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ατήγετο από την Αντιόχεια της Πισιδίας, από γονείς επιφα-
νείς. Ο πατέρας της Αιδέσιος ήταν επίσημος ιερέας των ειδώ-
λων, γνωστός σε όλους. Η μητέρα της πέθανε λίγες μέρες με-
τά τη γέννηση της μονάκριβης κόρης της Μαρίνας. 
 

πατέρας αναγκάσθηκε να εμπιστευθεί το βρέφος σε 
μια γυναίκα που κατοικούσε περί τα τρία χιλιόμετρα έξω από 
την πόλη, για να το θηλάζει. Τούτο ήταν οικονομία Θεού, 
γιατί μακρυά από το ειδωλολατρικό περιβάλλον του πατέρα 
της, καθώς μεγάλωνε άκουγε οι γύρω της να μιλούν για το 
Χριστό […] Άκουγε ότι οι ειδωλολάτρες κατεδίωκαν τους 
χριστιανούς και τους βασάνιζαν για να τους αναγκάζουν να 
θυσιάσουν στα είδωλα, αλλά εκείνοι αντιμετώπιζαν με θάρ-
ρος τα μαρτύρια και έμεναν πιστοί στον αληθινό Θεό. Μέσα 
της άρχισε να αυξάνει ο θαυμασμός της γι’ αυτούς τους 
Μάρτυρες και όταν μεγάλωσε και έφθασε στα 15 της χρόνια, 
δεν δίσταζε να φανερώνει την πίστη της στον Χριστό […] Ο 
ειδωλολάτρης πατέρας της […] δεν ήθελε καν να αντικρύσει 
το πρόσωπο της κόρης του και την απεκλήρωσε. […] 
 

παρχος το έτος 270 στα μέρη εκείνα ήταν ο Ολύ-
βριος, που ήταν γνωστός για την αγριότητά του και το μίσος 
του   εναντίον   των   χριστιανών   […]  Όταν  επισκέφθηκε  την  Α- 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Τίτ. γ΄ 8-15) 
 

 
 

    Τέκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε 
διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι 
οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. Ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα 
τοῖς ἀνθρώποις· μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις 
καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μά-
ταιοι. Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν 
παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει 
ὢν αὐτοκατάκριτος. Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχι-
κόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν· ἐκεῖ γὰρ κέκρι-
κα παραχειμάσαι. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλὼ σπουδαίως 
πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. Μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ 
ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, 
ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ᾿ ἐμοῦ πάντες. Ἄ-
σπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. Ἡ χάρις μετὰ πάντων 
ὑμῶν· ἀμήν. 
 
 

ντιόχεια και έμαθε ότι η κόρη του επισήμου ιερέα των ειδώ-
λων ήταν χριστιανή και παρασύρει και άλλους στην πίστη 
της, διέταξε να την συλλάβουν και να την οδηγήσουν μπρο-
στά του να δικαστεί. Η αγνή κόρη προσευχόταν στο δρόμο 
να της δώσει ο Κύριος δύναμη και σοφία να κρατήσει την πί-
στη της μέχρι τέλους και να αντέξει τα βασανιστήρια. Όταν 
έφθασαν στο παλάτι, ο Έπαρχος τη ρώτησε να ειπεί το όνομά 
της και ποιον θεόν πιστεύει. Η χριστιανή κόρη με θάρρος του 
απάντησε: «Μαρίναν με λέγουσιν, της Πισιδίας γέννημα και 
θρέμμα, ελευθέρων γονέων τέκνον και εύχομαι να γίνω δού-
λη του Θεού και Σωτήρος μου Ιησού Χριστού, όστις έκαμεν 
όλον τον κόσμον». Ο Έπαρχος όταν είδε ότι με τις συμβου-
λές και τις υποσχέσεις δεν μπορούσε να της αλλάξει τις πε-
ποιθήσεις της, άρχισε τις απειλές και τα μαρτύρια. 
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πί ημέρες βασάνιζαν την αφοσιωμένη στον Χριστό 
αγνή κόρη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας υπέφερε τα απάν-
θρωπα βασανιστήρια και τη νύχτα την έκλειναν στη φυλακή 
χωρίς τροφή. Εκεί στο σκοτεινό κελλί αντιμετώπιζε με θάρ-
ρος τις επιθέσεις του σατανά […] Αλλά είχε και την παρηγο-
ρία και την ενίσχυση του Τιμίου Σταυρού, που ακτινοβολού-
σε ουράνιο φως και ιαματική χάρη. 
 

 Μάρτυς υπέφερε με γενναιότητα τους ραβδισμούς 
με αγκαθωτά ραβδιά, το ξέσχισμα του σώματός της με σιδε-
ρένια νύχια, το κρέμασμα στο ξύλο, τα καψίματα στις πλευ-
ρές και στο στήθος της με μεγάλες αναμμένες λαμπάδες, το 
βούτηγμα στο μεγάλο καζάνι και τόσα άλλα […] Πλήθη αν-
θρώπων παρακολουθούσαν τα μαρτύριά της με ποικίλα αι-
σθήματα. Πού εύρισκε τη δύναμη το δεκαπεντάχρονο αυτό 
κορίτσι να τα αντιμετωπίζει με τόση ηρεμία και καρτερία ό-
λα αυτά και επί πλέον να ευχαριστεί το Θεό που την αξιώνει 
για την αγάπη Του να υποφέρει! Την απάντηση την πήραν 
την τελευταία ημέρα του μαρτυρίου της. Όταν την έφεραν α-
πό τη φυλακή και την έστησαν και πάλι μπροστά στον Έπαρ-
χο, δεν πίστευαν στα μάτια τους. […] Πώς δεν βλέπουν ούτε 
ίχνη από τις πληγές της; Κατάπληκτοι ακούν σε λίγο με παρ-
ρησία να αποκαλύπτει στον ηγεμόνα το τι συνέβη. «Μάθε ότι 
ο αληθινός και μόνος Θεός, που θεραπεύει ψυχές και σώμα-
τα, με θεράπευσε». Και σαν επιβεβαίωση των λόγων της, φο-
βερός σεισμός έσεισε τον τόπο και ακούστηκε φωνή από τον 
ουρανό, που καλούσε τη μάρτυρα να απολαύσει τον στέφα-
νον της αφθαρσίας στα ουράνια σκηνώματα. Το πλήθος συ-
γκλονίστηκε απ’ όσα έβλεπε και άκουγε και πίστεψαν στον 
Χριστό χιλιάδες, που τον ομολογούσαν ως Θεόν τους και διε-
κήρυτταν ότι ήσαν […] έτοιμοι να θυσιαστούν για τον Χριστό. 
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 Έπαρχος πανικοβλήθηκε […] Διέταξε τον στρατόν 
του να φονεύει […] όποιον λέγει ότι πιστεύει τον Χριστό ως 
Θεό και δεν δέχεται να θυσιάζει στα είδωλα. Στον γενικό αυ-
τό διωγμό, στην Επαρχία της Πισιδίας, μαρτύρησαν δέκα 
πέντε και πλέον χιλιάδες. Η Εκκλησία μας δέχθηκε το ειδικό 
αυτό Βάπτισμα του αίματός τους, τους κατέταξε στη χορεία 
των Αγίων Μαρτύρων και τους εορτάζει την 16ην Ιουλίου 
[…] Επί πλέον, ο Έπαρχος πρόσθεσε και ένα ακόμη κα-
κούργημά του. Από φόβο μήπως αν παραταθεί η ζωή της 
Μαρίνας αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο αριθμός των χριστια-
νών, έδωσε διαταγή να αποκεφαλισθεί. Έτσι η Μεγαλομάρ-
τυς παρέδωκε την ψυχή της στον Νυμφίον της Χριστόν […] 

 

(Αθλητές Στεφανηφόροι της Μικράς Ασίας, εκδ. Ορθ. Κυψέλη) 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Θ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Τετάρτη 20 Ιουλίου, Προφήτης Ηλίας Μαρκ/λου &  
                                   Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 21 Ιουλίου, Προφήτης Ηλίας Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 23 Ιουλίου, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)           ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ     
              ΠΡΟΦΗΤΗ  ΗΛΙΑ  ΜΑΡΚ/ΛΟΥ      
Τρίτη 19 Ιουλίου, 7:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός 
Τετάρτη 20 Ιουλίου, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική Θεία  
                                                    Λειτουργία 
3)                              ΙΕΡΑ  ΑΓΡΥΠΝΙΑ    
Την Κυριακή 24 Ιουλίου, 8:30 μ.μ. προς Δευτέρα 25 Ιου-
λίου, 1:00 π.μ. θα τελεστεί στο Ναό μας Ιερά Αγρυπνία επί 
τη εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Άννης. Θα ψάλλει Βυ-
ζαντινός χορός. 
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