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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
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Κυριακή – 18 Ιουλίου, 2021  

Κυριακή τῶν Ἀγίων Πατέρων 

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

 

 

Κυριακή – 25 Ιουλίου, 2021  

Ε΄ Ματθαῖου 

Κοίμησις Ἁγίας Ἄννης, Μητρὸς τῆς Θεοτόκου 

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 18th , 2021 

Sunday of the Holy Fathers 

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

 

 

 

SUNDAY  – July 25th , 2021 
 

5th Sunday of Matthew 
 

Dormition of St. Anna, mother of the Theotokos 
 

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prokeimenon. Mode Plagal 2. 

Psalm 31.11,1 

Be glad in the Lord, and rejoice, O righteous. 

Verse: Blessed are they whose transgressions have been forgiven. 

The reading is from St. Paul's Letter to Titus 3:8-15 

 

Titus, my son, the saying is sure. I desire you to insist on these 

things, so that those who have believed in God may be careful to 

apply themselves to good deeds; these are excellent and 

profitable to men. But avoid stupid controversies, genealogies, 

dissensions, and quarrels over the law, for they are unprofitable 

and futile. As for a man who is factious, after admonishing him 

once or twice, have nothing more to do with him, knowing that 

such a person is perverted and sinful; he is self-condemned. 

When I send Artemas or Tychicos to you, do your best to come 

to me at Nicopolis, for I have decided to spend the winter there. 

Do your best to speed Zenas the lawyer and Apollos on their way; 

see that they lack nothing. And let our people learn to apply 

themselves to good deeds, so as to help cases of urgent need, and 

not to be unfruitful. 

All who are with me send greeting to you. Greet those who love 

us in the faith. Grace be with you all. Amen. 

 

 

 

 

Προκείμενον. Ήχος πλ. β'. 

ΨΑΛΜΟΙ 31.11,1 

Εὐφράνθητι ἐπὶ Κύριον, καὶ ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι. 

Στίχ. Μακάριοι, ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι. 

 

Πρὸς Τίτον 3:8-15 τὸ ἀνάγνωσμα 

 

Τέκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε 

διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ 

πεπιστευκότες θεῷ. ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς 

ἀνθρώποις · μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔριν καὶ 

μάχας νομικὰς περιΐστασο, εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. 

αιῥετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν 

παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει, ὢν 

αὐτοκατάκριτος. Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρὸς σὲ ἢ Τυχικόν, 

σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν, ἐκεῖ γὰρ κέκρικα 

παραχειμάσαι. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλῶν 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. Ἄσπασαι 

τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν. 

 
 
 
 
 
 



 

The Gospel According to Matthew 5:14-19 
 

 

 

The Lord said to his disciples, "You are the light of the 

world. A city set on a hill cannot be hid. Nor do men light a 

lamp and put it under a bushel, but on a stand, and it gives 

light to all in the house. Let your light so shine before men, 

that they may see your good works and give glory to your 

Father who is in heaven. Think not that I have come to 

abolish the law and the prophets; I have come not to abolish 

them but to fulfill them. For truly, I say to you, till heaven 

and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from 

the law until all is accomplished. Whoever then relaxes one 

of the least of these commandments and teaches men so, 

shall be called least in the kingdom of heaven; but he who 

does them and teaches them shall be called great in the 

kingdom of heaven." 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἐκ τοῦ Κατὰ Ματθαῖον 5:14-19 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα 

 

 

 

Εἶπεν ὁ Κὐριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· ῾Υμεῖς ἐστε τὸ φῶς 

τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους 

κειμένη· οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασι αὐτὸν ὑπὸ τὸν 

μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ 

οἰκίᾳ. οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν 

ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι 

τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μὴ νομίσητε ὅτι 

ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον 

καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν 

παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ 

παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. ὃς ἐὰν οὖν 

λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ 

οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ 

βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος 

μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 

 
 
 
 
 
 



Προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης 

 

Ἐπέσχεν ὄμβρον, πῦρ τρίτον φέρων κάτω, 

Σχίζει δὲ ῥεῖθρον Ἠλίας τρέχων ἄνω. 

Δίφρῳ ἀνηρπάγης περὶ εἰκάδα, Ἠλία ἱππεῦ. 

Μέσα στη χορεία των Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης ξεχωριστή 

είναι η θέση του προφήτη Ηλία. Στην Καινή Διαθήκη το όνομα του 

προφήτη Ηλία αναφέρεται πολλές φορές από τον ίδιο τον Ιησού 

Χριστό. Ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Προδρόμου, είπε πως ο Ιωάννης 

θα ερχόταν «ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου» (Λουκ., κεφ. α, στ. 17), 

θα είχε δηλαδή τα γνωρίσματα και το ζήλο του προφήτη Ηλία, θα ήταν 

ο ίδιος ο προφήτης Ηλίας, όπως ο λαός τον περίμενε να ξανάρθει. Ο 

Ιησούς Χριστός, όταν έδωσε μαρτυρία για τον πρόδρομο Ιωάννη κι 

έπλεξε το εγκώμιο του, είπε πως αυτός ήταν ο Ηλίας «Αν θέλετε, να το 

παραδεχθείτε, αυτός είναι ο Ηλίας, που έμελλε να έλθει». 

Το πιο σπουδαίο είναι ότι οι μαθητές επάνω στο βουνό, κατά τη θεία 

Μεταμόρφωση, είδαν τους δυο Προφήτες, τον Μωϋσή και τον Ηλία, 

να συνομιλούν με τον Ιησού Χριστό. Όλα αυτά φανερώνουν την 

ξεχωριστή θέση του προφήτη Ηλία ανάμεσα στους Προφήτες και μέσα 

στη συνείδηση του λαού. Ακόμα και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, 

ακούοντας τη διδασκαλία και βλέποντας τα θαύματά του, έβλεπαν τον 

προφήτη Ηλία, που είχε ξανάρθει. Ο Ιησούς Χριστός ρώτησε· «Τίνα 

με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;». Κι οι μαθητές είπαν: «Ἰωάννην τὸν 

βαφτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν....». 

Ο προφήτης Ηλίας έζησε τον 9 π.Χ. αιώνα και ήταν γιος του Σωβάκ 

και καταγόταν από τη Θέσβη (γι' αυτό και ονομάστηκε Θεσβίτης), το 

σημερινό El Istib, της περιοχής Γαλαάδ και άνηκε στην φυλή του 

Ααρών. Όταν γεννήθηκε, ο πατέρας του είδε μία θεία οπτασία: Δύο 

άνδρες λευκοφορεμένοι τον ονόμαζαν Ηλία, τον σπαργάνωναν με 

φωτιά και του έδιναν φλόγα να φάει. Τότε ο πατέρας του, πήγε στα 

Ιεροσόλυμα και αφού περιέγραψε την οπτασία στους ιερείς, εκείνοι 

του είπαν ερμηνεύοντας την οπτασία, ότι ο γιος του θα γίνει προφήτης 

και θα κρίνει το Ισραήλ με δίκοπο μαχαίρι και φωτιά. 

Ο Προφήτης Ηλίας άσκησε το προφητικό του χάρισμα επί 25 έτη στα 

χρόνια του βασιλέα Αχαάβ, που βασίλεψε στα 873 - 854 π.Χ. Ο Αχαάβ 

και μάλιστα η γυναίκα του Ιεζάβελ ήσαν άνθρωποι ασεβείς κι εναντίον 

τους ήταν ο πόλεμος του προφήτη Ηλία. Η Ιεζάβελ, που δεν ήταν 

ισραηλίτισσα και γινόταν αιτία να νοθεύεται η πίστη από 

ειδωλολατρικά έθιμα, αυτή λοιπόν κυνήγησε πολύ τον προφήτη Ηλία, 

γι’ αυτό κι εκείνος αναγκαζόταν διαρκώς να φεύγει και να κρύβεται. Η 

Ιεζάβελ κυνηγούσε τον προφήτη Ηλία, όπως η Ηρωδιάδα τον Ιωάννη 

τον Πρόδρομο. 



Πρώτο μεγάλο σημείο, που έδωσε ο προφήτης Ηλίας, ήταν που 

προσευχήθηκε και δεν έβρεξε για τριάμισι χρόνια. Σ’ αυτό το διάστημα 

ο Προφήτης κρυβόταν σε μια σπηλιά σ’ ένα χείμαρρο πέρ’ από τον 

Ιορδάνη. Εκεί υπήρχε λίγο νερό κι ένας κόρακας του πήγαινε τροφή 

κάθε πρωί. Όταν στέρεψε το νερό, έφυγε ο Προφήτης και πήγε στα 

Σάρεπτα της Σιδωνίας· όλα αυτά με εντολή του Θεού. Εκεί 

φιλοξενήθηκε σε μια χήρα γυναίκα, που είχε λίγο αλεύρι και λίγο λάδι, 

κι όμως έτρωγαν όλο τον καιρό και δεν έλειψαν. Η χήρα γυναίκα είχε 

ένα παιδί κι έτυχε να αρρωστήσει και να πεθάνει. Τότε ο Προφήτης 

προσευχήθηκε κι ανάστησε το παιδί. 

Δεύτερο μεγάλο σημείο, που έδειξε ο Προφήτης Ηλίας, ήταν που 

προσευχήθηκε κι ήλθε φωτιά από τον ουρανό. Με προσταγή του 

βασιλέα Αχαάβ, μαζεύτηκαν τετρακόσιοι ειδωλολάτρες ψευτοιερείς, 

που τους προστάτευε η Ιεζάβελ. Τότε ο προφήτης Ηλίας τους 

προκάλεσε σ’ ένα διαγωνισμό. Του είπε κι έβαλαν πάνω στο 

θυσιαστήριο τα ξύλα και το σφάγιο για θυσία, και άρχισαν να τρέχουν 

γύρω και να φωνάζουν όλη την ήμερα τον ψεύτικο θεό Βάαλ, για να 

ρίξει φωτιά· «και ουκ ην φωνή και ουκ ην ακρόασις». Τότε ο Προφήτης 

τους είπε· «Κάνετε πέρα! Τώρα θα κάνω εγώ τη θυσία μου». Έκανε 

δικό του θυσιαστήριο, έβαλε κι έβρεξαν καλά τρείς φορές τα ξύλα με 

νερό κι ύστερα προσευχήθηκε. Έπεσε τότε φωτιά από τον ουρανό κι 

αναποδογύρισε κι έκαψε ολόκληρο το θυσιαστήριο. 

Ύστερα απ’ αυτό το σημείο, ο λαός έπιασε τους τετρακόσιους 

ψευτοϊερείς κι ο προφήτης Ηλίας τους τιμώρησε αυστηρά. Η Ιεζάβελ, 

αγριεμένη, κυνήγησε τον Προφήτη κι εκείνος έφυγε ψηλά στο Χωρήβ, 

εκεί που πριν πεντακόσια χρόνια ο Μωϋσής άκουσε τη φωνή του Θεού 

κι είδε τη βάτο να φλέγεται και να μην καίγεται. Εκεί ο προφήτης Ηλίας 

κρυβόταν σε μια σπηλιά κι ο Θεός τον δίδαξε ένα σπουδαίο μάθημα. 

Του είπε· «Ανέβα ψηλά στην κορυφή, και θα δεις το Θεό. Θα περάσει 

δυνατός αέρας· θα γίνει σεισμός· θα δεις φωτιά και θα περάσει ένα 

ανάλαφρο και δροσερό αεράκι. Ο Θεός δεν θα είναι ούτε στη θύελλα 

ούτε στο σεισμό ούτε στη φωτιά, αλλά στο ανάλαφρο αεράκι». 

Άλλα θαυμαστά σημεία του πορφήτη Ηλία ήταν ότι διέσχισε τον 

Ιορδάνη ποταμό με την μυλωτή του και τέλος ότι αντί να 

πεθάνει ανελήφθη με άρμα πυρός στον ουρανό.  Να σημειώσουμε, ότι 

ο προφήτης Ηλίας, μετά από οκτώ ή δέκα χρόνια από την ανάληψη του, 

απέστειλε γράμματα (ίσως δι’ Αγγέλου) στον βασιλέα Iωράμ, 

προβλέποντας τον θάνατο του επειδή απομακρύνθηκε από την λατρεία 

του αληθινού Θεού: «καὶ ἦλθεν αὐτῷ ἐν γραφῇ παρὰ ᾿Ηλιοὺ τοῦ 

προφήτου λέγων· τάδε λέγει Κύριος Θεὸς Δαυὶδ τοῦ πατρός σου· ἀνθ' 

ὧν οὐκ ἐπορεύθης ἐν ὁδῷ ᾿Ιωσαφὰτ τοῦ πατρός σου καὶ ἐν ὁδοῖς ᾿Ασὰ 

βασιλέως ᾿Ιούδα» (Παραλειπομένων Β’, κεφ. 21, στίχος 12).  Το δε 

βιβλίο Σοφία Σειράχ αναφέρει ότι: «ΚΑΙ ἀνέστη ᾿Ηλίας προφήτης ὡς 

πῦρ, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ ὡς λαμπὰς ἐκαίετο.... ὡς ἐδοξάσθης, ᾿Ηλία, ἐν 

τοῖς θαυμασίοις σου· καὶ τίς ὅμοιός σοι καυχᾶσθαι; ὁ ἐγείρας νεκρὸν 

ἐκ θανάτου καὶ ἐξ ᾅδου ἐν λόγῳ ῾Υψίστου· ὁ καταγαγὼν βασιλεῖς εἰς 

ἀπώλειαν καὶ δεδοξασμένους ἀπὸ κλίνης αὐτῶν· ὁ ἀκούων ἐν Σινᾷ 

ἐλεγμὸν καὶ ἐν Χωρὴβ κρίματα ἐκδικήσεως· ὁ χρίων βασιλεῖς εἰς 

ἀνταπόδομα καὶ προφήτας διαδόχους μετ᾿ αὐτόν· ὁ ἀναληφθεὶς ἐν 

λαίλαπι πυρὸς ἐν ἅρματι ἵππων πυρίνων.... μακάριοι οἱ ἰδόντες σε καὶ 

οἱ ἐν ἀγαπήσει κεκοσμημένοι, καὶ γὰρ ἡμεῖς ζωῇ ζησόμεθα.» (Σοφία 

(Σειράχ, μη΄, 1<-11>). 



The Glorious Prophet Elias (Elijah) 

Elias [also known as Elijah in English] of great fame was from 

Thisbe or Thesbe, a town of Galaad (Gilead), beyond the Jordan. 

He was of priestly lineage, a man of a solitary and ascetical 

character, clothed in a mantle of sheep skin, and girded about his 

loins with a leathern belt. His name is interpreted as "Yah is my 

God." His zeal for the glory of God was compared to fire, and his 

speech for teaching and rebuke was likened unto a burning lamp. 

From this too he received the name Zealot. Therefore, set aflame 

with such zeal, hesternly reproved the impiety and lawlessness of 

Ahab and his wife Jezebel. He shut up heaven by means of prayer, 

and it did not rain for three years and six months. Ravens brought 

him food for his need when, at God's command, he was hiding by 

the torrent of Horrath. He multiplied the little flour and oil of the 

poor widow of Sarephtha of Sidon, who had given him hospitality 

in her home, and when her son died, he raised him up. He brought 

down fire from Heaven upon Mount Carmel, and it burned up the 

sacrifice offered to God before all the people of Israel, that they 

might know the truth. At the torrent of Kisson, he slew 450 false 

prophets and priests who worshipped idols and led the people 

astray. He received food wondrously at the hand of an Angel, and 

beingstrengthened by this food he walked for forty days and forty 

nights. He beheld God on Mount Horeb, as far as this is possible  

 

 

for human nature. He foretold the destruction of the house of 

Ahab, and the death of his son Ohozias; and as for the two 

captains of fifty that were sent by the king, he burned them for 

their punishment, bringing fire down from Heaven. He divided 

the flow of the Jordan, and he and his disciple Elisseus [also 

known as Elisha in English] passed through as it were on dry 

land; and finally, while speaking with him, Elias was suddenly 

snatched away by a fiery chariot in the year 895 B.C., and he 

ascended as though into heaven, whither God most certainly 

translated him alive, as He did Enoch (Gen. 5:24; IV Kings 2: 

11). But from thence also, after seven years, by means of an 

epistle he reproached Joram, the son of Josaphat, as it is written: 

"And there came a message in writing to him from Elias the 

Prophet, saying, Thus saith the Lord God of David thy father, 

Because thou hast not walked in the way," and so forth (II Chron. 

21:12). According to the opinion of the majority of the 

interpreters, this came to pass either through his disciple Elisseus, 

or through another Prophet when Elias appeared to them, even as 

he appeared on Mount Tabor to the disciples of Christ (see Aug. 

6). 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Elijah
http://en.wikipedia.org/wiki/Elisha


Myrrhbearer and Equal of the Apostles Mary Magdalene 

 

 
The Holy Myrrh-Bearer Equal of the Apostles Mary Magdalene. On 

the banks of Lake Genesareth (Galilee), between the cities of 

Capharnum and Tiberias, was the small city of Magdala, the remains 

of which have survived to our day. Now only the small village of 

Mejhdel stands on the site. 

A woman whose name has entered forever into the Gospel account was 

born and grew up in Magdala. The Gospel tells us nothing of Mary’s 

younger years, but Tradition informs us that Mary of Magdala was 

young and pretty, and led a sinful life. It says in the Gospels that the 

Lord expelled seven devils from Mary (Luke. 8:2). From the moment 

of her healing Mary led a new life, and became a true disciple of the 

Savior. 

The Gospel relates that Mary followed after the Lord, when He went 

with the Apostles through the cities and villages of Judea and Galilee 

preaching about the Kingdom of God. Together with the pious women 

Joanna, wife of Choza (steward of Herod), Susanna and others, she 

served Him from her own possessions (Luke 8:1-3) and undoubtedly 

shared with the Apostles the evangelic tasks in common with the other 

women. The Evangelist Luke, evidently, has her in view together with 

the other women, stating that at the moment of the Procession of Christ 

onto Golgotha, when after the Scourging He took on Himself the heavy 

Cross, collapsing under its weight, the women followed after Him 

weeping and wailing, but He consoled them. The Gospel relates that 

Mary Magdalene was present on Golgotha at the moment of the Lord’s 

Crucifixion. While all the disciples of the Savior ran away, she 

remained fearlessly at the Cross together with the Mother of God and 

the Apostle John. 

The Evangelists also list among those standing at the Cross the mother 

of the Apostle James, and Salome, and other women followers of the 

Lord from Galilee, but all mention Mary Magdalene first. Saint John, 

in addition to the Mother of God, names only her and Mary Cleopas. 

This indicates how much she stood out from all the women who 

gathered around the Lord. 

She was faithful to Him not only in the days of His Glory, but also at 

the moment of His extreme humiliation and insult. As the Evangelist 

Matthew relates, she was present at the Burial of the Lord. Before her 

eyes Joseph and Νikόdēmos went out to the tomb with His lifeless 

Body. She watched as they covered over the entrance to the cave with 

a large stone, entombing the Source of Life. 

Faithful to the Law in which she was raised, Mary together with the 

other women spent the following day at rest, because it was the great 
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day of the Sabbath, coinciding with the Feast of Passover. But all the 

rest of the peaceful day the women gathered spices to go to the Grave 

of the Lord at dawn on Sunday and anoint His Body according to the 

custom of the Jews. 

It is necessary to mention that, having agreed to go on the first day of 

the week to the Tomb early in the morning, the holy women had no 

possibility of meeting with one another on Saturday. They went 

separately on Friday evening to their own homes. They went out only 

at dawn the following day to go to the Sepulchre, not all together, but 

each from her own house. 

The Evangelist Matthew writes that the women came to the grave at 

dawn, or as the Evangelist Mark expresses, extremely early before the 

rising of the sun. The Evangelist John, elaborating upon these, says that 

Mary came to the grave so early that it was still dark. Obviously, she 

waited impatiently for the end of night, but it was not yet daybreak. She 

ran to the place where the Lord’s Body lay. 

Mary went to the tomb alone. Seeing the stone pushed away from the 

cave, she ran away in fear to tell the close Apostles of Christ, Peter and 

John. Hearing the strange message that the Lord was gone from the 

tomb, both Apostles ran to the tomb and, seeing the shroud and winding 

cloths, they were amazed. They went and said nothing to anyone, but 

Mary returned to the tomb and stood about the entrance to the tomb and 

wept. Here in this dark tomb so recently lay her lifeless Lord. 

Wanting proof that the tomb really was empty, she went down to it and 

saw a strange sight. She saw two angels in white garments, one sitting 

at the head, the other at the foot, where the Body of Jesus had been 

placed. They asked her, “Woman, why weepest thou?” She answered 

them with the words which she had said to the Apostles, “They have 

taken my Lord, and I do not know where they have laid Him.” At that 

moment, she turned around and saw the Risen Jesus standing near the 

grave, but she did not recognize Him. 

He asked Mary, “Woman, why weepest thou? Whom dost thou seek?” 

She answered thinking that she was seeing the gardener, “Sir, if thou 

hast taken him, tell where thou hast put Him, and I will take Him away.” 

Then she recognized the Lord’s voice. This was the voice she heard in 

those days and years, when she followed the Lord through all the cities 

and places where He preached. He spoke her name, and she gave a 

joyful shout, “Rabbi” (Teacher). 

Respect and love, fondness and deep veneration, a feeling of 

thankfulness and recognition at His Splendor as great Teacher, all came 

together in this single outcry. She was able to say nothing more and she 

threw herself down at the feet of her Teacher to wash them with tears 

of joy. But the Lord said to her: “Touch me not; for I am not yet 

ascended to My Father; but go to My brethren and tell them: ‘I ascend 

to My Father, and your Father; to My God and to your God.’” 

She came to herself and again ran to the Apostles, to do the will of Him 

sending her to preach. Again she ran into the house, where the Apostles 

still remained in dismay, and proclaimed to them the joyous message, 

“I have seen the Lord!” This was the first preaching in the world about 

the Resurrection. 

The Apostles proclaimed the Glad Tidings to the world, but she 

proclaimed it to the Apostles themselves. 



Holy Scripture does not tell us about the life of Mary Magdalene after 

the Resurrection of Christ, but it is impossible to doubt, that if in the 

terrifying minutes of Christ’s Crucifixion she was at the foot of His 

Cross with His All-Pure Mother and Saint John, she must have stayed 

with them during the happier time after the Resurrection and Ascension 

of Christ. Thus in the Acts of the Apostles Saint Luke writes that all the 

Apostles with one mind stayed in prayer and supplication, with certain 

women and Mary the Mother of Jesus and His brethren. 

Holy Tradition testifies that when the Apostles departed from 

Jerusalem to preach to all the ends of the earth, then Mary Magdalene 

also went with them. A daring woman, whose heart was full of 

reminiscence of the Resurrection, she went beyond her native borders 

and went to preach in pagan Rome. Everywhere she proclaimed to 

people about Christ and His teaching. When many did not believe that 

Christ is risen, she repeated to them what she had said to the Apostles 

on the radiant morning of the Resurrection: “I have seen the Lord!” 

With this message she went all over Italy. 

Tradition relates that in Italy Mary Magdalene visited Emperor Tiberias 

(14-37 A.D.) and proclaimed to him Christ’s Resurrection. According 

to Tradition, she brought him a red egg as a symbol of the Resurrection, 

a symbol of new life with the words: “Christ is Risen!” Then she told 

the emperor that in his Province of Judea the unjustly condemned Jesus 

the Galilean, a holy man, a miracleworker, powerful before God and all 

mankind, had been executed at the instigation of the Jewish High 

Priests, and the sentence confirmed by the procurator appointed by 

Tiberias, Pontius Pilate. 

Mary repeated the words of the Apostles, that we are redeemed from 

the vanity of life not with perishable silver or gold, but rather by the 

precious Blood of Christ. 

Thanks to Mary Magdalene the custom to give each other paschal eggs 

on the day of the Radiant Resurrection of Christ spread among 

Christians over all the world. In one ancient Greek manuscript, written 

on parchment, kept in the monastery library of Saint Athanasius near 

Thessalonica, is a prayer read on the day of Holy Pascha for the 

blessing of eggs and cheese. In it is indicated that the igumen in passing 

out the blessed eggs says to the brethren: “Thus have we received from 

the holy Fathers, who preserved this custom from the very time of the 

holy Apostles, therefore the holy Equal of the Apostles Mary 

Magdalene first showed believers the example of this joyful offering.” 

Mary Magdalene continued her preaching in Italy and in the city of 

Rome itself. Evidently, the Apostle Paul has her in mind in his Epistle 

to the Romans (16: 6), where together with other ascetics of evangelic 

preaching he mentions Mary (Mariam), who as he expresses “has 

bestowed much labor on us.” Evidently, she extensively served the 

Church in its means of subsistence and its difficulties, being exposed 

to dangers, and sharing with the Apostles the labors of preaching. 

According to Church Tradition, she remained in Rome until the arrival 

of the Apostle Paul, and for two more years following his departure 

from Rome after the first court judgment upon him. From Rome, Saint 

Mary Magdalene, already bent with age, moved to Ephesus where the 

holy Apostle John unceasingly labored. There the saint finished her 

earthly life and was buried. 



Her holy relics were transferred in the ninth century to Constantinople, 

and placed in the monastery Church of Saint Lazarus. In the era of the 

Crusader campaigns they were transferred to Italy and placed at Rome 

under the altar of the Lateran Cathedral. Part of the relics of Mary 

Magdalene are said to be in Provage, France near Marseilles, where 

over them at the foot of a steep mountain a splendid church is built in 

her honor. 

The Orthodox Church honors the holy memory of Saint Mary 

Magdalene, the woman called by the Lord Himself from darkness to 

light, and from the power of Satan to God. 

Formerly immersed in sin and having received healing, she sincerely 

and irrevocably began a new life and never wavered from that path. 

Mary loved the Lord Who called her to a new life. She was faithful to 

Him not only when He was surrounded by enthusiastic crowds and 

winning recognition as a miracle-worker, but also when all the disciples 

deserted Him in fear and He, humiliated and crucified, hung in torment 

upon the Cross. This is why the Lord, knowing her faithfulness, 

appeared to her first, and esteemed her worthy to be first to proclaim 

His Resurrection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγία Μαρία Μαγδαληνή, η Μυροφόρος και Ισαπόστολος 

Ο μισόκαλος διάβολος φθόνησε τη σεμνή και πιστή Μαρία και 

θέλησε να την καταστρέψει. Έστειλε επτά φοβερά δαιμόνια να την 

καταλάβουν. 

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η γυναίκα, για πρώτη φορά στην 

ιστορία της, βρήκε καταξίωση από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Εκτός 

από την Παναγία μας, η οποία υπήρξε το μοναδικό σκεύος της θείας 

χάριτος, μια πλειάδα αγίων γυναικών βρισκόταν κοντά στον Κύριο, 

καθ’ όλη την επί γης παρουσία Του, οι οποίες τον υπηρετούσαν και 

πλαισίωναν στο σωτήριο έργο του. Μία από αυτές ήταν η Μαρία η 

Μαγδαληνή, η μυροφόρος και ισαπόστολος, η πλέον αφοσιωμένη 

μαθήτριά Του.  

Καταγόταν από την πόλη Μάγδαλα, η οποία βρισκόταν στην περιοχή 

της Γαλιλαίας στη δυτική όχθη της λίμνης Τιβεριάδας, και γι’ αυτό 

πήρε την προσωνυμία Μαγδαληνή. Οι γονείς της ήταν πλούσιοι, 

ευγενείς και ευσεβείς Ιουδαίοι, ονομάζονταν Σύρος και Ευχαριστία. 

Μεγάλωσαν τη Μαρία με ευσέβεια και φόβο Θεού. Φρόντισαν δε να 

της δώσουν σοβαρή μόρφωση, όπως αναφέρει ο βιογράφος 

της Κάλλιστος Ξανθόπουλος. Μελέτησε την Παλαιά Διαθήκη και 

εντρύφησε στις προφητείες για τον Μεσσία. Μετά το θάνατο των 

γονέων της αρνήθηκε να παντρευτεί και αφιερώθηκε στην προσευχή 

και τη μελέτη των Γραφών. Παράλληλα ασκούσε φιλανθρωπία. 

Μοίρασε τη μεγάλη περιουσία της στους φτωχούς και ζούσε η ίδια με 

νηστεία, παρθενία και εγκράτεια. 

 

 



Ο μισόκαλος διάβολος φθόνησε τη σεμνή και πιστή Μαρία και θέλησε 

να την καταστρέψει. Έστειλε επτά φοβερά δαιμόνια να την 

καταλάβουν. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στην 

προχριστιανική εποχή, όταν δεν υπήρχε το Άγιο Βάπτισμα και τα άλλα 

Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας μας, ως ισχυρά ελιξίρια κατά των 

δαιμονικών δυνάμεων, οι άνθρωποι, ακόμα και οι δίκαιοι, μπορούσαν 

να καταληφτούν από τους δαίμονες. Αυτό έπαθε και η Μαρία. 

Κάποτε πέρασε από την περιοχή της ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Η 

Μαρία, παρ’ όλα τα φρικτά προβλήματα που της δημιουργούσαν τα 

ακάθαρτα πνεύματα, έτρεξε να ακούσει το φημισμένο ραβίνο, τον 

οποίο ακολουθούσαν τα πλήθη και σαγηνεύονταν από το πρωτάκουστο 

κήρυγμά Του. Ο Χριστός διέγνωσε ως Θεός την αγαθή ψυχή της και 

το ρόλο που θα διαδραμάτιζε στο έργο Του. Τη θεράπευσε, διώχνοντας 

τα δαιμόνια (Λουκ.8,1-3) και εκείνη από ευγνωμοσύνη εντάχτηκε με 

όλη τη δύναμη της ψυχής της στην ομάδα των μαθητριών Του. 

Αναγνώρισε στο πρόσωπό Του τον αναμενόμενο Μεσσία και για τούτο 

υπήρξε η πιο αφοσιωμένη μαθήτριά Του. Μαζί με τις άλλες 

μαθήτριες (Σουσάνα, Μαρία τη μητέρα του Ιακώβου, Μαρία του 

Κλωπά, Ιωάννα του Χουζά, τη μητέρα των υιών Ζεβεδαίου, 

κλπ) υπηρετούσαν τον Κύριο και τους αποστόλους. 

      Κάποιοι θέλουν να την ταυτίσουν με την αμαρτωλή γυναίκα, η 

οποία ένιψε τα πόδια του Ιησού, λίγο πριν το πάθος Του (Λουκ.7,36-

50). Αυτό δεν ευσταθεί, διότι ο ιερός ευαγγελιστής την αμαρτωλό 

γυναίκα την αναφέρει ανώνυμα. Η αιρετική δυτική χριστιανοσύνη 

έπλασε αυτόν τον μύθο στα χρόνια του σκοτεινού μεσαίωνα. 

  Η Μαρία άκουγε με προσοχή τους λόγους του Κυρίου και έβλεπε με 

θαυμασμό τα θαύματά Του. Όλα αυτά την οδηγούσαν στη βεβαιότητα 

ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, που 

προφήτευσαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Σύγκρινε αυτά που 

είχε διαβάσει στις αρχαίες Γραφές με αυτά που άκουγε και έβλεπε και 

σχημάτισε τη βεβαιότητα ότι ζούσε στην ευλογημένη μεσσιανική 

εποχή. Διέθεσε στο έργο του Κυρίου την εναπομείνασα περιουσία της 

και η ίδια διακονούσε χειρονακτικά. 

       Συνδέθηκε με αδελφική φιλία, όχι μόνο με τις άλλες μαθήτριες του 

Χριστού, αλλά και με τη Θεοτόκο, την οποία σέβονταν και 

υπολήπτονταν, ως Θεού Μητέρα. Κατά το σωτήριο πάθος του Κυρίου 

έδειξε απίστευτη αφοσίωση και ηρωισμό. Απο τη νύχτα της προδοσίας 

ως τον ενταφιασμό Του δεν απομακρύνθηκε από κοντά Του, αλλά μαζί 

με τη Θεοτόκο σπάραζαν από τον πόνο και την αγωνία. Ενώ οι άνδρες 

μαθητές Του διασκορπίστηκαν και κρύφτηκαν για να μη συλληφθούν 

και οι ίδιοι, να μη θεωρηθούν συνεργοί του Ιησού και πάθουν τα ίδια 

με Εκείνον, οι άγιες γυναίκες μαθήτριες του, μαζί με τη Θεοτόκο, 

στεκόταν παράμερα στον Γολγοθά και παρακολουθούσαν θρηνώντας 

το Θείο Πάθος (Ματθ.27,55-56). Η Μαρία η Μαγδαληνή, μαζί με τη 

Θεοτόκο και τη  Μαρία του Κλωπά, στάθηκαν κάτω από το σταυρό 

(Ιωάν.19,25) και έδιναν κουράγιο στη Μητέρα του Κυρίου. Έζησαν 

ολόκληρο το Θείο Δράμα!   

Κατά την Αποκαθήλωση, μαζί με τον Ιωσήφ και τον 

Νικόδημο, με θρήνους και οδυρμούς μύρωσαν το Άχραντο Σώμα του 

Κυρίου και το ενταφίασαν. Αλλά, όπως αναφέρουν οι ιεροί 

Ευαγγελιστές, λόγω της επικείμενης εορτής του Πάσχα, η ταφή έγινε 



βεβιασμένα και δεν μυρώθηκε το Σώμα του Χριστού αρκούντως. Γι’ 

αυτό αποφάσισαν οι αφοσιωμένες μαθήτριές Του να μεταβούν «ούσης 

οψίας τη μια των Σαββάτων» στο μνημείο του Διδασκάλου τους για να 

αλείψουν το ακήρατο Σώμα Του με πολύτιμα μύρα. Μαζί τους η Μαρία 

η Μαγδαληνή. Αλλά εκεί τους περίμενε το μεγάλο θαύμα. 

Πληροφορήθηκαν από τον άγγελο την ανάσταση του Κυρίου. 

Αξιώθηκαν οι ηρωικές αυτές γυναίκες να μάθουν πρώτες το υπέρτατο 

γεγονός της αναστάσεως. Η Μαρία η Μαγδαληνή είχε την ύψιστη 

ευλογία να δει πρώτη, μαζί με τη Θεοτόκο, τον Κύριο αναστάντα, Τον 

οποίο αρχικά εξέλαβε ως κηπουρό. 

       Μετά από αυτό δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για το βίο και τη 

δράση της αγίας Μαρίας. Εικάζουμε ότι έγινε ένα από τα σημαίνοντα 

μέλη της ιεροσολυμίτικης  Εκκλησίας. Οι παραδόσεις ότι μετέβη στη 

Δύση και πέθανε στη Μασσαλία είναι παπικά μυθεύματα, τα οποία 

στερούνται πηγών. Βλάσφημη επίσης είναι η θεωρία ότι υπήρξε 

σύζυγος του Ιησού. Ευσεβής παράδοση αναφέρει ότι, μετά την 

κοίμηση της Θεοτόκου, ακολούθησε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη στην 

Έφεσο, όπου κήρυξε με θέρμη το Ευαγγέλιο και κοιμήθηκε ειρηνικά. 

Η τίμια χείρα της βρίσκεται άφθαρτη και με ιδιότητες ζωντανού 

σώματος (ευκαμψία, θερμοκρασία, κλπ) στην Ιερά Μονή Σίμωνος 

Πέτρας Αγίου Όρους. Η μνήμη της τιμάται στις 22 Ιουλίου. 

 
 
 
 
 
 
 

Αγία Μαρκέλλα η Παρθενομάρτυς η Χιοπολίτιδα 

 

Kαν αγνοώμεν πάντες ημείς Mαρκέλλα, Aθλήσεως σης, Xριστός οίδε 

τον τρόπον. 

Ανάμεσα στους πολυάριθμους Αγίους, που κοσμούν το τοπικό 

αγιολόγιο και τη μακρόχρονη εκκλησιαστική ιστορία του μυροβόλου 

νησιού της Χίου είναι και η Αγία παρθενομάρτυς Μαρκέλλα, που 

αποτελεί το ευλαβικό καύχημα των απανταχού της Γης Χίων και τον 

πολύτιμο πνευματικό θησαυρό για χιλιάδες προσκυνητές, που 

συρρέουν στον τόπο του μαρτυρίου της για να αποδώσουν τον 

οφειλόμενο σεβασμό στο μεγαλείο και τον ηρωισμό της, αλλά και για 

να ζητήσουν τη θαυματουργική της χάρη για την επίλυση σωματικών 

και ψυχικών ασθενειών.  Η Αγία Μαρκέλλα γεννήθηκε και μεγάλωσε 

στη Βολισσό, στο ιστορικό αυτό κεφαλοχώρι της βορειοδυτικής Χίου. 

Για τον χρόνο της γέννησης, της ζωής και του μαρτυρίου της Αγίας 

υπάρχει σύγχυση και ασάφεια μεταξύ των βιογράφων. Σύμφωνα με τον 

βιογράφο της, Όσιο Νικηφόρο τον Χίο (βλέπε 1 Μαΐου), η Αγία 
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Μαρκέλλα έζησε και ήκμασε περί το 1500 μ.Χ. Ο πατέρας της ήταν 

ειδωλολάτρης και η χριστιανή μητέρα της απεβίωσε σε νεαρά ηλικία. 

Η Μαρκέλλα διακρίθηκε από νωρίς για τη βαθιά της πίστη και αγάπη 

στον Χριστό, την καλοσύνη και αγνότητά της, τη σεμνότητα και την 

ευγένεια της ψυχής της. Προικισμένη με θεϊκή σοφία και αμέτρητα 

ψυχικά χαρίσματα επικοινωνούσε αδιάκοπα με τον Θεό. Αυτόν τον 

«επίγειο άγγελο» φθόνησε ο εωσφόρος και θέλησε να την πολεμήσει 

με κάθε μέσο.  Έτσι ο ειδωλολάτρης και σκληρόκαρδος πατέρας της 

άρχισε να επιθυμεί ερωτικά την ίδια του την κόρη και να νιώθει προς 

αυτή μία αστείρευτη σαρκική επιθυμία. Όταν η Μαρκέλλα διαπίστωσε 

τον αναίσχυντο χαρακτήρα του σαρκολάτρη πατέρα της, εγκατέλειψε 

το πατρικό σπίτι και αναζήτησε καταφύγιο στα βουνά της περιοχής. 

Τότε ο πατέρας της κινούμενος από τις κτηνώδεις ορέξεις του και με 

απερίγραπτη μανία άρχισε να ψάχνει να βρει τη νεαρή και όμορφη 

Μαρκέλλα. Τότε η δύστυχη και έντρομη κόρη προσπάθησε να 

προστατευθεί και να σώσει την τιμιότητά της. Μία μεγάλη βάτος 

αποτέλεσε το ασφαλές καταφύγιο της Αγίας. Ένας βοσκός όμως 

αντιλήφθηκε τη Μαρκέλλα και υπέδειξε τη βάτο στον μανιακό πατέρα 

της. Τότε ο πατέρας έβαλε φωτιά στη βάτο για να την αναγκάσει να 

βγει έξω από αυτή. Η Μαρκέλλα κατάφερε και βρήκε διέξοδο και έτσι 

γλίτωσε από τα χέρια του σαρκολάτρη πατέρα της. Στη συνέχεια 

άρχισε να τρέχει πάνω στις πέτρες και τα βράχια, αλλά ο πατέρας της 

βλέποντας τη δυσκολία να την φτάσει, αποφάσισε να τη σημαδέψει με 

το τόξο του και έτσι εκτόξευσε προς αυτή ένα βέλος. Η Αγία 

πληγώθηκε και το αγνό της αίμα πότισε τα βράχια. Παρόλα αυτά δεν 

έχασε την ψυχική της δύναμη και συνέχισε να τρέχει. Οι σωματικές της 

δυνάμεις άρχισαν όμως να την εγκαταλείπουν και κάποια στιγμή έπεσε 

κάτω ταλαιπωρημένη και πληγωμένη. Η βαθιά και ακλόνητη πίστη της 

την βοήθησε να βρει τη σωτήρια λύση. Με τα μάτια στραμμένα στον 

Ουράνιο Νυμφίο προσευχήθηκε και Του ζήτησε να σχίσει τον βράχο 

και να την κρύψει μέσα. Η παράκληση της Αγίας έγινε πραγματικότητα 

και έτσι ο βράχος σχίστηκε και δέχτηκε το σώμα της ενάρετης 

Μαρκέλλας μέχρι το στήθος. Ο σαρκολάτρης πατέρας φτάνοντας στον 

τόπο και βλέποντας το παράδοξο αυτό θαύμα, οργίστηκε ακόμη 

περισσότερο και έκοψε με ένα μαχαίρι τους μαστούς της και τους 

πέταξε στο βουνό. Στη συνέχεια αποκεφάλισε την κόρη του και πέταξε 

την κεφαλή της στη θάλασσα. Σύμφωνα με την παράδοση μία 

ασυνήθιστη λάμψη άρχισε να εκπέμπεται από την κεφαλή της Αγίας, 

που στέφθηκε με τον ουράνιο και άφθαρτο στέφανο της άθλησης και 

της θεϊκής δόξας. 

Ο σχισμένος βράχος, που δέχτηκε το μαρτυρικό σώμα της Αγίας, 

αποτελεί μέχρι σήμερα για τους προσκυνητές σημείο ευλαβικής 

αναφοράς και πηγή ιαμάτων, αφού όσοι προσεύχονται με πίστη, 

παρατηρούν τον ερυθρό χρωματισμό των βράχων και το νερό να 

ατμίζει. Αναρίθμητα είναι τα θαύματα, που με τη χάρη του Θεού, έχει 

επιτελέσει η Αγία Μαρκέλλα από την εποχή του μαρτυρίου της έως τις 

ημέρες μας, ενώ μάρτυρες θαυμαστών σημείων έγιναν λαμπρές 

πνευματικές φυσιογνωμίες της Εκκλησίας μας, όπως Άγιος Μακάριος 

ο Νοταράς Επίσκοπος Κορίνθου (βλέπε 17 Απριλίου), ο Άγιος 

Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως (βλέπε 9 Νοεμβρίου) και ο 

βιογράφος και συντάκτης της Ακολουθίας της Αγίας, Όσιος 

Νικηφόρος ο Χίος (βλέπε 1 Μαΐου), οι οποίοι συχνά προσέρχονταν 

http://www.saint.gr/04/17/index.aspx
http://www.saint.gr/11/09/index.aspx
http://www.saint.gr/05/01/index.aspx


στον τόπο του μαρτυρίου της Αγίας για να προσευχηθούν. Η μνήμη της 

Αγίας παρθενομάρτυρος Μαρκέλλας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 

Ιουλίου και λαμπρά πανήγυρις λαμβάνει χώρα στον φερώνυμο ιερό 

ναό της Αγίας, που βρίσκεται επί της αμμώδους παραλίας στον 

ομώνυμο όρμο της Βολισσού και αποτελεί παγχιακό, αλλά και 

πανελλήνιο προσκύνημα. 

Η φιλοπατρία των απανταχού της Γης ευρισκομένων Χίων, αλλά και 

τα αναρίθμητα θαύματα της Αγίας οδήγησαν στην ανέγερση ιερών 

ναών επ’ ονόματι της πολυάθλου και ενδόξου παρθενομάρτυρος της 

Χίου. Έτσι η συνοικία του Βοτανικού στην Αθήνα κοσμείται με 

ενοριακό ναό της Αγίας Μαρκέλλας, ενώ τα τελευταία χρόνια 

ανεγέρθηκε περικαλλές παρεκκλήσιο στο όνομα της Αγίας και στην 

περιοχή της Κάτω Κηφισιάς. Γραφικά παρεκκλήσια επ’ ονόματί της 

έχουν καταγραφεί στις Σπέτσες, την Άνδρο, τη Μήλο, τη Σαντορίνη 

και τη Σάμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markella of Chios 

 
 

Markella of Chios icon found in the Church of St. Markella, Chios 

island - the place of her martyrdom 

The holy and glorious Virgin-martyr Markella of Chios (also Marcella) 

is the patron saint of Chios and was born and lived in the village of 

Volissos of Chios. Her feast day is celebrated on July 22. 

History 

Markella was born and lived in the village of Volissos of Chios and 

lived during the fourteenth century. Her mother was a devout christian 

but her father, who was mayor of the village, was an idolater. At a 

young age, her mother passed away, but not before she had taught 

Markella the ways of the Lord. While her father saw to her education, 

she continued to live in faith and virtue, dedicating herself to Jesus 

https://orthodoxwiki.org/Icon
https://orthodoxwiki.org/Virgin-martyr
https://orthodoxwiki.org/Patron_saint
https://orthodoxwiki.org/Feast_day
https://orthodoxwiki.org/July_22
https://orthodoxwiki.org/Jesus_Christ
https://orthodoxwiki.org/File:MarkellaChios01.JPG


Christ. She studied the Holy Bible and spent many hours in prayer. She 

practiced the virtues of fasting, love, hospitality and chastity. She 

avoided idle interactions so that she would not come to spiritual harm. 

Her goal was to attain the Kingdom of Heaven, and to become a bride 

of Christ. 

St Markella increased in virtue as she grew older, fasting, praying, and 

attending church services. She tried to keep the commandments and to 

lead others to God. She loved and respected her father, and comforted 

him in his sorrow. She told him she would take care of him in his old 

age, and would not abandon him. 

As an adult, St Markella was loved by everyone for her beauty and for 

her spiritual gifts. Her father, moved by the evil one began to have 

sinful desires for Markella. By the time she had reached her eighteenth 

birthday, her father's desires had begun to show and so Markella 

decided to leave from her father's house in order to preserve her purity. 

She went to a nearby mountain and hid in a bush. Her father found her, 

with the help of a local shepherd, and then set fire to the bush to force 

her to show. It is said that the shepherd's hand with which he pointed 

out Markella's hiding spot immediately began to tremble. 

Markella ran to the sea to escape but her father aimed an arrow at her 

and wounded her. The blood of the saint dyed the rocks and to this very 

day, during the festivities for her feast day, at a specific time, her blood 

becomes visible on these rocks for all the faithful who bear witness to 

this miracle. 

Her final moments were spent in prayer to Christ with a request that the 

rocks would open for her to hide from her father. She was enclosed in 

the rock, with only her chest and head visible. Upon finding her, filled 

with evil frenzy, her father butchered her body and then cut off her head 

and threw it into the sea. Her head floated to the nearby beach of Komi. 

For many years, the locals could not locate the head until one day an 

Italian Naval ship was in the area. In the evening, they could see a bright 

light coming from the distance and when they got closer they witnessed 

a head, floating in the water, lit by upright floating candles. 

Immediately, they realised that this was a sacred miracle they were 

witness to and they took the head of the Saint back to their homeland. 

Holy water is said to spring from the rocks that mark her martyrdom. 

Many pilgrims visit this location and every year on the 22nd of July, 

during the commemoration services for the Saint, the holy sea water in 

the rock pool boils during the entire Paraklisis Service; this 

phenomenon only occurs in the presence of a priest. If a pilgrim's faith 

is strong, a local tradition is that the water in the rock-pool will feel 

extremely warm to touch. 
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