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τίς 25  Ἰουλίου ἡ ἁγία
μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τή
μνήμη τῆς ἁγίας Ἄννας, τῆς
μητέρας τῆς Παναγίας μας.

Ἡ ἁγία Ἄννα ἦταν σέ
ὅλη τή ζωή της πολύ πι-
στή καί εὐλαβής. Μαζί

μέ τό σύζυγό της, τόν Ἰ ω -
ακείμ, ἀ ξι ώθηκαν ἀπό

τόν Θεό, σέ προ χωρημένη
ἤδη ἡλικία, νά ἀποκτήσουν

θυγατέρα τους τήν ἄσπιλη καί
ἀμόλυντη Μαρία, τήν μετέπειτα

Μητέρα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ὑ πῆρξαν δηλαδή, τό εὐλογημένο αὐτό
ζεῦ γος, οἱ προπάτορες τοῦ Χριστοῦ μας.

Ἡ ἁγία Ἄννα λοιπόν ἦταν κατά ἄν θρω-
πον ἡ προμήτωρ τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή ἡ
γιαγιά Του. Τί εὐλογία, ἀλήθεια!

Ἡ εὐλογία αὐτή ὅμως δέν ἦταν τόσο
ἐπειδή ἡ ἁγία Ἄννα ὑπῆρξε μητέρα τῆς
Μητέρας τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ˙ ἀλλά γιά
ἕναν ἄλλο λόγο, πού μᾶς τόν ἀποκάλυψε
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.

* * * 
Κάποτε ὁ Κύριος βρισκόταν σ᾽ ἕνα σπίτι

στήν Καπερναούμ μαζί μέ τούς μαθητές

Του. Δέν ἄργησε ἡ εἴδηση νά διαδοθεῖ, καί
ἀμέσως μαζεύτηκε τόσος κόσμος, ὥστε πλέ-
ον νά ὑ πάρ χει τό ἀδιαχώρητο. Καί ὁ Κύριος,
ὡς συνήθως, τούς δίδασκε τό λόγο τοῦ Θε-
οῦ καί ἐ πιμελοῦνταν τίς ἀνάγκες τους θερα-
πεύοντας τά σώματα καί τίς ψυχές τους. Γιά
τόν ἑαυτό Του δέν νοιαζόταν˙ τούς ἄλλους
κοιτοῦσε πῶς θά ὑπηρετήσει.

Κάποια στιγμή λοιπόν πλησίασε ἔξω ἀπό
τό σπίτι ἡ Παναγία μητέρα Του καί αὐτοί
πού τούς θεωροῦσαν ἀδελφούς του (παιδιά
τοῦ Ἰωσήφ ἀπό γυναίκα πού εἶχε πεθάνει).
Πλησίασαν καί προσπάθησαν νά μποῦν
μέσα, ἀλλά δέν ἦταν δυνατόν λόγω τοῦ
πλήθους. Ἤθελαν κάτι νά ποῦν στόν Κύριο.

Ἀμέσως ἡ εἴδηση διαμηνύθηκε στόν
Κύριο: «Εἶναι ἔξω ἡ μητέρα σου καί τά
ἀδέλφια σου καί θέλουν νά σέ δοῦν».

Τί ἄραγε νά ἤθελε ἡ Παναγία μητέρα,
ἡ σεμνή Θεοτόκος, νά πεῖ στόν Υἱό της;
Δέν ξέρουμε ἀκριβῶς. Αὐτό πού ξέρουμε
εἶναι ἐ κεῖ νο πού λέει ὁ Εὐαγγελιστής
Μάρκος, ὅτι δηλαδή ἦρθαν μέ σκοπό νά
Τοῦ συστήσουν νά διακόψει πρός στιγμή
τό ἔργο πού ἐπιτελοῦσε ἀσταμάτητα πρός
τό λαό καί νά φροντίσει λίγο καί τόν ἑαυ-
τό Του, καθώς οὔ τε νά φάει δέν εὐκαι-
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«μήτηρ μου καί ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν
οἱ τόν λόγον τοῦ Θεοῦ ἀκούοντες καί ποιοῦντες αὐτόν»
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ροῦσε. Ἀνησυχοῦ σε, βλέπεις, ἡ Μάνα μέ
τόν ὑπερβολικό Του κάματο.

Ἄκουσε ὁ Κύριος τήν ἀναγγελία καί
εἶπε: «Ποι ά εἶναι ἡ μη-
τέρα μου καί ποιοί εἶναι
οἱ ἀδελφοί μου;». Καί
δείχνοντας μέ τό χέρι
Του ὅλους αὐτούς πού
κάθονταν γύρω Του λέ-
ει: «Νά ἡ μητέρα μου
καί οἱ ἀδελφοί μου.
Ὅποιοι ἀκοῦνε τό λόγο
τοῦ Θεοῦ καί τόν ἐφαρ-
μόζουν στή ζωή τους,
αὐ τοί εἶναι μητέρα μου
καί ἀδελφοί μου» (βλ.
καί Ματθ. ιβ´ 46-50,
Μάρκ. γ´ 31-35).

* * *
Ἦταν ἄραγε αὐτό πού

εἶπε ὁ Χριστός ὑποτι-
μητικό κάπως γιά τή
Μητέρα Του;

Ὄχι μόνο ὑποτιμητι-
κό δέν ἦταν, ἀλλά τό
ἀντίθετο μάλιστα. Διό-
τι μέ τά λόγια Του αὐτά
ὁ Κύριος ἀπέδιδε τήν τιμή στή Μητέρα Του
ὄχι τόσο ἐπειδή ἦταν αὐτή πού Τόν γέν-
νησε, ὅσο ἐπειδή ἦταν καί ἡ ἴδια πιστή
καί ἀφοσιωμένη δούλη τοῦ Θεοῦ, ἔχο-
ντας τό νόμο Του κλεισμένο μές στά φυλ λο-
κάρδια της τόσο, ὅσο κανείς ἄλλος˙
γι᾽αὐτό καί τόσο ἄ ξι α τιμῆς ἀπό τόν Υἱό
της καί Θεό Της ὅσο κανείς ἄλλος.

Πλέον μέ τά λόγια αὐτά τοῦ Κυρίου και-

νοτομοῦνται οἱ φυσικοί θεσμοί.  Ἄλ λοι νό-
μοι θε σπίζονται, ἄλλοι δρόμοι χαράσσο-
νται, ἄλ λες συγ γένειες ἀρχίζουν νά λαμ-

βάνουν ἰσχύ. Πλέ ον δέν
ἔχουν μόνο λίγοι τήν
εὐτυχί α νά εἶ ναι συγγε-
νεῖς τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά
ἡ εὐ  λογία ξεχύνεται σέ
ὅλους ὅ σους θέλουν νά
εἶναι δικοί Του. Αὐτοί
εἶναι τώρα «μητέρα Του
καί ἀ δελφοί Του»  ̇οἱ δι-
κοί Του συγγενεῖς!

Καταλαβαίνετε τί
σημαίνει αὐτό; Ποιός
θά τολμοῦσε νά ὀνομά-
σει τόν ἑαυτό του μέ

αὐτούς τούς τίτλους
συγγενείας μέ τόν Κύ-
ριο, ἄν τό ἴδιο Του τό
στόμα δέν τούς πρό-
φερε γιά μᾶς;

Καί ποιοί εἴμαστε
ἐμεῖς, ὥστε νά μᾶς ὀνο-
μάζει ἔτσι ὁ Θεός; Τί
ἀγάπη εἶναι αὐτή πού
μᾶς ἔχει! Τί τιμή εἶναι

αὐτή πού μᾶς κάνει!
Καί τί, ἄραγε, βάρος εὐθύνης, νά φέ-

ρουμε αὐτά τά ὀνόματα ἐμεῖς! Νά εἴμα-
στε συγγενεῖς πρώτου βαθμοῦ μ᾽ Αὐτόν
πού μπροστά Του προσπίπτουν λατρευ-
τικά τά σύμπαντα!

«Δόξα τῇ συγκαταβάσει σου, Κύριε, δό-
ξα σοι». 
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«Πλέον μέ τά λόγια αὐτά τοῦ
Κυρίου καινοτομοῦνται οἱ φυσικοί
θεσμοί.  Ἂλλοι νόμοι θεσπίζονται,
ἄλλοι δρόμοι χαράσσονται, ἄλλες
συγγένειες ἀρχίζουν νά  λαμ-

βάνουν ἰσχύ».
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