Ιστορία της εικόνας της Παναγίας
Ιεροσολσμίτισσας

Γράφει: Βασιλική Σωτηριάδη

Με αφορμι τθν εορτι τθσ πολυαγαπθμζνθσ μασ Παναγίτςασ, ςασ
παρακζτω τθν ιςτορία τθσ προςωπικά αγαπθμζνθσ μου εικόνασ Σθσ,

αυτι τθσ Παναγίασ τθσ Ιεροςολυμίτιςςασ, θ οποία πριν λίγο καιρό
βριςκόταν ςτο ιερό μετόχι του Παναγίου Σάφου ςτθν Πλάκα προσ
προςκφνθςθ. Αξίηει μόνο να αναφζρω ειςαγωγικά πωσ ο Άγιοσ
Γζροντασ Παΐςιοσ ςε ερϊτθςθ προςκυνθτϊν είχε αναφζρει πωσ θ
εικόνα

τθσ

Παναγίασ

τθσ

Ιεροςολυμίτιςςασ

είναι

αυτι

που

ανταποκρίνεται περιςςότερο απ' όλεσ τισ αγιογραφίεσ ςτο πωσ είναι
πραγματικά θ Μθτζρα μασ!
Πόςο ςθμαντικό είναι να τθν επικαλοφμαςτε κακθμερινά ςε
οποιοδιποτε πρόβλθμα ι ςκζψθ μασ όποια κι αν είναι θ εικόνα που
ευλαβοφμαςτε! Ζνα ρθτό αναφζρει "πολλά ιςχφει δζθςισ μθτρόσ προσ
ευμζνεια δεςπότου", πόςο μάλλον οι ικεςίεσ τθσ Παναγίασ μασ που ζχει
τθν μεγαλφτερθ παρρθςία ςτο πρόςωπο του Χριςτοφ μασ. Αδελφοί μου,
να ζχουμε τθν πίςτθ πωσ ότι εν προςευχι τθσ ηθτιςουμε, Εκείνθ κα το
κάνει ικεςία μπροςτά ςτο κρόνο του Θεοφ.
Για να μθν μακρθγορϊ περιςςότερο, ορίςτε θ ιςτορία τθσ εικόνασ τθσ
Παναγίασ τθσ Ιεροςολυμίτιςςασ:
"Θ Θαυματουργι Αγία Εικόνα τθσ Παναγίασ «Θ ΙΕΡΟΟΛΤΜΙΣΙΑ»,
ζχει Αγιογραφθκεί τον 19ο αιϊνα Θαυματουργικϊσ. Φζρει χρονολογία
1870 και ζχει το εξισ ιςτορικό:
Τπιρχε τον καιρό εκείνο μία αγιογράφοσ Μοναχι ονόματι Σατιανι,
τθσ Ρωςικισ Ιεράσ Μονισ τθσ Μυροφόρου Αγίασ Μαρίασ τθσ
Μαγδαλθνισ, που βρίςκεται ςτουσ πρόποδεσ του απζναντι τθσ
Ιερουςαλιμ Όρουσ των Ελαιϊν.
Είδε δε θ Σατιανι κακϊσ κοιμόταν το εξισ Όραμα: Είδε ότι τθν
επιςκζφκθκε ςτο κελλί τθσ μία άγνωςτθ Μοναχι, θ οποία τθσ είπε:
«Αδελφι Σατιανι, ιλκα να με ηωγραφίςεισ».

Θ Σατιανι απάντθςε: «Ευλόγθςον, αδελφι, αλλά εγϊ είμαι
αγιογράφοσ και όχι ηωγράφοσ». Και θ Επιςκζπτρια τθσ λζγει: «Σότε να
με αγιογραφιςεισ».
Θ Σατιανι εξεπλάγθ με το κάρροσ τθσ ξζνθσ και απεκρίκθ: «Δεν ζχω
ξφλο (ςανίδι), ποφ να ςε ηωγραφίςω;».
Και τότε θ Επιςκζπτρια Μοναχι τθσ δίδει ζνα ςανίδι αγιογραφιςεωσ
και λζγει: «Ηωγράφιςε»! Αλλά ενϊ ηωγράφιηε θ Σατιανι τθν Μοναχι,
είδε τα Άμφιά Σθσ να γίνονται χρυςά, το Πρόςωπό Σθσ να λάμπει πολφ,
και Σθν άκουςε να λζγει: «Ω μακαρία Σατιανι, μετά τον Απόςτολο και
Ευαγγελιςτι Λουκά, κα με αγιογραφιςεισ πάλι εςφ».
Θ Σατιανι αντελιφκθ ότι αγιογραφοφςε τθν Παναγία! Εταράχκθ και
ξφπνθςε. Αμζςωσ ζςπευςε ςτθν Θγουμζνθ και τθσ διθγικθκε το Όραμα.
Θ Θγουμζνθ δυςπίςτθςε και τθσ είπε να πάει να κοιμθκεί και αφριο να
αγιογραφιςει μία Εικόνα τθσ Παναγίασ.
Κακϊσ όμωσ επζςτρεφε, είδε να βγαίνει από το κελλί τθσ φωσ και
αιςκάνκθκε ευωδιά! Σότε ειδοποίθςε τθν Θγουμζνθ και μαηί ειςιλκαν
ςτο φωτεινό και ευωδιάηον κελλί, όπου είδαν εκπλθκτικότερο Θαφμα. Θ
Εικόνα του Οράματοσ βριςκόταν μζςα ςτο κελλί πραγματικι,
Αχειροποίθτθ! Θ Αγία αυτι Εικόνα τθσ Παναγίασ!
Μετά από όλα αυτά, παρουςιάηεται πάλι θ Παναγία ςτθ Μοναχι και
λζγει: «Να με κατεβάςετε κάτω ςτο ςπίτι μου, ςτθ Γεκςθμανι». Πράγμα
που ζγινε.
Από

τότε

θ

Αχειροποίθτθ

Αγία

Εικόνα

τθσ

Παναγίασ

«Θ

ΙΕΡΟΟΛΤΜΙΣΙΑ», βρίςκεται ςτο Ιερό Προςκφνθμα του Θεομθτορικοφ
Μνιματοσ τθσ Γεκςθμανισ, και Θαυματουργεί.

Και τισ τρεισ φορζσ που πλθμμφριςε ο Ιερόσ Ναόσ ςτθ Γεκςθμανι, θ
Εικόνα ανζβθκε μόνθ Σθσ από τον μαρμάρινο κρόνο που βρίςκεται και
ςτάκθκε ςτο ςφςτθμα εξαεριςμοφ, χωρίσ να ςτθρίηεται πουκενά! Σα
καφματά Σθσ

είναι

αναρίκμθτα,

όπου

και

αν

πιγε.

(Από ξενάγθςθ του Θγουμζνου του Θεομθτορικοφ Μνιματοσ)"
Τπεραγία Θεοτόκε ςϊςον θμάσ!
Καλι Παναγιά ςε όλουσ!
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