Δεν χρειάζεται να φέρουν τίποτε μαζί 
των από την πατρίδα σας, την Χαναάν. Τα καλύτερα αγαθά από όσα έχουμε εδώ εις την Αίγυπτον θα είναι 
ιδική των.

Χαρούμενος ο Ιωσήφ είπε εις τους αδελφούς του όλα όσα του είπε ο Φαραώ. Αυτός δε από τα άφθονα 
τρόφιμα και τα αμάξια, έδωκε εις τον καθένα από μία ωραία φορεσιά. Εις δε τον Βενιαμίν, τον μικρότερον 
από όλους τους αδελφούς, έδωκε πέντε φορεσιές και 300 χρυσά νομίσματα. Διέταξε έπειτα να ετοιμάσουν και 
ένα πλούσιον φόρεμα δια τον πατέρα του και δώρα πολλά και είκοσι ζώα, ώστε ο πατέρας του να έχη κάθε 
ανάπαυσιν εις το ταξείδι και να έλθη ξεκούραστα.

Εν τω μεταξύ ο Ιακώβ περίμενε με πολλήν αγωνίαν πότε θα γυρίσουν τα παδιά του. Όταν εφάνηκε από 
μακρυά το καραβάνι των να έρχεται έστειλε να μάθη αν ήσαν όλοι καλά. Ο υπηρέτης έτρεξε να συναντήση 
τους αδελφούς που επέστρεφαν και τρεχάτος εγύρισε πίσω.

- Είνε όλοι καλά. Είπε, και φέρνουν αμάξια και ζώα και δώρα πλούσια από τον άρχοντα της 

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΣΕΙΡΑ: “ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ”,  

ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ξ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
           ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ 
            ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑ 17

Ο ΙΩΣΗΦ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ

σελ. 1



Αιγύπτου.
Ο Ιακώβ τα άκουσε αυτά με απορία και εκύτταζε με τα γεροντικά του μάτια να ιδή, εάν όλα αυτά 

που του είπε ο υπηρέτης ήσαν σωστά. Όσο το καραβάνι επλησίαζε, ημπορούσε να διακρίνη τα αμάξια και 
να μετρήση τους άνδρες και τα ζώα που ακολουθούσαν την σειράν. Επί τέλους κατόρθωσε να ιδή και το 
αγαπημένον του παιδί, τον Βενιαμίν, ο οποίος εχαιρετούσε από μακρυά τον πατέρα του με μεγάλη χαρά. 
Όταν πλέον έφθασαν οι αδελφοί, αφήκαν τους υπηρέτας να φροντίσουν δια τα ζώα και αυτοί έτρεξαν να 
χαιρετήσουν τον πατέρα των. Δοξασμένος να είναι ο Θεός που σας βλέπω όλους καλά, είπε ο Ιακώβ. Διατί 
αργήσατε τόσον πολύ; Πού ευρύκατε αυτά τα αμάξια και τα ζώα και τα πλούσια δώρα, πέστε μου όλα όσα 
σας συνέβησαν.

- Είναι δώρα που σου στέλει ο άρχοντας της Αιγύτπου, είπαν τα αδέλφια.
- Και που με γνωρίζει εμένα ο άρχοντας της Αιγύπτου; Είπε με απορίαν ο γέρων Ιακώβ.
- Και σε ξεύρει και τον ξεύρεις, του είπαν τα αδέλφια. Είναι ο Ιωσήφ, το παιδί σου, δια τον οποίον σου 

είχαμε ειπή ότι εχάθηκε.
Ο Ιακώβ δεν ημπορούσε να πιστέψη εις τα αυτιά του. Η φωνή του έτρεμε, ώστε ήτο αδύνατον να 

μιλήση. Οι αδελφοί είχαν ρίξει το κεφάλι κάτω, διότι εντρέποντο να ομολογήσουν εις τον πατέρα των ότι 
είχαν πουλήσει τον Ιωσήφ. Επί τέλους, άρχισε ένας να ομιλή και διηγηθή εις τον πατέρα των διατί είχαν 
πουλήσει τον Ιωσήφ και πως ο Άγιος Θεός τον επροστάτευσε και τον έκαμε άρχοντα της Αιγύπτου. Ο γέρω- 
Ιακώβ τα άκουγε όλα με θαυμασμόν. Όταν δε του έδειξαν τα ωραία ενδύματα και τα πλούσια δώρα που του 
έστειλεν ο Ιωσήφ τότε πλέον επίστευσε εις τα λόγια των και η καρδία του εγέμισε από χαράν.

- Τώρα, λέγει, πιστεύω ότι πράγματι ζη το παιδί μου, ο Ιωσήφ. Πρέπει λοιπόν να πάω να τον ιδώ 
προτού αποθάνω.

Ύστερα από μερικές ημέρες όλα ήσαν έτοιμα δια το μεγάλο ταξείδι. Ο Ιακώβ γεμάτος χαρά, διότι 
επήγαινε να ιδή τον Ιωσήφ, ευχαριστούσε και εδόξαζε τον Θεόν με την καρδιά του. Όταν δε εξεκίνησε από 
την Χαναάν, εσταμάτησε εις ένα μέρος και έκαμε θυσίαν εις τον Θεόν. Το ταξείδι διήρκεσε πολλές ημέρες. 
Μόλις δε ο Ιωσήφ έμαθε ότι επλησιάζουν, έτρεξε να προϋπαντήση τον πατέρα του. Όταν τον συνήντησε 
τον αγκάλιασε και τον εφίλησε με πολύ σεβασμόν και αγάπην. Ας είναι δοξασμένος ο Άγιος Θεός, που σε 
ξαναβλέπω, παιδί μου, είπε ο γέρω – Ιακώβ με δάκρυα χαράς εις τα μάτια.

- Και ευχαριστώ τον Άγιον Θεόν, έλεγε ο Ιωσήφ, δια την μεγάλην αυτήν χαράν που μου έδωκε. Τώρα 
πλέον, πατέρα δεν θα φροντίζης δια τίποτε. Όλα θα σου τα δίδω εγώ. Θα φροντίσω να είναι ευτυχισμένα τα 
γηρατειά σου. 

Όταν έφθασαν εις το στίπι, ο Ιωσήφ έτρεξε και έκαμε γνωστόν εις τον Φαραώ, ότι ήλθε ο πατέρας του 
και οι αδελφοί του. Ο Φαραώ τους εχάρισε το πλουσιώτερον μέρος δια να κατοικήσουν, όπως είχε υποσχεθή 
και εζήτησε να γνωρίση τον Ιακώβ. Ο Ιωσήφ, πράγματι τον παρουσίασε εις τον Φαραώ, ο δε Ιακώβ του 
ευχήθη ο Άγιος Θεός να τον ευλογή.

Όταν πλέον εξεκουράσθη από το ταξείδι ο Ιακώβ εγκατεστάθη με τα παιδιά του εις τα νέα σπίτια που 
τους είχε ετοιμάσει ο Ιωσήφ. Εκεί δε ο Ιωσήφ επήγαινε συχνά και έβλεπε τον πατέρα του και εφρόντιζε πάρα 
πολύ, δια να έχη όλας τας αναπαύσεις και όλα τα καλά ο γέρων Ιακώβ.

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Τώρα, παιδιά, θα σας ερωτήσω: όταν ήταν μικρός ο Ιωσήφ, ποίοι εφρόντιζαν δι’ αυτόν; - (οι γονείς 
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του). Βέβαια, οι γονείς του. Αυτό κάνουν όλοι οι γονείς δια τα παιδιά των. Αλλά είδαμε ότι ο Άγιος Θεός 
επροστάτευσε τον Ιωσήφ και έφθασε να γίνη κυβερνήτης εις την Αίγυπτον. Τι έκαμε τότε δια τον πατέρα 
του; - (…) – Με τον τρόπον αυτόν ποίαν εντολήν του Θεού εφύλαξε; - (…) – Τι λέει η εντολή αυτή του Αγίου 
Θεού; («Τίμα τον …) – Δηλαδή να τιμάς να σέβεσαι τον πατέρα σου και την μητέρα σου. – Και πώς έδειξε 
ο Ιωσήφ ον σεβασμόν του προς τον πατέρα του; - (Με την φροντίδα που έλαβε δι’ αυτόν). Τι διδασκόμεθα 
λοιπόν από το παράδειγμα του Ιωσήφ;

 ΔΙΔΑΓΜΑ
Πρέπει να φροντίζωμεν δια τους γονείς μας.

 ΡΗΤΟΝ
Τέκνου ευλαβού εν γήρα πατρός σου και μη λυπήσεις αυτόν εν τη ζωή αυτού. (Σειράχ Γ΄.12)
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