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Light a Candle & Say a Prayer at  

Ascension Church, Fairview, NJ 
 

“I am the light of the world; 

 he who follows me will not walk in darkness 

but will have the light of life.” (John 8:12) 
 

To light a candle, please click the link below 

 and after you select the candle(s) 

that you would like us to light and before pressing the 

"Place Order" button, 

please submit the names of your loved ones,  

those who are alive and/or those 

who have departed this life.  

Your candles will be lit at the next Liturgy or service. 

Thank you and God bless! 

http://ascensionfairviewnj.square.site/ 
 

To pay Membership, Greek School Tuition 

 and all other offerings use: 

https://tithe.ly/give_new/www/#/tithely/give-one-

time/305721?widget=1 

http://ascensionfairviewnj.square.site/
https://tithe.ly/give_new/www/#/tithely/give-one-time/305721?widget=1
https://tithe.ly/give_new/www/#/tithely/give-one-time/305721?widget=1
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Κυριακή,  5 Σεπτεμβρίου, 2021 

ΙΑ’ Ματθαίου 

8:30 π .μ. – 11:30 π.μ.  Όρθρος, Θ. Λειτουργία  

 
 

Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου, 2021 

Προεόρτια Γεννήσεως της Θεοτόκου 

7:00 μ.μ. –  8:00 μ.μ. Εσπερινός  

 

 
Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου, 2021 

Γενέθλιον της Θεοτόκου 

9:00 π.μ. –  Όρθρος, Θ. Λειτουργία  

 
 

 
Κυριακή,  12 Σεπτεμβρίου, 2021 

Προ της Υψώσεως 

8:30 π .μ. – 11:30 π.μ.  Όρθρος, Θ. Λειτουργία  

  
 

 

 

 

 

 

 

S C H E D U L E  O F   S E R V I C E S  
 

 

Sunday, September 5, 2021 

11th  Sunday of Matthew 

8:30 a.m.-11:30 a.m., Orthros, Divine Liturgy  

 
Tuesday, September 7, 2021 

Forefeast Nativity of Theotokos 

7:00 p.m.- 8:00 p.m. Vespers  

 
 

Wednesday, September 8, 2021 

Nativity of Theotokos 

9:00 a.m.- Orthros, Divine Liturgy  
 
 
 

Sunday, September 12, 2021 

Sunday before Holy Cross 

8:30 a.m.-11:30 a.m., Orthros, Divine Liturgy  

 

 

 

 

 

 

 



Prokeimenon. Mode 2. 
Psalm 117.14,18 

The Lord is my strength and my song. 

Verse: The Lord has chastened me sorely. 

The reading is from St. Paul's First Letter to the Corinthians 9:2-12 

 

Brethren, you are the seal of my apostleship in the Lord. This is my 

defense to those who would examine me. Do we not have the right 

to our food and drink? Do we not have the right to be accompanied 

by a wife, as the other apostles and the brothers of the Lord and 

Cephas? Or is it only Barnabas and I who have no right to refrain 

from working for a living? Who serves as a soldier at his own 

expense? Who plants a vineyard without eating any of its fruit? Who 

tends a flock without getting some of the milk? Do I say this on 

human authority? Does not the law say the same? For it is written in 

the law of Moses, "You shall not muzzle an ox when it is treading 

out the grain." Is it for oxen that God is concerned? Does he not 

speak entirely for our sake? It was written for our sake, because the 

plowman should plow in hope and the thresher thresh in hope of a 

share in the crop. If we have sown spiritual good among you, is it 

too much if we reap your material benefits? If others share this 

rightful claim upon you, do not we still more? Nevertheless, we have 

not made use of this right, but we endure anything rather than put an 

obstacle in the way of the gospel of Christ. 

 

 

Προκείμενον. Ήχος β'. 
ΨΑΛΜΟΙ 117.14,18 

Ἰσχύς μου καὶ ὕμνησίς μου ὁ Κύριος. 

Στίχ. Παιδεύων ἐπαίδευσέ με ὁ Κύριος. 

Πρὸς Κορινθίους α' 9:2-12 τὸ ἀνάγνωσμα 

 

Ἀδελφοί, ἡ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ. Ἡ ἐμὴ 

ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν αὕτη ἐστίν. Μὴ οὐκ ἔχομεν 

ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πιεῖν; Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν 

γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι, καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ 

κυρίου, καὶ Κηφᾶς; Ἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν 

ἐξουσίαν τοῦ μὴ ἐργάζεσθαι; Τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; 

Τίς φυτεύει ἀμπελῶνα, καὶ ἐκ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; Ἢ τίς 

ποιμαίνει ποίμνην, καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει; Μὴ 

κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ; Ἢ οὐχὶ καὶ ὁ νόμος ταῦτα λέγει; Ἐν 

γὰρ τῷ Μωϋσέως νόμῳ γέγραπται, Οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα. Μὴ 

τῶν βοῶν μέλει τῷ θεῷ; Ἢ διʼ ἡμᾶς πάντως λέγει; Διʼ ἡμᾶς γὰρ 

ἐγράφη, ὅτι ἐπʼ ἐλπίδι ὀφείλει ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾷν, καὶ ὁ ἀλοῶν 

τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπʼ ἐλπίδι. Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ 

ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν; Εἰ ἄλλοι τῆς 

ἐξουσίας ὑμῶν μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; Ἀλλʼ οὐκ ἐχρησάμεθα 

τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν, ἵνα μὴ ἐγκοπήν τινα δῶμεν 

τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ. 

 

 



The Gospel According to Matthew 18:23-35 
 

The Lord said this parable: "The kingdom of heaven may be compared 

to a king who wished to settle accounts with his servants. When he 

began the reckoning, one was brought to him who owed him ten 

thousand talents; and as he could not pay, his lord ordered him to be 

sold, with his wife and children and all that he had, and payment to be 

made. So the servant fell on his knees, imploring him, 'Lord, have 

patience with me, and I will pay you everything.' And out of pity for 

him the lord of that servant released him and forgave him the debt. But 

that same servant, as he went out, came upon one of his fellow servants 

who owed him a hundred denarii; and seizing him by the throat he said, 

'Pay what you owe.' So his fellow servant fell down and besought him, 

'Have patience with me, and I will pay you.' He refused and went and 

put him in prison till he should pay the debt. When his fellow servants 

saw what had taken place, they were greatly distressed, and they went 

and reported to their lord all that had taken place. Then his lord 

summoned him and said to him, 'You wicked servant! I forgave you all 

that debt because you besought me; and should not you have had mercy 

on your fellow servant, as I had mercy on you?' And in anger his lord 

delivered him to the torturers, till he should pay all his debt. So also my 

heavenly Father will do to every one of you, if you do not forgive your 

brother from your heart." 

 

 

 

Ἐκ τοῦ Κατὰ Ματθαῖον 18:23-35 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα 

 

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν 

οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησε συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν 

δούλων αὐτοῦ. ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη αὐτῷ εἷς 

ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων. μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι 

ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ 

τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα εἶχε, καὶ ἀποδοθῆναι. πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος 

προσεκύνει αὐτῷ λέγων· κύριε, μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοὶ καὶ πάντα σοι 

ἀποδώσω. σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν 

αὐτὸν καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ. ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν 

ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ, ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ 

κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγε λέγων· ἀπόδος μοι εἴ τι ὀφείλεις. πεσὼν οὖν ὁ 

σύνδουλος αὐτοῦ εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων· 

μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοὶ καὶ ἀποδώσω σοι. ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ 

ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ 

ὀφειλόμενον. ἰδόντες δὲ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν 

σφόδρα, καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ 

γενόμενα. τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ· 

δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ 

παρεκάλεσάς με. οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς καὶ 

ἐγώ σε ἠλέησα; καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς 

βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ. Οὕτω καὶ ὁ 

πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ 

ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν. 

 

 



Feast Day of Holy Prophet Zachariah and the 

Righteous Elizabeth 

 

On September 5, the Greek Orthodox Church commemorates Holy 

Prophet Zachariah and the Righteous Elizabeth, who were the 

parents of the Holy Prophet, Forerunner, and Baptist of the Lord, 

John. 

They were descended from the lineage of Aaron: Saint Zachariah, 

son of Barach, was a priest in the Jerusalem Temple, and Saint 

Elizabeth was the sister of Saint Anna, the mother of the Most Holy 

Theotokos. The righteous spouses, “walking in all the 

commandments of the Lord (Luke 1:6), suffered barrenness, which 

in those times was considered a punishment from God. 

Once, during his turn of priestly service in the Temple, Saint 

Zachariah was told by an angel that his aged wife would bear him 

a son, who “will be great in the sight of the Lord” (Luke 1:15) and 

“will go before Him in the spirit and power of Elias” (Luke 1:17). 

Zachariah doubted that this prediction would come true, and for 

his weakness of faith, he was punished by becoming mute. When  

 

Elizabeth gave birth to a son, through the inspiration of the Holy 

Spirit she announced that his name was John, although no one in 

their family had this name.  

They asked Zachariah and he also wrote the name John down on a 

tablet. Immediately the gift of speech returned to him, and inspired 

by the Holy Spirit, he began to prophesy about his son as the 

Forerunner of the Lord. 

When King Herod heard from the Magi about the birth of the 

Messiah, he decided to kill all the infants up to two years old at 

Bethlehem and the surrounding area, hoping that the new-born 

Messiah would be among them. 

Herod knew about John’s unusual birth and he wanted to kill him, 

fearing that he was the foretold King of the Jews. But Elizabeth hid 

herself and the infant in the hills. The murderers searched 

everywhere for John. Elizabeth, when she saw her pursuers, began 

to implore God for their safety, and immediately the hill opened up 

and concealed her and the infant from their pursuers. 

In these tragic days, Saint Zachariah was taking his turn at the 

services in the Temple. Soldiers sent by Herod tried in vain to learn 

from him the whereabouts of his son. Then, by command of Herod, 

they murdered this holy prophet, having stabbed him between the 

temple and the altar (MT 23: 35). Elizabeth died forty days after 



her husband, and Saint John, preserved by the Lord, dwelt in the 

wilderness until the day of his appearance to the nation of Israel. 

On the Greek calendar, Saints Zachariah and Elizabeth are also 

commemorated on June 24, the Feast of the Nativity of Saint John 

the Baptist. 

Άγιοι Ζαχαρίας και Ελισάβετ 
 

Ο Ζαχαρίας, πατέρας του Ιωάννη του Βαπτιστή, έζησε στα χρόνια του 

Ηρώδη, βασιλιά της Ιουδαίας. Κατά τη γνώμη του Χρυσοστόμου, 

καθώς και άλλων Πατέρων της Εκκλησίας, ο Ζαχαρίας δεν ήταν απλός 

Ιερέας, αλλά αρχιερέας που έμπαινε στα άγια των αγίων. Σύζυγο είχε 

την Ελισάβετ και δεν είχαν παιδί. 

Κάποια μέρα λοιπόν, την ώρα του θυμιάματος μέσα στο θυσιαστήριο, 

είδε άγγελο Κυρίου που του ανήγγειλε ότι θα αποκτούσε γιο και θα 

ονομαζόταν Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας σκίρτησε από χαρά, αλλά 

δυσπίστησε. Η γυναίκα του ήταν στείρα και γριά, πώς θα γινόταν αυτό 

που άκουγε; Τότε ο άγγελος του είπε ότι θα μείνει κωφάλαλος μέχρι να 

πραγματοποιηθεί η βουλή του Θεού.   Πράγματι, η Ελισάβετ συνέλαβε 

και έκανε γιο. Όταν θέλησαν να δώσουν όνομα στο παιδί, ο Ζαχαρίας 

έγραψε πάνω σε πινακίδιο το όνομα Ιωάννης. Αμέσως δε λύθηκε η 

γλώσσα του και όλοι μαζί δόξασαν το Θεό. 

Βέβαια, η χάρη αυτή έγινε από το Θεό στο Ζαχαρία, διότι της ήταν 

«δίκαιος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, πορευόμενος ἐν πάσαις ταὶς ἐντολαὶς καὶ 

δικαιώμασι τοῦ Κυρίου ἄμεμπτος» (Λουκά, α’ 6.). Ήταν, δηλαδή, 

δίκαιος μπροστά στο Θεό και ζούσε σύμφωνα με της της εντολές και 

τα παραγγέλματα του Κυρίου, άμεμπτος από κάθε σοβαρή ενοχή. 

Το Γενέσιο της Θεοτόκου: 

Μεταξύ των μεγάλων θεομητορικών εορτών περιλαμβάνεται 

και το Γενέσιον ή Γενέθλιον ή της Γεννήσεως της Υπεραγίας 

Θεοτόκου.Ένα γεγονός το οποίο τιμάται με κατάνυξη και 

θρησκευτική ευλάβεια από τους ορθοδόξους χριστιανούς. Το 

Γενέσιον της Θεοτόκου τιμάται από την Εκκλησία μας στις 8 

Σεπτεμβρίου. 

Όταν έφτασε η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και οι Ισραηλίτες 

πρόσφεραν τα δώρα τους, στάθηκε μπροστά στον Ιωακείμ ο 

Ρουβίμ και του είπε: Δεν επιτρέπεται να προσφέρεις πρώτος τα 

δώρα σου, «καθότι σπέρμα οὐκ ἐποίησας ἐν τῷ Ἰσραήλ», επειδή 

δηλαδή είσαι άτεκνος. Ο Ιωακείμ λυπήθηκε πάρα πολύ και είπε: 

Θα ερευνήσω ανάμεσα στις δώδεκα φυλές του Ισραήλ για να 

διαπιστώσω αν μόνον εγώ ανάμεσά τους είμαι άτεκνος.  Και 

ερεύνησε και διαπίστωσε ότι όλοι οι δίκαιοι είχαν τέκνα. Τότε 

θυμήθηκε τον πατριάρχη Αβραάμ ότι στα βαθιά γεράματά του, 

του χάρισε ο Θεός το γιό του, τον Ισαάκ. 

Περίλυπος ο Ιωακείμ δεν γύρισε στο σπίτι του. Πήγε στην 

έρημο, έστησε τη σκηνή του και νήστεψε σαράντα μερόνυχτα, 

με την απόφαση να μη γυρίσει στο σπίτι του για να φάει και 

να πιει, μέχρις ότου τον επισκεφθεί ο Κύριος και Θεός 

του.Στο μεταξύ η γυναίκα του η Άννα θρηνούσε και έκλαιγε 

λέγοντας· κλαίω για τη χηρεία μου, κλαίω και για την ατεκνία 



μου. Έφτασε η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και η Ιουδίθ, η 

υπηρέτριά της, της είπε: Μέχρι πότε θα ταπεινώνεις την ψυχή 

σου; 

Να, έφτασε η μεγάλη ημέρα του Κυρίου και δεν επιτρέπεται να 

πενθείς. Πάρε όμως αυτόν εδώ τον κεφαλόδεσμο, πού μου έδωσε 

η γυναίκα πού τον έφτιαξε και δεν επιτρέπεται να τον ανοίξω 

εγώ, μια υπηρέτρια, επειδή έχει σημασία βασιλική. Η Άννα της 

είπε: Φύγε από κοντά μου· αυτό εγώ ποτέ δεν το έκανα και όμως 

ο Κύριος με ταπείνωσε πάρα πολύ.  Μήπως κάποιος πονηρός σου 

τον έδωσε και ήρθες για να με κάνεις συμμέτοχη στην αμαρτία 

σου; Η Ιουδίθ απάντησε: Τι να σου καταραστώ, αφού ο Κύριος 

έκλεισε τη μήτρα σου για να μην αφήσεις απογόνους στον 

Ισραήλ;  Περίλυπη η Άννα έβγαλε τα πένθιμα ρούχα, άφησε 

ξέπλεγα τα μαλλιά της, ντύθηκε με τα νυφικά της ενδύματα και 

γύρω στις 9η ώρα κατέβηκε να περπατήσει στον κήπο της. 

Σε λίγο κάθισε κάτω από μια δάφνη και προσευχήθηκε στον 

Κύριο λέγοντας: «Ὁ Θεός τῶν πατέρων ἠμῶν, εὐλόγησον μέ 

καί ἐπάκουσον τῆς δεήσεώς μου, καθώς εὐλόγησας τήν 

μήτραν Σάρρας καί ἔδωκας αὐτή υἱόν τόν Ἰσαάκ». 

Σηκώνοντας κατόπιν τα μάτια της ψηλά στον ουρανό είδε στο 

δέντρο της δάφνης μια φωλιά γεμάτη νεοσσούς και έβγαλε 

θρηνητική κραυγή λέγοντας: «Ἀλίμονό μου, ποιός μέ γέννησε 

καί ποιά μήτρα μέ ξεφύτρωσε; Γιατί ἐγώ στά μάτια τοῦ Ἰσραήλ 

εἶμαι καταραμένη καί μέ κοροϊδεύουν καί μέ προσβάλλουν στό 

ναό τοῦ Κυρίου. Ἀλίμονό μου, μέ τί ἐξομοιώθηκα ἐγώ; Δέν 

ἐξομοιώθηκα μέ τά πουλιά, ἀφοῦ αὐτά εἶναι γόνιμα. 

Δέν ἐξομοιώθηκα μέ τά ἄγρια ζῶα, ἀφοῦ καί κεῖνα εἶναι γόνιμα, 

χάρη σέ σένα, Κύριε. Δέν ἐξομοιώθηκα μέ τά νερά αὐτά, ἀφοῦ 

καί τοῦτα εἶναι γόνιμα. Ἀλίμονό μου, μέ ποιόν ἐξομοιώθηκα; 

Οὔτε μέ τή γῆ αὐτή, ἀφοῦ καί ἡ γῆ προσφέρει τούς καρπούς στόν 

καιρό της καί εὐλογεῖ ἐσένα, Κύριε». «Καί ἰδού ἄγγελος Κυρίου 

ἐπέστη». Ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά της άγγελος, 

απεσταλμένος από τον Θεό, και της λέει: Άννα, ο Κύριος άκουσε 

την προσευχή σου. Θα συλλάβεις και θα γεννήσεις· ο καρπός σου 

θα γίνει γνωστός σ’ όλη την οικουμένη. Εκείνη είπε: Ζει Κύριος 

ο Θεός μου· αν γεννήσω, είτε αγόρι είτε κορίτσι, θα το προσφέρω 

ως δώρο στον Κύριο τον Θεό μου, για να τον λατρεύει και να τον 

υπηρετεί σ’ όλη τη ζωή του. 

Τότε δύο αγγελιοφόροι την πλησίασαν και της είπαν: Να, ο 

άντρας σου ο Ιωακείμ έρχεται με τα κοπάδια του. Διότι 

άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό και του ανήγγειλε: 

Ιωακείμ, άκουσε Κύριος ο Θεός την προσευχή σου. Γύρνα 

πίσω στο σπίτι σου, γιατί η Άννα, η γυναίκα σου, θα μείνει 

έγκυος. 

Επέστρεψε λοιπόν ο Ιωακείμ από την έρημο, φώναξε τούς 

βοσκούς των κοπαδιών του και έδωσε εντολή να του φέρουν 10 



αμνάδες για να τις προσφέρει στον Θεό, ως θυσία, 12 

μοσχαράκια για προσφορά στους ιερείς και τη γερουσία, και 

εκατό «χιμάρους παντί τῷ λαῶ». Στην εξώπορτα τον περίμενε η 

Άννα. Έτρεξε, κρεμάστηκε από τον τράχηλο του και με χαρά του 

είπε: «Ξέρω τώρα καί δέν ἀμφιβάλω, ὅτι ὁ Θεός μέ εὐλόγησε 

πάρα πολύ. 

Τώρα πιά ἡ χήρα δέν εἶναι χήρα, καί ἡ ἄτεκνη θά μείνω ἔγκυος». 

Την πρώτη μέρα μετά την επιστροφή του από την έρημο στο 

σπίτι, ο Ιωακείμ αναπαύθηκε. Την επόμενη πρόσφερε τα δώρα 

του λέγοντας μες στην ψυχή του: Το αν ο Κύριος με ελεήσει, θα 

γίνει φανερό από τον τρόπο πού θα δεχθεί τη θυσία του ιερέα. 

Πρόσφερε λοιπόν τα δώρα του ο Ιωακείμ και παρακολουθούσε 

τον ιερέα πώς ανέβηκε στο θυσιαστήριο· και δεν διαπίστωσε σ’ 

αυτόν αμαρτία.  Τότε είπε: Τώρα πλέον ξέρω ότι ο Κύριος με 

ελέησε και μου συγχώρεσε όλα τα αμαρτήματα. Κατέβηκε 

από το ναό του Κυρίου δικαιωμένος και γύρισε στο σπίτι του. 

Όταν συμπληρώθηκαν οι εννέα μήνες, η Άννα γέννησε. Ρώτησε 

τη μαία: Τι γέννησα; Της απάντησε: Κορίτσι. Και είπε η Άννα: 

«Ἐμεγαλύνθη ἡ ψυχή μου ἐν τή ἡμέρα ταύτη».  Και έβαλαν τη 

νεογέννητη στο κρεβατάκι της. Όταν συμπληρώθηκαν οι μέρες, 

«ἀπεσμήξατο Ἄννα», και άρχισε να τη θηλάζει, της έδωσε το 

όνομα Μαριάμ. 

Η διήγηση του «Πρωτευαγγελίου τοῦ Ἰακώβου» ήταν γνωστή 

στους άτρωτους χριστιανούς, αλλά τα σημαντικότερα γεγονότα 

της ζωής της Υπεραγίας Θεοτόκου (Γενέσιο, Εισόδια, 

Ευαγγελισμός, Κοίμησις), άρχισαν να εορτάζονται λατρευτικά 

μετά την Γ΄ οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο (431) και την Δ΄ 

στη Χαλκηδόνα (451), όποτε διατυπώθηκε αυθεντικά η πίστη της 

Εκκλησίας και για το Πρόσωπο της Θεοτόκου.  Στο μεταξύ είχαν 

ανεγερθεί και ναοί προς τιμήν της. 

Ήδη από το τέλος του 4ου αιώνος ετελείτο στα Ιεροσόλυμα η 

δεσποτική εορτή της Υπαπαντής, κατά την οποία όμως οι 

χριστιανοί τιμούσαν και τη Μητέρα του Κυρίου. Στη συνέχεια 

καθιερώθηκαν και άλλες εορτές, όπως και του Γενεσίου της 

Θεοτόκου. Ως πιθανότερος χρόνος εισαγωγής της εορτής 

θεωρείται το τέλος του 5ου ή οι αρχές του 6ου αιώνος. Και η 

εορτή αυτή εισήχθη αρχικά στην Αγία Πόλη και ετελείτο στις 8 

Σεπτεμβρίου, όπως και σήμερα. Περιεχόμενο του εορτασμού 

είναι το Γενέσιο της Θεοτόκου, όπως εκτίθεται στο 

«Πρωτευαγγέλιον του Ιακώβου», από το οποίο ελήφθη και 

καταχωρήθηκε στο Συναξάριο της ημέρας. 
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Feast Day of the Nativity of the Theotokos 

 

The Feast of the Nativity of Our Most Holy Lady, the Theotokos 

and Ever-Virgin Mary is celebrated on September 8 each year. 

The Feast commemorates the birth of Panagia, the Mother of 

Jesus Christ, our Lord. 

The birth and early life of the Virgin Mary is not recorded in the 

Gospels or other books of the New Testament, however, this 

information can be found in a work dating from the second 

century known as the Book of James or Protevangelion. 

According to the story found in this book, Mary’s parents, 

Joachim and Anna, were childless for many years. They remained 

faithful to God, but their prayers for a child were unanswered. 

One day, when Joachim came to the temple to make an offering, 

he was turned away by the High Priest who chastised him for his 

lack of children. To hide his shame, Joachim retreated to the hill 

country to live among the shepherds and their flocks. 

As Joachim was praying, his wife Anna was praying at the same 

time at their house in Jerusalem. An angel appeared to both of 

them and announced that Anna would have a child whose name 

would be known throughout the world. Anna promised to offer 

her child as a gift to the Lord. Joachim returned home, and in due 

time Anna bore a daughter, Mary. 

The icon of the Nativity of the Thetokos presents the central 

figures of Saints Joachim and Anna, Mary’s parents, and the 

Mother of our Lord as an infant. Saint Anna is in the middle of 

the icon with her right hand extended toward her daughter. 

Likewise, Saint Joachim, Mary’s father, is gazing upon the young 

child with his right hand extended toward her. Anna is 

surrounded by attendants who have assisted with the birth. 

Today is the name day of: Despina, Kalamiotissa, Kalamia, 

Maria, Marietta, Marianos, Marianni, Marios, Panagiotis, 

Panagiota, Tsambikos, Tsambika. 

 

 

 

 

 

 



Holy and Righteous Ancestors of God, Joachim & Anna 

 

 

Saint Joachim, the son of Barpathir, was of the tribe of Judah, and 

was a descendant of King David, to whom God had revealed that 

the Savior of the world would be born from his seed. Saint Anna 

was the daughter of Matthan the priest, who was of the tribe of 

Levi. Saint Anna’s family came from Bethlehem. 

The couple lived at Nazareth in Galilee. They were childless into 

their old age and all their life they grieved over this. They had to 

endure derision and scorn, since at that time childlessness was 

considered a disgrace. They never grumbled, but fervently prayed 

to God, humbly trusting in Him. 

 

Once, during a great feast, the gifts which Joachim took to 

Jerusalem as an offering to God were not accepted by the priest 

Reuben, who considered that a childless man was not worthy to 

offer sacrifice to God. This pained the old man very much, and 

he, regarding himself the most sinful of people, decided not to 

return home, but to settle in solitude in a desolate place.  When 

Saint Anna learned what humiliation her husband had endured, 

she sorrowfully entreated God with prayer and fasting to grant 

her a child. In his desolate solitude the righteous Joachim also 

asked God for this. The prayer of the saintly couple was heard. 

An angel told them that a daughter would be born to them, Who 

would be blessed above all other women. He also told them that 

She would remain a virgin, would be dedicated to the Lord and 

live in the Temple, and would give birth to the Savior. Obeying 

the instructions of the heavenly messenger, Saints Joachim and 

Anna met at the Golden Gate in Jerusalem. Then, as God 

promised, a daughter was born to them and they named her Mary.  

Saint Joachim died a few years later at the age of 80, after his 

daughter went to live in the Temple. Saint Anna died at the age 

of 70, two years after her husband. 

Μνήμη των Δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης 

Η σύναξη των δικαίων γονέων της Υπεραγίας Θεοτόκου, 

σύμφωνα με την αρχαία εκκλησιαστική παράδοση, ορίστηκε την 

επομένη του γενεσίου της Θεοτόκου, για τον λόγο ότι αυτοί 

έγιναν πρόξενοι της παγκόσμιας σωτηρίας με την γέννηση της 

αγίας θυγατέρας τους. «Τελεῖται δὲ ἡ σύναξις αὐτῶν ἐν τῷ 

https://images.oca.org/icons/lg/september/0908joachim0010.jpg


ἑξαέρῳ οἴκῳ τῆς Θεοτόκου, πλησίον τῆς μεγάλης ἐκκλησίας ἐν 

τοῖς Χαλκοπρατείοις». 

Να αναφέρουμε, λοιπόν, ότι ο Ιωακείμ ήταν γιος του Ελιακείμ 

από τη φυλή του Ιούδα και απόγονος του Δαβίδ. Έκπτωτος του 

θρόνου, ιδιώτευε στην Ιουδαία και το περισσότερο χρονικό 

διάστημα στην Ιερουσαλήμ, όπου είχε μέγαρο με βασιλικό κήπο. 

Παντρεύτηκε την Άννα, θυγατέρα του Ματθάν Ιερέως από τη 

φυλή του Λευΐ και της Μαρίας, γυναικός αυτού, από τη φυλή του 

Ιούδα. Επειδή οι φυλές, Βασιλική και Ιερατική, συγγένευαν 

μεταξύ τους, διότι η Βασιλεία εθεωρείτο ίση με την Ιεροσύνη, 

δεν έδιναν ούτε έπαιρναν θυγατέρες από άλλες φυλές που 

θεωρούνταν κοινές. Έτσι λοιπόν, αφού θεάρεστα πέρασε τη ζωή 

του το άγιο αυτό ζευγάρι, όπως μας πληροφορούν τα βιογραφικά 

σημειώματα των εορτών της 25ης Ιουλίου, 8ης 

Σεπτεμβρίου και 9ης Δεκεμβρίου, ο μεν Ιωακείμ πέθανε οκτώ 

χρόνια από τα Εισόδια της κόρης του Θεοτόκου σε ηλικία 92 

ετών, η δε Άννα 11 μήνες μετά τον θάνατο του Ιωακείμ, σε ηλικία 

83 ετών. (Την δε Θεοτόκο απέκτησαν θαυματουργικά, όπως σε 

προηγούμενο βιογραφικό σημείωμα αναφέραμε, σε ηλικία 80 

ετών ο Ιωακείμ και 70 η Άννα). 
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Το Ελληνικό Απογευματινό Σχολείο 

ανοίγει την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, 2021. 

Παρακαλούμε όπως φροντίσετε για τις εγγραφές των  

παιδιών σας πριν τις 17 Σεπτεμβρίου, 2021 

 

 

Greek School starts 

Friday, September 17, 2021 

Please complete Registration before opening 
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