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Ἡ Ἱερὰ Εἰκών.
 (Μεγάλη ἀνάλυσις)
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«Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ»

Ἡ Ἱερὰ Εἰκών, ἡ ὁποία περιγράφει τὴν «Ἐπίσκεψι τῆς 
Θεοµήτορος στὸν Ὅσιο Πατέρα ἡµῶν Σεραφεὶµ τοῦ Σάρωφ», 
εἰκονογραφήθηκε, µὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, στὸ Ἁγιογραφεῖο 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ 
Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, τὸ καλοκαίρι τοῦ 2007, µὲ 
τὴν φιλάδελφη συναντίληψι τοῦ Ἁγιογραφείου τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς.

Ἡ εἰκονογράφησις τῆς νέας αὐτῆς συνθέσεως εἶχε δύο 
ἱεροὺς σκοπούς:

α. ἀφ᾽ ἑνὸς µέν, τὴν προβολὴ τῆς Ἁγίας Προστάτιδος 
τῆς Μονῆς µας Ἰουστίνης τῆς Παρθένου ὡς µιᾶς ἀπὸ τὰς 
οἰκείας Παρθένους στὴν Συνοδία τῆς Κυρίας ἡµῶν Θεοτόκου 
καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας.

 
β. ἀφ᾽ ἑτέρου δέ, τὴν προσφορὰ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος 

ὡς δώρου τῆς Ἀδελφότητός µας στὸν Σεβασµιώτατο 
Πνευµατικό µας Πατέρα καὶ Καθηγούµενο κ. Κυπριανό, 
Μητροπολίτη Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, γιὰ τὰ ὀνοµαστήριά του 
(2α Ὀκτωβρίου 2007).
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Περιγραφὴ τῆς συνθέσεως
καὶ οἱ τρόποι

τῆς εἰκονογραφικῆς ἀποδόσεώς της

Σύµφωνα µὲ τὴν διήγησι τοῦ Ὁράµατος, ἡ Παναγία    
                      Θεοτόκος, ἔχουσα ὡς Συνοδία Της δύο Ἀγγέλους, 
τὸν Τίµιο Πρόδροµο, τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεολόγο καὶ 
δώδεκα Ἁγίας Παρθένους: Ἀνυσία, Πελαγία, Μακρίνα, 
Αἰκατερίνα, Εἰρήνη, Βαρβάρα, Θέκλα, Μαρῖνα, Ἰουστῖνα, 
Εὐπραξία, Δωροθέα καὶ Ἰουλιανή, ἐπισκέφθηκε τὸν Ὅσιο 
Σεραφεὶµ καὶ τὴν Μοναχὴ Εὐπραξία.

Ἔγινε µία ἀρκετὰ ἐκτενὴς συνοµιλία, τόσο τῆς Παναγίας 
µὲ τὸν Ὅσιο Σεραφείµ, ὅσο καὶ τῶν Ἁγίων Γυναικῶν µὲ τὴν 
Μοναχὴ Εὐπραξία τῆς Μονῆς τοῦ Ντιβέγιεβο.

***
α. Ἡ Κυρία Θεοτόκος ἐτέθη στὸν κεντρικὸ κάθετο 

ἄξονα τῆς συνθέσεως καὶ σὲ κλίµακα ἐλαφρῶς µεγαλύτερη 
τῶν ἄλλων µορφῶν, ὥστε νὰ ὑπεµφαίνεται ἡ Ὑψηλότης  
καὶ Παναγιότης Αὐτῆς.

Ἐπίσης, ἀποτελεῖ τὸ κέντρο τῶν πλαγίων ἀξόνων, τοὺς 
ὁποίους δηµιουργοῦν τὰ πρόσωπα τῶν Ἁγίων τῆς Συνοδίας 
Της.
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Τὰ ἐντονώτερα, σὲ σχέσι µὲ τὰ ὑπόλοιπα, χρώµατα τῶν 
ἱερῶν ἐνδυµάτων Της ἀποβλέπουν στὴν ἀνάδειξί Της ὡς 
τοῦ κέντρου ἐνδιαφέροντος τῆς ὅλης συνθέσεως.

Ἐπιπλέον, ἡ µεγαλύτερη στὴν σύνθεσι ἀντιδιαστολὴ 
βαθµῶν φωτεινοτήτων (contrast) µεταξὺ τοῦ σκούρου 
ἱεροῦ Μαφορίου τῆς Θεοτόκου καὶ τῶν φωτεινῶν 
φορεµάτων τῶν παρακειµένων Ἁγίων Ἀγγέλων ἐπιτείνει 
τὴν προαναφερθεῖσα ἀνάδειξι τῆς κεντρικότητος καὶ 
µεγαλειότητος τῆς Ἁγίας Μορφῆς Της.

Ἡ ἐπιλογὴ αὐτὴ ἀποτελεῖ ἕνα ἔµπρακτο ἀποτέλεσµα 
µαθητείας στὴν Ἱερὰ Εἰκονογραφικὴ Παράδοσι τῆς 
Ὀρθοδοξίας.

Ἡ αὐτὴ λύσις συναντᾶται πολλὲς φορὲς σὲ σπουδαῖες 
παλαιές, ἀλλὰ καὶ σύγχρονες Ἱερὲς Εἰκόνες, ἰδιαιτέρως  δὲ 
στὴν ἔξοχη Ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος τοῦ 
Θεοφάνους τοῦ Κρητός, ἡ ὁποία ἀπετέλεσε καὶ τὴν κύρια 
πηγὴ ἐµπνεύσεως γιὰ τὴν ἐπιλογή µας αὐτή.

Ἡ Ἀνάληψις
Χεὶρ Θεοφάνους

τοῦ Κρητός.
1545
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β. Οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι Ἅγιοι καὶ 
Ἅγιες τῆς ἱερᾶς Συνοδίας, στρέφονται πρὸς τὴν Παναγία.

Ἐξαίρεσι ἀποτελεῖ ἡ Ἁγία Ἰουστῖνα, ἡ ὁποία στρέφεται 
σὲ στάσι συνοµιλίας πρὸς τὴν γονυπετοῦσα Μοναχὴ 
Εὐπραξία.

Αὐτὸ ἔγινε συµφώνως πρὸς τὴν διήγησι τοῦ Ὁράµατος, 
ὅπου ἀναφέρεται ὅτι, κατὰ τὴν διάρκειά του, ἡ Μοναχὴ 
συνωµίλησε µὲ ὅλες τὶς Ἅγιες, οἱ ὁποῖες τῆς περιέγραψαν 
τὸ Μαρτύριό τους.

Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶµ καὶ ἡ Μοναχή του, εἰς ἔνδειξιν 
εὐλαβείας καὶ δέους ἐνώπιον τῆς Θεοµήτορος, ἱστορήθησαν 
γονυπετεῖς.

Ὁ Ὅσιος φορᾶ τὸ ἱερὸ Ἐπιτραχήλιο, δηλωτικὸ τῆς 
Ἱερωσύνης του καὶ στρέφεται πρὸς τὴν Παναγία σὲ 
ἀντίστοιχη µὲ Αὐτὴν στάσι συνοµιλίας.

Ἡ Μοναχὴ σὲ ἴδια στάσι καὶ σὲ συµµετρικὴ πρὸς τὸν 
Ὅσιο θέσι, συνοµιλεῖ µὲ τὴν Ἁγία Ἰουστῖνα.

Τὰ ὑπόλοιπα µέλη τῆς Συνοδίας ἵστανται εἴτε σὲ στάσι 
δεήσεως-προσευχῆς (Τίµιος Πρόδροµος, Ἅγιος Ἰωάννης 
Θεολόγος κ.ἄ.), εἴτε σὲ στάσι ἁπλῆς συµµετοχῆς στὰ 
δρώµενα.

Αἱ Ἅγιαι Μάρτυρες φέρουν τὸν Σταυρὸ τοῦ Μαρτυρίου 
των. Ὅλες ἔχουν στὸ µέτωπό τους ἀστερίσκο ἢ πολύτιµο 
πεποικιλµένο λίθο, σύµβολο τῆς ἐν Χριστῷ Παρθενίας.

Ἡ Ἀειπάρθενος, κατὰ τὴν Ἱερὰ Εἰκονογραφικὴ Παρά-
δοσι, στολίζεται µὲ τρεῖς ἀναλόγους ἀστερίσκους, ἕναν στὸ 
µέτωπο καὶ δύο στοὺς ὤµους, ὡς «πρὸ τόκου, ἐν τόκῳ καὶ 
µετὰ τόκον Παρθένος».

Σὲ δεύτερο ἐπίπεδο καὶ ὄπισθεν τῆς Συνοδίας, διακρί-
νεται ἡ Μονὴ τοῦ Σάρωφ (κτήρια), καθὼς καὶ ἡ ἔρηµος (δα-
σώδη ὄρη), µὲ τὴν ἀσκητικὴ καλύβη τοῦ Ὁσίου Σεραφείµ.

Ὁ Κύριος, µέσα σὲ δόξα, ἐπευλογεῖ ἄνωθεν τὰ δρώµενα 
καὶ καταπέµπει τὴν Χάρι Του, τὴν κοινὴν Χάριν τοῦ Πατρὸς 
καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος.
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γ. Ὁ χρυσὸς κάµπος, σύµβολο τῆς παρουσίας καὶ τῆς 
Χάριτος τοῦ Θεοῦ, περιβάλλει τὰ πάντα καὶ ἕλκει αὐτὰ πρὸς 
Ἑαυτόν (Ἅγιος Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης). 

Ἡ ἐπιλογή, ἐπεξεργασία καὶ κατανοµὴ τῶν χρωµάτων 
ἔγινε µὲ στόχο νὰ δηλωθῆ ἀκριβῶς αὐτό, δηλαδὴ ἡ 
εὐχαριστηριακή, δοξολογικὴ καὶ πλήρης θείου ἔρωτος 
ἐπιστρεπτικὴ πορεία τῶν πάντων πρὸς τὸν Δηµιουργὸ καὶ 
Πλάστη τους καὶ ἡ σύγκρασί τους µὲ Αὐτὸν διὰ τῆς κατὰ 
Χάριν θεώσεώς των ἐν Χριστῷ*.

* (Βλ. καὶ τὶς ἀναρτηµένες στὴν Ἱστοσελίδα µας Εἰκονολογικὲς 
Μελέτες:

Ἡ Ἱερὰ Εἰκὼν τῶν Ἁγίων Πάντων. Ἀπόπειρα γιὰ µία νέα προσ-
έγγισι καὶ

Δύο Εἰκόνες τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡµῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας).

2α Ὀκτωβρίου 2007
+ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

http://www.synodinresistance.org/Theology_el/3c3003AgioiPantesE.pdf
http://www.synodinresistance.org/Theology_el/3c3003AgioiPantesE.pdf
http://www.synodinresistance.org/Theology_el/3c3006OsiaMaria.pdf
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Τῷ δὲ Παντεχνήµονι Λόγῳ,
Δοτῆρι παντὸς χαρίσµατος ἀγαθοῦ

καὶ Θεῷ ἡµῶν,
δόξα, κράτος, τιµὴ καὶ εὐχαριστία,

 εἰς τοὺς αἰῶνας!
Ἀµήν.


