ἡ Παναγία ἔνθρονη καί βρεφοκρατούσα,
ἀνάµεσα στήν µητέρα της Ἁγία Ἄννα καί τήν γιαγιά της Ἁγία Μαρία
ΠΟΥ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ "ΠΑΝΑΓΙΑΣ Η ΠΑΣΩΝ ΓΕΝΕΩΝ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ"
Τήν µητρόθεν σου µάµµην, τήν Μαρίαν, Μητρόθεε,
σύν θεοπροµήτορι Ἄννῃ µετά σοῦ µακαρίζοµεν,
νῦν πᾶσαι τῶν βροτῶν αἱ γεναιαί, ὡς ἔφασκες ποτέ ἐν Ὀρεινῇ
καί θαρροῦντες ταῖς οἰκείαις Χριστῷ λιταῖς µητροποθήτως κράζοµεν.
πᾶσαν ἡµῶν ἐλπίδαν εἰς ὑµᾶς υἱοπρεπῶς ἀναθέµενοι
σχέσιν τῆς συγγενείας µεθ' ἡµῶν µή ἐπιλάθητε.

ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
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Ο ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Ἡ Ἁγία Θεοπροµήτωρ Ἄννα ἀνήκει στὰ ἱερὰ πρόσωπα τὰ ὁποῖα ἐκλήθησαν νὰ
ὑπηρετήσουν τὴ θεία βουλὴ τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων µέ τὴ σάρκωση τοῦ Θεοῦ
Λόγου. Θυγατέρα τοῦ Ματθάν ἀπὸ τὴ φυλὴ Λευὶ καὶ τῆς Μαρίας. Εἶχε δυὸ ἀδελφές, τὴ Μαρία, µητέρα τῆς Σαλώµης, καὶ τὴν Σοβή, µητέρα τῆς Ἐλισάβετ, ἡ ὁποία
γέννησε τὸν Πρόδροµο. Ἡ Ἄννα ἦλθε σέ γάµο µὲ τὸν Ἰωακείµ, ὁ ὁποῖος καταγόταν
ἀπὸ τὴ φυλὴ τοῦ Ἰούδα. Εὐσεβεῖς καὶ οἱ δυὸ µέ φόβο Θεοῦ. Προσέχουν στὴ ζωὴ
τους καὶ ρυθµίζουν τὶς πράξεις τους σύµφωνα µὲ τὸν θεῖο νόµο. Ζοῦν µὲ ταπείνωση
στὴν ἀφάνεια. Ἡ ἀρετὴ ὅµως ὅσο κι ἂν σκεπαστεῖ ἀπὸ τὴ µετριοφροσύνη γίνεται
φανερή, ὅπως φανερὸ γίνεται καὶ τὸ ἀόρατο ἄρωµα τοῦ λουλουδιοῦ.
Ἡ παράδοση µᾶς πληροφορεῖ γιὰ τὴν κατοικία τους, ὅτι ἦταν ἐκεῖ κοντὰ στὴν κολυµβήθρα τῆς Βηθεσδᾶ στὰ Ἱεροσόλυµα. Ἔτσι ἡ Ἄννα εἶχε κοντά της γιὰ νὰ ἱκανοποιεῖ τὴ δίψα τῆς ψυχῆς της µὲ τὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ τὸν Ναὸ τῶν Ἱεροσολύµων,
τὸν ὁποῖον ἄλλοι, γιὰ νὰ τὸν ἀπολαύσουν, ἔπρεπε νὰ ἔρθουν µὲ κοπιαστικὸ ταξίδι
ἀπὸ µακρυά. Ἀλλὰ τὸ ζεῦγος Ἰωακεὶµ καὶ Ἄννα δὲν εἶχαν παιδιὰ καὶ τὰ δῶρα τῶν
ἄτεκνων δὲν ἐγίνοντο δεκτὰ στὸν Ναό.
Μὴ φέροντας τὴν ντροπὴ αὐτὴ τῆς ἀτεκνίας, ἡ Ἁγία Ἄννα ἐπολιόρκησε µαζὶ µὲ
τὸν Ἰωακεὶµ τὸν θρόνο τῆς Θείας δωρεᾶς. Πολιορκία διὰ προσευχῆς ἐπίµονος,
θερµὴ ἐπὶ χρόνια, µιὰ ὁλόκληρη ζωὴ προσευχή, δικαίων ἀνθρώπων. Ὁ οὐρανὸς
ὅµως σιωπᾷ. Ποιὸς γνωρίζει γιατί; «Τὶς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου;» Ποιὸς εἶναι σέ
θέση νὰ γνωρίζει τὰ ἀνεξερεύνητα κρίµατα τοῦ Θεοῦ; Ἡ Ἄννα κάνει τάµα: «Τὸ γεννησόµενον δοτόν σοι προσάξωµεν». Ἂν µὲ ἀξιώσεις νὰ γίνω µητέρα, τὸ παιδὶ ποὺ
θὰ µοῦ δώσεις θὰ τὸ προσφέρουµε ἐγὼ καὶ ὁ Ἰωακεὶµ ἀφιέρωµα σὲ σένα, Θεέ µου.
Ὁ οὐρανὸς ἐξακολουθεῖ νὰ µὴ δίδει ἀπάντηση. Ἡ Θεία βουλὴ ἔχει τὸ σχέδιό της.
Οἱ δίκαιοι ὅµως δοκιµάζονται. ∆ὲν ἀπελπίζονται, οὔτε γογγύζουν. Κι ὅταν φθάνουν
στὴν ἡλικία τοῦ γήρατος καὶ µαραίνεται ἡ ἐλπίδα, ἀκόµη καὶ τότε παραµένουν
δοῦλοι τοῦ Θεοῦ µὲ ὑπακοή στὸ θέληµά Του.
Ἡ πανσοφία τοῦ Θεοῦ, δοκιµάζοντας τὴν ὑποµονὴ τῶν δικαίων, ἑτοιµάζει ἔργο
θαυµαστό. Προετοιµάζει τὸν πατέρα καὶ τὴν µητέρα τῆς µητέρας τοῦ Θεοῦ. Ἀφήνει
τὸν Ἰωακεὶµ καὶ τὴν Ἄννα νὰ δοκιµασθοῦν «ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ» γιὰ νὰ ἀναδειχθοῦν «εὔχρηστα σκεύη ἐλέους», µὲ τὰ ὁποῖα σκεύη, ὡς ὄργανα, θὰ ἀπεργασθεῖ
ὁ Θεὸς τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ὁ Θεὸς δὲν εἶναι προσωπολήπτης. Τὸ
ζεῦγος Ἰωακεὶµ καὶ Ἄννα ἐξελέγη ὡς καλὴ ρίζα ποὺ θὰ δώσει τὸν θαυµαστὸ βλαστὸ
τῆς παρθενίας -ὄχι γιὰ ἄλλο λόγο, ἀλλὰ χάρις στὴν ὑπεροχὴ τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς
εὐσεβείας τους- καὶ γίνονται µὲ θαυµαστὸ τρόπο σὲ προχωρηµένη ἡλικία γονεῖς.
«Ἔδει γὰρ τὴν τοῦ Θεοῦ ἄφραστον καὶ συγκαταβατικὴν σάρκωσιν προειδοποιηθῆναι
τοῖς θαύµασιν».
Ἔπρεπε, γράφει ὁ ἱερὸς ∆αµασκηνός, ἡ συγκατάβασις τοῦ Θεοῦ νὰ γίνει ἄνθρωπος, νὰ ξεκινήσει µὲ τὸ θαῦµα. Ἡ στείρα καὶ γερόντισσα Ἄννα γίνεται µητέρα. Καὶ
ποίου τέκνου µητέρα! Ἔδωσαν ὁ Ἰωακεὶµ καὶ ἡ Ἄννα, ὡς ὁ πλέον καλλίκαρπος

βλαστὸς τοῦ ἀνθρωπίνου δένδρου, τὸν ὡραιότερο καρπό, τοῦ ὁποίου ἡ χάρις καὶ
ἡ εὐωδία ἔφεραν τὸν οὐρανὸ στὴ γῆ. «Ἐνώπιόν σας, ὦ µακαρία συζυγία», ἀναφωνεῖ πάλι ὁ ἱερὸς ∆αµασκηνός, «εἶναι ὑπόχρεος ὅλη ἡ δηµιουργία, διότι διὰ µέσου
σας προσέφερε στὸν ∆ηµιουργὸ δῶρο ἀνεκτίµητο, µητέρα σεµνή, ἀξία ἐκείνου ποὺ
τὴν ἔκτισε. Ἔχετε τὰ πρωτεῖα ἀνάµεσα στοὺς φίλους τοῦ Θεοῦ, ὡς πρόγονοι τοῦ βασιλέως τῶν βασιλέων, ὡς µυστικὸ θησαυροφυλάκιο τῆς µακαρίας Τριάδος».
Ὅταν ἦλθε ὁ προσδιορισµὲνος καιρός, ὁ Ἰωακεὶµ καὶ ἡ Ἄννα φέρουν «τὸ δεκτὸν
δῶρον τους» στὸ Ναὸ τοῦ Κυρίου. Τηροῦν τὴν ἐντολὴ «ἀποδώσεις τῷ Κυρίῳ τὰς
εὐχάς σου» καὶ ἐκπληρώνουν τὸ τάµα προσφέροντας τὴν τριετῆ θυγατέρα τους ἀφιέρωµα στὸ Θεό.
Ἡ παράδοση πληροφορεῖ ὅτι ἡ θεοπροµήτωρ Ἄννα ἐκοιµήθη σὲ ἡλικία 69 ἐτῶν
καὶ ὁ Ἰωακεὶµ 80. Ἡ Θεοτόκος ἦταν 11 ἐτῶν ὅταν ἔµεινε ὀρφανὴ καὶ ἀπὸ τοὺς δυὸ
γονεῖς της. Βρισκόταν ἀκόµη στὸ Ναὸ τῶν Ἱεροσολύµων.
Στὸν ἑορταστικὸ κύκλο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µας ἡ Ἁγία Ἄννα ἔχει µία ἰδιαίτερα τιµητικὴ θέση. Τρεῖς φορὲς τὸ χρόνο ἑορτάζεται ἡ µνήµη της: α) Στὶς 9 Σεπτεµβρίου, µαζὶ µὲ τὸν θεοπροπάτορα Ἰωακείµ, τὴν ἑποµένη τῶν γενεθλίων τῆς
Θεοτόκου, γιὰ νὰ τιµηθοῦν οἱ γεννήτορες τῆς Ὑπεραγίας Μητρὸς τοῦ Κυρίου, β) Στὶς
9 ∆εκεµβρίου ἑορτάζεται ἡ σύλληψη τῆς Ἁγίας Ἄννης καὶ γ) Στὶς 25 Ἰουλίου ἑορτάζεται ἡ ὁσία κοίµησή της. Ἄξιον σηµειώσεως εἶναι ὅτι στό Ἅγιο Ὄρος, τὸ περιβόλι, ὅπως λέγεται, τῆς Παναγίας, ἔχει καὶ ἡ Ἁγία Ἄννα µία ξεχωριστὴ θέση τιµῆς.
Στὸ ὄνοµά της τιµᾶται ἡ µεγαλύτερη καὶ ἀρχαιότερη ἐκεῖ Σκήτη. Ἀριθµεῖ 50 περίπου ἀσκητικὲς καλύβες, τὸ δὲ Κυριακό, ποὺ εἶναι µεγαλοπρεπέστατος Ναὸς πυκνὰ
ἁγιογραφηµένος, εἶναι ἀφιερωµένος στὴν Ἁγία Ἄννα. Στὸ Κυριακὸ τῆς Σκήτης φυλάσσεται ἀνεκτίµητος θησαυρὸς τὸ ἀριστερὸ πόδι τῆς θεοπροµήτορος, στὴν δὲ
Ἱερὰ Μονὴ Κουτλουµουσίου φυλάσσεται ὁλόκληρη ἡ κνήµη τοῦ δεξιοῦ ποδιοῦ.

Ο ΒΙΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Ὁ Ματθάν ἦταν ἱερέας καί παππούς τῆς Θεοτόκου. Καταγόταν ἀπό τό γένος
∆αυίδ καί ἀπό τήν φυλή τοῦ Λευί. Νυµφεύτηκε τήν Μαρία, γιαγιά τῆς Θεοτόκου,
ἀπό τήν ὁποία πῆρε καί τό ὄνοµα Μαρία, πού καταγόταν ἀπό τήν φυλή τοῦ Ἰούδα.
Ἡ πρεσβυτέρα Μαρία γέννησε τέσσερα παιδιά: Τόν Ἰάκωβο, πατέρα τοῦ Ἰωσήφ
τοῦ Μνήστωρος, καί τρεῖς θυγατέρες, τήν Μαρία, µητέρα τῆς Σαλώµης τῆς µαίας,
τήν Σοβή, µητέρα τῆς Ἐλισάβετ, καί τήν Ἄννα, µητέρα τῆς Θεοτόκου.
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Στιγµιότυπα ἀπό τήν ἡµέρα καθιερώσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος,
Κυριακή 8 Σεπτεµβρίου 2013
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