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Când Dumnezeu a făcut lumea, nu a
uitat în milostivirea Lui nemăsurată că
oamenii au permanent nevoie de sprijin,
aşa că i-a trimis pe sfinţi ca pe nişte
candele, modele demne de urmat. Acestora le
este închinată câte o zi din an, astfel că, pe 9 septembrie, Biserica
Ortodoxă îşi îndreaptă cugetul spre Sfinţii Ioachim şi Ana, ca cei pe care
Dumnezeu i-a ales vase sfinte pentru a ne-o da pe Preasfânta Născătoare
de Dumnezeu.
Familia Sfântă trăia pe pământul Galileei, în cetatea Nazaret. Cei doi
sfinţi părinţi erau bogaţi material, dar şi sufleteşte, respectând toate
poruncile lui Dumnezeu. La fiecare praznic luau câte două părţi din
averea lor: o parte o dădeau pentru slujbele bisericeşti şi cealaltă o
dădeau săracilor.
Deşi viaţa lor era bineplăcută lui Dumnezeu şi sufletul lor era învăluit
de credinţă neclintită, de iubire pură faţă de aproapele, de fapte care nu
au strop de răutate, ci care sunt ţesute din firele de aur ale harului, ei nu au
avut copii nici după cincizeci de ani de căsnicie.
Pe când Sfinţii Părinţi se tânguiau pentru nerodirea lor, Sfântul
Ioachim a adus jertfa sa la Templul din Ierusalim, la un praznic mare. Însă
arhiereul Isahar i-a refuzat darul pe motiv că nu este binecuvântat de
Dumnezeu de vreme ce nu are copii. Pentru că fusese defăimat, Sfântul
Ioachim a mers în pustie trăind pentru patruzeci de zile în rugăciune şi în
post, negustând nici măcar pâine.
Sfânta Ana a aflat despre acestea şi s-a mâhnit şi mai tare cu sufletul.
Rugându-se şi tânguindu-se cu amar, i-a promis lui Dumnezeu că
dacă v-a zămisli un copil îl va închina Lui. După un timp i
s-a arătat îngerul care i-a spus că i s-au auzit

rugăciunile, şi suspinurile ei au ajuns înaintea lui
Dumnezeu. De aceea, va zămisli şi va naşte fiica cea
preabinecuvântată pentru care se vor binecuvânta toate seminţiile
pământului.
Bucurându-se de această veste, Sfânta Ana a alergat la Ierusalim ca
să-i mulţumească lui Dumnezeu în Templu.
Tot atunci, acelaşi înger s-a arătat lui Ioachim, anunţându-l că
Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile şi că va avea un copil. Pentru
încredinţare, îngerul i-a spus să meargă la porţile Ierusalimului unde o va
găsi pe Sfânta Ana. Alergând acolo, Ioachim a găsit-o pe Ana şi s-au
bucurat amândoi de această bunăvestire, dând mulţumire lui Dumnezeu.
Astfel, la 8 septembrie, Sfânta Ana a născut-o pe Prunca Maria,
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, bucurându-se că rugăciunile lor au
fost ascultate.
Drept mulţumire, Sfântul Ioachim a mers la Templul din Ierusalim şi a
adus jertfe, daruri mari şi a fost binecuvântat de arhiereu, de preoţi, de
leviţi şi de tot poporul, că s-a învrednicit de binecuvântarea lui
Dumnezeu.
Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana o creşteau pe Prunca Maria în duh de
rugăciune. Ţinându-şi promisiunea, au dus-o la templul din Ierusalim pe
când avea vârsta de 3 ani, închinând-o lui Dumnezeu.
După o perioadă, Sfântul Ioachim a trecut la cele veşnice când era de
80 de ani, iar Sfânta Ana a mers la templu şi după doi ani şi-a încredinţat şi
ea sufletul în mâinile lui Dumnezeu.
Încrederea în Dumnezeu, stăruinţa în rugăciune şi răbdarea pe care
Sfinţii Ioachim şi Ana au avut-o în viaţă, le-au întărit credinţa şi, mai mult
de atât, i-au învrednicit să-i dea viaţă Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu, cea prin care avea să vină Mântuitorul lumii.
Prin viaţa lor sfântă, Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana au dobândit
Împărăţia cerurilor, veghindu-ne din ceruri şi călăuzindu-ne paşii spre
viaţa veşnică, fiind un model pentru toţi.
Cipriana Diacon, clasa a VII-a, Botoşeniţa Mare

Pereche preafrumoasă şi însoţire de Dumnezeu aleasă,
ilor Ioachim şi Ana, cei ce sunte
Sfinţ
ţi acum străluciţi
Sfinţilor
sunteţi
cu dumnezeiască lumină şi vvă
ă veseliţi cu îngerii şi
împreun
ă cu fiica voastră cea de Dumnezeu dăruită,
împreună
aduceţi-vă aminte de noi cei de pe pământ,
care cântăm: Aliluia!
(din Acatistul Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana)
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