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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/ 
 

For all other donations: 

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 – 11 Ιουλίου, 2021  

Γ΄ Ματθαῖου 

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

 

 

Κυριακή – 18 Ιουλίου, 2021  

Κυριακή τῶν Ἀγίων Πατέρων 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

SUNDAY  – July 11th , 2021 

3rd Sunday of Matthew 

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

 

 

 

SUNDAY  – July 18th , 2021 

Sunday of the Holy Fathers 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Prokeimenon. Mode 4. 
Psalm 67.35,26 

God is wonderful among his saints. 

Verse: Bless God in the congregations. 

 

The reading is from  

St. Paul's Second Letter to the Corinthians 6:1-10 

Brethren, working together with him, we entreat you not to accept 

the grace of God in vain. For he says, "At the acceptable time I 

have listened to you, and helped you on the day of salvation." 

Behold, now is the acceptable time; behold, now is the day of 

salvation. We put no obstacle in any one's way, so that no fault 

may be found with our ministry, but as servants of God we 

commend ourselves in every way: through great endurance, in 

afflictions, hardships, calamities, beatings, imprisonments, 

tumults, labors, watching, hunger; by purity, knowledge, 

forbearance, kindness, the Holy Spirit, genuine love, truthful 

speech, and the power of God; with the weapons of righteousness 

for the right hand and for the left; in honor and dishonor, in ill 

repute and good repute. We are treated as impostors, and yet are 

true; as unknown, and yet well known; as dying, and behold we 

live; as punished, and yet not killed; as sorrowful, yet always 

rejoicing; as poor, yet making many rich; as having nothing, and 

yet possessing everything. 

 

 

 

Προκείμενον. Ήχος δ'. 
ΨΑΛΜΟΙ 67.35,26 

Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ. 

Στίχ. Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεὸν. 

 

Πρὸς Κορινθίους β' 6:1-10 τὸ ἀνάγνωσμα 

 

Ἀδελφοί, συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν 

χάριν τοῦ θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς - λέγει γάρ, Καιρῷ δεκτῷ 

ἐπήκουσά σου, καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι· ἰδού, νῦν 

καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδού, νῦν ἡμέρα σωτηρίας - μηδεμίαν ἐν 

μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία· ἀλλʼ ἐν 

παντὶ συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, 

ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐν 

φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν 

νηστείαις, ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, 

ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν 

δυνάμει θεοῦ, διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ 

ἀριστερῶν, διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας· 

ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς· ὡς ἀγνοούμενοι, καὶ ἐπιγινωσκόμενοι· ὡς 

ἀποθνῄσκοντες, καὶ ἰδού, ζῶμεν· ὡς παιδευόμενοι, καὶ μὴ 

θανατούμενοι· ὡς λυπούμενοι, ἀεὶ δὲ χαίροντες· ὡς πτωχοί, 

πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες· ὡς μηδὲν ἔχοντες, καὶ πάντα 

κατέχοντες. 

 

 

 



The Gospel According to Matthew 6:22-33 

 
The Lord said, "The eye is the lamp of the body. So, if your eye is 

sound, your whole body will be full of light; but if your eye is not 

sound, your whole body will be full of darkness. If then the light in you 

is darkness, how great is the darkness! No one can serve two masters; 

for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted 

to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. 

Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you shall 

eat or what you shall drink, nor about your body, what you shall put on. 

Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at 

the birds of the air: they neither sow nor reap nor gather into barns, and 

yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than 

they? And which of you by being anxious can add one cubit to his span 

of life? And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of 

the field, how they grow; they neither toil nor spin; yet I tell you, even 

Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God 

so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is 

thrown into the oven, will he not much more clothe you, O men of little 

faith? Therefore do not be anxious, saying, 'What shall we eat?' or 

'What shall we drink?' or 'What shall we wear? For the Gentiles seek 

all these things; and your heavenly Father knows you need them all. 

But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things 

shall be yours as well." 

 

 

Ἐκ τοῦ Κατὰ Ματθαῖον 6:22-33 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα 

 

Εἶπεν ὁ Κύριος· ῾Ο λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ 

ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἔσται· ἐὰν δὲ ὁ 

ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν 

τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον; Οὐδεὶς δύναται δυσὶ 

κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ 

ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ 

δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ 

ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ 

ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; ἐμβλέψατε 

εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ 

συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· 

οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται 

προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; καὶ περὶ ἐνδύματος τί 

μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ 

νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ 

περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα 

καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ 

πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί 

φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα; πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη 

ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων 

ἁπάντων. ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν 

δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. 

 

 



The Church celebrates today the memory of Great Martyr 

Euphemia, Saint Olga, Equal to the Apostles, and 

Hieromartyr Arsenios, Patriarch of Alexandria. 

Since her childhood, Saint and Great Martyr Euphemia was very 

pious because her parents were very pious. 

Saint Euphemia dedicated her life to Christ and practiced the 

virtues she was taught by the Holy Bible. She was devoted to and 

cared for all the people, even though it was sometimes to the 

detriment of her health. 

Euphemia was discovered with forty-nine other Christians hiding 

in a house and worshipping God. So she was taken to the 

governor of the city, to whom she confessed her faith to the true 

God and for this she was tortured for many days. 

The Great Martyr Euphemia met her death, when She was placed 

in the arena, where lions were sent out to kill her. 

The martyrdom of Saint Euphemia highlights the offer and the 

dynamism of the Christian women, who, with the Grace of God, 

demonstrate courage, patience and fortitude for their love and 

faith in Christ and the defence of the heritage of our Orthodox 

Church. 

Moreover, today’s celebration invites us to pray for all the 

women throughout the world who made great sacrifices everyday 

to preserve their dignity in the modern world. 

 

 

 

Η ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ & Η 

ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ Η ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 

Η Αγία Ευφημία, η οποία έζησε και μαρτύρησε κατά τους χρόνους 

του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, γεννήθηκε στη Χαλκηδόνα από 

οικογένεια θεοσεβή και ευγενική. Οι γονείς της Ψιλόφρων και 

Θεοδωριανή φρόντισαν ώστε η Θυγατέρα τους να αναπτύξει κάθε 

χριστιανική αρετή. 

    Η Ευφημία εξελίχθηκε σε άνθρωπο με σπάνια χαρίσματα και 

δυνατό χριστιανικό φρόνημα, το οποίο επέδειξε όταν ο ειδωλολάτρης 

ανθύπατος της Μικράς Ασίας Πρίσκος διέταξε να παρευρεθούν όλοι 

οι κάτοικοι της Χαλκηδόνας σε γιορτή, την οποία οργάνωνε προς 

τιμή του θεού των ειδωλολατρών Άρη. Τότε η Ευφημία αποφάσισε 

μαζί με άλλους χριστιανούς να απέχει από τη γιορτή των 

ειδωλολατρών και για το λόγο αυτό συνελήφθη και φυλακίσθηκε. 



 
     

Κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της οι εχθροί του Χριστού 

προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να πείσουν την Αγία να αρνηθεί την 

πίστη της και να ασπασθεί τα είδωλα. Όταν συνειδητοποίησαν πως η 

ευφημία δεν επρόκειτο να αλλάξει την πίστη της με τους λόγους, την 

βασάνισαν φριχτά. Όμως με τη θεία χάρη, η Αγία δεν έπαθε τίποτα από 

τα βασανιστήρια. Τελικά οι δήμιοι, την έριξαν σε άγρια θηρία και η 

Ευφημία βρήκε το θάνατο από μία αρκούδα. 

Η μνήμη της από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζεται την 16η 

Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, ενώ την 11η Ιουλίου εορτάζουμε την 

μνήμη του θαύματος που έκανε στην Δ' Οικουμενική Σύνοδο.   

Η Ανάμνησις του θαύματος  

της Αγίας Ευφημίας. 

Eις την Eυφημίαν. 

Δίκαζε μάρτυς τοῖς ὅροις, καὶ κειμένη, 

Κυροῦσα πίστιν, ἧς ἐνήθλησας πόθῳ. 

Eις την Σύνοδον. 

Θεού Λόγου σάρκωσιν αψευδεστάτην, 

O φάσμα φάσκων Eυτυχής καθηρέθη. 

Θέσκελον ἑνδεκάτῃ Ὅρον ἐμπεδοῖ Εὐφημίη. 

 
 

Την 11η του μηνός Ιουλίου του έτους 451 μ.Χ, κατά την εποχή του 

Μαρκιανού και της Πουλχερίας, και κατά την Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο 

της Χαλκιδόνος, συντάχθηκαν δύο τόμοι που περιείχαν τους όρους της 

Συνόδου αυτής περί των δύο φύσεων του Χριστού, ένας των 

Ορθοδόξων και ένας των μονοφυσιτών. 

     Για να πάψει λοιπόν η έριδα μεταξύ των δύο πλευρών, 

αποφασίστηκε να τεθούν και οι δύο τόμοι μέσα στη λάρνακα της αγίας 

Ευφημίας, για να φανεί ποιόν από τους δύο θα δεχτεί η Αγία. Μετά την 

αποσφράγιση της λάρνακας, βρέθηκε ο μεν των αιρετικών τόμος στα 

πόδια της Αγίας πεταμένος, ο δε των ορθοδόξων στο στήθος της. 

Η ανάμνησις του θαύματος της Αγίας Ευφημίας,  εορτάζεται από 

την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, την 11ην Ιουλίου εκάστου έτους.  

Λίαν εὔφρανας, τούς Ὀρθοδόξους, καί κατήσχυνας, τούς κακοδόξους, 

Εὐφημία Χριστοῦ καλλιπάρθενε. Τῆς γάρ Τετάρτης Συνόδου 

ἐκύρωσας, ἃ οἱ Πατέρες καλῶς ἐδογμάτισαν. Μάρτυς ἔνδοξε, 

Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσαοθαι ἠμίν τό μέγα ἔλεος. 

http://www.saint.gr/player.aspx?width=480&height=390&link=youtuberO1gx-XdxF8
http://www.saint.gr/player.aspx?width=480&height=390&link=youtuberO1gx-XdxF8
http://www.saint.gr/player.aspx?width=480&height=390&link=youtuberO1gx-XdxF8
http://www.saint.gr/player.aspx?width=480&height=390&link=youtuberO1gx-XdxF8
http://1.bp.blogspot.com/-5zZoa404lFA/UdvqcClPTbI/AAAAAAAAO9I/ncG4XbM210s/s1600/00.317.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-X8QfMoGG93k/UdvqcE6-O1I/AAAAAAAAO88/oyyPE8OGOes/s1600/00.316.jpg


Ο βίος της Αγίας Όλγας  

της Βασιλίσσης & Ισαποστόλου 

 

 
Η Αγία Όλγα η Ισαπόστολος τιμάται  

μαζί με την Αγία Μεγαλομάρτυρα Ευφημία 

στις 11 Ιουλίου. 

     Στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας,σημαντική θέση καταλαμβάνει 

και η μορφή της Αγίας Όλγας, η όποια αναφέρετε και ως Ισαπόστολος. 

Τον τίτλο πού τον έχουν ελάχιστοι, της τον έδωσε η Αγία μας 

Εκκλησιά, διότι συνετέλεσε πολύ, όπως και  

οι Απόστολοι, για τη διάδοση και εξάπλωση του Χριστιανισμού. 

     Η Αγία Όλγα γεννήθηκε το 895 μ.Χ. στη Ρωσία. Οι γονείς της ήσαν 

χωρικοί. Την νυμφεύτηκε ο ηγεμόνας του Κιέβου Ιγκόρ. Την πήρε για 

το κάλλος της, την εξυπνάδα της και την αρετή της. 

     Το 945 όμως, δολοφονήθηκε ο σύζυγος της και έως ότου 

ενηλικιωθεί ο γιός της Σβιατοσλάβ έγινε αντιβασίλισσα. Τότε έδειξε 

μεγάλες διοικητικές ικανότητες.  

     Η πολιτική σταδιοδρομία της υπήρξε μεγάλη. Τακτοποίησε τα 

οικονομικά του Κράτους. Προόδευε τότε το Κράτος εις όλους τους 

τομείς. Ανεδείχθη η Όλγα ικανοτάτη εις την Διοίκηση. 

      Σπουδαιότερα όμως υπήρξε η θρησκευτική σταδιοδρομία της. 

Υπήρξε, καθώς λέγει ο Νέστωρ, η ανατολή και το άστρο της Σωτηρίας 

της Ρωσίας. Κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες δια τον εκχριστιανισμό 

του Ρωσικού λάου. Η ζωή της ομοιάζει με την ζωή του Μεγάλου 

Κωνσταντίνου. Όπως Εκείνος εργάστηκε για την επικράτηση του 

Χριστιανισμού, έτσι και αυτή αγωνίστηκε δια την εξάπλωση του 

Χριστιανισμού εις τας αχανείς χώρας της Ρωσίας. 

 
 

   Είναι δύσκολο να περιγράφει κανείς, με λεπτομέρειες, τις μεγάλες 

προσπάθειές της και την αδιάκοπο διδασκαλία της για να διαφωτίσει 

το Ρωσικό λαό και τον άπιστο γιό της Σβιατοσλάβον, τους οποίους 

δίδασκε, όχι μόνον με την διδασκαλία της, αλλά πολύ περισσότερο και 

με τις άοκνες προσπάθειές της.  

       Προσπαθούσε να τραβήξει τον κόσμο στο Χριστό. Έκανε 

ολονύκτιες δεήσεις και ικεσίες και με θερμά δάκρυα παρακαλούσε το 

http://1.bp.blogspot.com/-o2wiA6cx0ys/T_0jL_6i35I/AAAAAAAADrI/fVgOg9wX6yw/s1600/1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-dRQMDuksF4o/T_0jNDRJRDI/AAAAAAAADrQ/gFpjW6W1Ako/s1600/images+(1).jpg


Θεό να φωτίσει και να καθοδηγήσει τον εθνικό γιό της και το Ρωσικό 

λαό, ώστε να γνωρίσουν τον Αληθινό Θεό και τον Κύριο ημών Ιησού 

Χριστό.  

     Αλησμόνητο παράδειγμα της θερμής διδασκαλίας της, είναι και τα 

τελευταία συγκινητικά λόγια, πού είπε στο γιό της. Αυτά μοιάζουν 

πολύ με τα συγκινητικά λόγια της Αγίας Ανθούσας της Μητέρας του 

Ιερού Χρυσοστόμου.  

     Και οι δυο αυτές μητέρες παρακαλούσαν τους γιούς των, να 

περιμένουν τον θάνατον τους και να μην τις εγκαταλείψουν έως ότου 

πεθάνουν. Αυτή μάλιστα παρακαλούσε το γιό της Σβιατοσλάβον να 

τον δει προτού πεθάνει Χριστιανό και με ζήλο μεγάλο.  

     Η Αγία Όλγα επισκέφθηκε κάποτε με την ακολουθία της το 

Βυζάντιο, την Κωνσταντινούπολη. Εκεί της έκαμαν μεγάλη υποδοχή 

για τον μεγάλο αγώνα της υπέρ του Χριστιανισμού.  

Όταν κατόπιν επέστρεψε στη Ρωσία, έκαμε πολύ μεγαλύτερους 

αγώνες και προσπάθειες για τον λαό, αλλά και διά τον εαυτόν της, τον 

καταρτισμό της και τον Αγιασμό της. Παρέδωσε στο Θεό αναρίθμητες 

ψυχές.  

       Τόσον μάλιστα πολύ εργάστηκε αυτή για την Πίστη και για την 

Εκκλησία του Χριστού, ώστε της δόθηκε και ο τίτλος της 

Ισαποστόλου. Αυτόν τον τίτλο τον έχουν ελάχιστοι στην Ιστορία. Η 

Αγία Όλγα παρέδωσε την Αγία της ψυχή στον Κύριο την 11ην Ιουλίου, 

ημέρα που η Αγία μας Εκκλησία.την εορτάζει και τιμά την μνήμη της. 

 

 

Αγία Μαρίνα: Γιορτή 17/7 – Τα θαύματα και η 

μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία 

 

Η Αγία Μαρίνα, γνωστή και ως Αγία Μαργαρίτα της Αντιόχειας στην 

Καθολική Εκκλησία ήταν Χριστιανή αγία και μάρτυς, που έζησε στα 

τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ. Συχνά συγχέεται με την Αγία Πελαγία καθώς 

«Μαρίνα» είναι το λατινικό αντίστοιχο του ελληνικού ονόματος 

«Πελαγία», η οποία ήταν γνωστή ως Μαργαρίτα. Όμως στην 

πραγματικότητα η Αγία Μαρίνα δεν ταυτίζεται με την Αγία Πελαγία 

καθώς η πρώτη προέρχονταν από την Αντιόχεια της Πισιδίας και η 

δεύτερη από την Αντιόχεια της Συρίας. Tα άγια λείψανα της 

φυλάγονταν στην Κωνσταντινούπολη μέχρι την πρώτη άλωση της από 

τους Λατίνους, το 1204 μ.Χ., ενώ σύμφωνα με άλλες πηγές βρίσκονταν 

μέχρι το 908 μ.Χ. στην Αντιόχεια και στην συνέχεια μεταφέρθηκαν 

στην Ιταλία. Σήμερα, τα άγια λείψανα της Αγίας Μαρίνας, φυλάγονται 

στην Αθήνα, σε ναό που φέρει το όνομα της ενώ η χείρα της έχει 

μεταφερθεί στη Μονή Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος. 



Γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στα χρόνια του αυτοκράτορα 

Κλαυδίου του Β’, το 270 μ.Χ. Η Αγία ήταν μοναχοθυγατέρα κάποιου 

ιερέα των ειδώλων, του Αιδέσιου (ή Αιδέσιμου), και όταν έμεινε 

ορφανή από μητέρα στα δώδεκα της χρόνια, ο πατέρας της ανέθεσε την 

ανατροφή της σε κάποια καλή γυναίκα. Εκείνη η παραμάνα, που ήταν 

μία πιστή κρυπτοχριστιανή, μαζί με τα κανακέματα που αρμόζουν στα 

μικρά παιδιά και τις ιστορίες που τους λένε, ξεκίνησε να μιλά στη 

μικρή Μαρίνα και για τον Χριστό. Έτσι σιγά-σιγά η αγία, με τη στοργή 

και την αγάπη εκείνης της ευλαβικής και μακάριας γυναίκας, 

κατηχήθηκε στην χριστιανική πίστη. Οι λόγοι του Κυρίου που άκουγε 

με προσοχή και με δίψα μάθησης, εισχώρησαν στο εύφορο έδαφος της 

ψυχής της και ρίζωσαν γερά, σαν τον καλό σπόρο του Ευαγγελίου. 

Σύντομα θα απέδιδαν πλούσιους καρπούς.  

 

Αγία Μαρίνα: Προστάτιδα των παιδιών  Η μεγαλομάρτυς Μαρίνα 

είναι προστάτιδα Αγία της Λέρου. Στη Δυτική Χριστιανοσύνη η Αγία 

Μαρίνα (Αγία Μαργαρίτα) είναι προστάτιδα των εγκύων, του τοκετού, 

των πασχόντων από ασθένειες του ήπατος, των νοσοκόμων και του 

Κολεγίου Κουίνς του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ. Ο λαός θεωρεί την 

Αγία Μαρίνα προστάτιδα των καχεκτικών και φιλάσθενων παιδιών. 

Παλαιότερα, στην Αθήνα οι μητέρες οδηγούσαν τα παιδιά τους κατά 

την εορτή της στην ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στο Λόφο των 

Νυμφών. Τους φορούσαν καινούργια ρούχα και άφηναν τα παλαιά 

στον περίβολο του ναού, με την ελπίδα να αποβάλουν τα παιδιά τους 

τις αρρώστιες από τις οποίες κατατρύχονταν. 

Αγία Μαρίνα: Η αποκάλυψη της χριστιανοσύνης Όταν έγινε 15 

χρονών, αποκαλύπτει στον πατέρα της ότι είναι χριστιανή. Έκπληκτος 

αυτός απ’ αυτό που άκουσε, με μίσος τη διέγραψε από παιδί του. Μετά 

από καιρό, έμαθε για τη Μαρίνα και ο έπαρχος Ολύμβριος, που διέταξε 

να τη συλλάβουν για ανάκριση. Όταν την είδε μπροστά του, θαύμασε 

την ομορφιά της και προσπάθησε να την πείσει με κάθε τρόπο να 

αρνηθεί το Χριστό και να γίνει σύζυγος του. Μάταια, όμως. Η Αγία 

Μαρίνα σε κάθε προσπάθεια του Ολυμβρίου αντέτασσε τη φράση: 

«Είμαι χριστιανή».Τότε ο σκληρός έπαρχος διέταξε να την ξαπλώσουν 

στη γη, και την καταξέσχισε άσπλαχνα με ραβδιά τόσο, ώστε η γη έγινε 

κόκκινη από το αίμα που έτρεξε. Έπειτα, ενώ αιμορραγούσε, την 

κρέμασε για πολλή ώρα και μετά τη φυλάκισε. 

Αγία Μαρίνα: Η φυλακή ο μαρτυρικός θάνατος  Μέσα στην φυλακή 

μάλιστα συνέβη το εξής: ο διάβολος μεταμορφωμένος σε άγριο 

δράκοντα, προσπάθησε να κάνει την αγία να φοβηθεί. Αυτή όμως 

προσευχήθηκε στον Θεό και αμέσως ο δράκοντας άλλαξε μορφή και 

έγινε ένας μαύρος σκύλος και τότε η αγία άρπαξε ένα σφυρί και 

χτυπώντας τον στο κεφάλι και την ράχη τον ταπείνωσε. Όταν για 

δεύτερη φορά την εξέτασε και διαπίστωσε ότι η πίστη της Αγίας 

Μαρίνας ήταν αμετακίνητη στο Χριστό, την έκαψε με αναμμένες 

λαμπάδες.  Για την ακρίβεια, την κρέμασαν από τα χέρια και με 

αναμμένες λαμπάδες έκαιγαν το στήθος και τα πλευρά της. Κι έπειτα, 

την έριξαν με το κεφάλι προς τα κάτω μέσα σ’ ένα λέβητα γεμάτο νερό 

για να την πνίξουν. Αμέσως όμως έγινε σεισμός και ο φωτεινός 

σταυρός μαζί με το περιστέρι φάνηκαν και πάλι. Η Αγία ελευθερώθηκε 



από τα δεσμά της και με το που αναδύθηκε από το νερό δέχτηκε στο 

κεφάλι από το περιστέρι, αμάραντο λουλουδένιο στεφάνι. Έτσι, ο 

λέβητας εκείνος του μαρτυρίου με το νερό, μετατράπηκαν για την Αγία 

σε κολυμβήθρα αναγεννήσεως, αφού ακόμη δεν είχε προλάβει να 

δεχτεί το βάπτισμα, που τόσο ποθούσε, στο όνομα της Αγίας Τριάδος. 

Το πλήθος που παρακολουθούσε το μαρτύριο, βλέποντας το θαύμα 

πίστεψε στο Χριστό, και αμέσως ο Ολύμβριος διέταξε τον 

αποκεφαλισμό όλων των πιστών.  Ταυτόχρονα, καταδίκασε και την 

Αγία Μαρίνα να αποκεφαλιστεί με ξίφος. 

Feast Day of Agia Marina 

Marina was born in Pisidian Antioch of pagan parents. At the age of 

twelve, Marina learned about the Lord Jesus Christ: how He became 

incarnate of the All-pure Virgin and how He worked many miracles, 

suffered death on the Cross and gloriously resurrected. Her young heart 

became inflamed with love for the Lord and she vowed that she would 

never marry, and in her soul, she further desired to suffer for Christ and 

be baptized in the blood of martyrdom.  Her father hated her for her 

faith and did not consider her as his daughter. The imperial deputy, 

Olymbrius, learning from Marina that she was a Christian, at first 

desired that she would become his wife. When Marina refused, he 

ordered her to bow down before the idols. St. Marina replied: “I will 

neither bow down nor offer sacrifice to the breathless and dead idols, 

who do not recognize themselves and do not know that we honor or 

dishonor them. I will not give them the honor that belongs only to my 

Creator.” 

Then Olymbrius subjected Marina to harsh torture, and threw her into 

prison, completely covered with wounds and blood. In prison, Marina 

prayed to God. After her prayer, the devil appeared to her in the guise 

of a horrible serpent that entwined itself around her head. When she 

made the sign of the Cross, the serpent burst apart and vanished. Then 

she was engulfed with a heavenly light, and it seemed to her that the 

walls and roof of the prison vanished, and a radiant, towering cross 

appeared. A white dove perched atop the cross, issuing forth a voice 

which said: “Rejoice Marina, the rational dove of Christ, daughter of 

Zion in the highest, for your day of rejoicing, draws near.” Then, 

Marina was healed of all her wounds and pains by the power of God. 

The demented judge tortured her the following day, both in fire and in 

water, but Marina endured all, as though she were in another body. 

Finally, he condemned her to be beheaded. Before her death, the Lord 

Jesus appeared to her, accompanied by angels. She was beheaded 

during the reign of Diocletian; but in soul and power, she has remained 

alive in the heavens and on earth. A hand of St. Marina reposes in the 

Monastery of Vatopedi on Mount Athos. There is also a monastery 

dedicated to St. Marina with a portion of her miracle-working relics, 

located atop Mount Langa in Albania, overlooking Lake Ohrid. 

Countless miracles have occurred and still occur in this monastery, 

witnessed not only by Christians but by many Muslims as well. So 

much respect did the Turks have for this holy place, that they never 

dared disturb either the monastery or its property. At one time a Turk 

was the guardian of the monastery.  It should be noted that Agia Marina 

is especially invoked for deliverance from demonic possession. 
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