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Από το 8ιβλ.iο 

της 

φ ης του Χριστού rν'!αρίνω~ σης 17 Ιουλlου. 
Πολλές ε\ναι οι nou 

τα. Εάν ανακολο.Jητοντο πως r]τcΙv Χριστια-

για να φωτίζουν τις σκοτεινές λει.υφι'Jρους 

των πόλεων. Σε μια τfηοια και 

η Μαp~α. 

Πατρίδα της !']ταν η Αντιόχεια ιη<~ Πωι-

0 της. nou λεγόταν 
αη6 

Επιμέλεια ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ ΛΟΥ ΠΕτ:t:Α 

Με τον καιρό η Μαρίνα εμεγόλωσε κι 

έγινε τέλεια χριστιανή κόρη. Αηεφά·· 

σισε τ6τε φανερό. να αφιεριiΊσει τον εαυτό 

της στο Ο πατέρας της σαν το 

'υαθε έγινε θηρίο αντΊμερο. Δεν ελογά .. 
ριασε ηως ήταν παιδί τοu. Έπαυσε πιο. να 

το πατρικ6 φίλτρο και μπροστά 

του και το μεγάλο θι,ιμό του 

και τήv απεξένωσε από την 
περιοuσ[α του. Έτσι η Μαρίνα έμεινε και 

Μα τι σημασία είχε για την 

κόρη. Είχε Ουράνιο Πατέρα και 

προστάτη, που ουδέποτε ξεχνά τα 

πλόσματά του. 

Μια η Μαρίνα βρισκόταν στο δρό-

μο. γιατί κσrι την έστειλε η παραμάνα της 

να φέρει Κατ(J τΙJχη περνοι:ισε από τον ίδιο 

ο νf:ος έπαρχος της Λνατολής 

που τηΊγαιvε στην 

Οίι.'ις 

δtκfl τοu και να την παpει 

το 

εκείνο της Μαρίνας, εκείνη 

γνuισε τις διαθέσεις του και 

Θεό να τη βοηθήσει κ.αι να την'"""'"''"'"" 

ο 

που ήταν χρι- τηση 

σηανή και τη 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

δώσει την καρδιά της σε κανένα άλλο νέο 

και έτσι επίμονα και σταθερά αρνείται τις 

δελεαστικές εκείνες προτάσεις; Όχι Την 

καρδιά της η Μαρίνα δεν την είχε δώσει, 

δεν την είχε αφιερ<ίJσει σε κανένα νεανία 

επίγειο. Την ψυχή της η Μαρίνα την είχε 

δώσει στο Νυμφίο Χριστό. Εκείνο αγάπησε, 

εκείνος ήταν ο βασιλιάς, ο ηγεμών και 

κυρίαρχος της καρδιάς της. Η απόφασή της 

ήταν αμετάκλητη, να αφιερώσει τον εαυτό 

της στο Χριστό. Τούτο άλλωστε δήλωσε και 

στον Ολύβριο. 

Ο έπαρχος με τη στάση τούτη της Μαρί

νας προβλήθηκε και θίγηκε αφάνταστα. 

Διάταξε αμέσως να κλείσουν τη Μαρίνα 

στη φυλακή, αφού προηγουμένως την 

έδειραν μέχρις αίματος, της έξuσαν τις 

και της άναψαν λαμπάδες για να 

καει Εκεί στη φυλακή η Μαρίνα προσέ

φυγε στο μεγάλο όπλο που πρέπει να 'χει 

κάθε χριστιανός, στην προσευχή. Προσεύ

χετουν αδιάκοπα στον Κύριο και ζητούσε 

τη βοήθειά του. Η χάρις του Θεού κατέ

βηκε στη φυλακή, η Μαρίνα έγινε καλά. Οι 

πληγές της γιατρεύτηκαν. 

Την επόμενη ο έπαρχος πρόσταξε και 

πάλι να του παρουσιάσουν τη Μαρίνα. Άρ

χισε τώρα να την κολακεύει και vα της 

λέγει: «Μαρίνα βλέπεις πως οι. Θεοί σε 

λuπήθηκαν και σε έκαμαν καλά. Κοίταξε και 

συ rώρα τον εαυτό σου. Ευχαρίστησε τους. 

Θυσίασε στα είδωλα τους. ΊΞλα μαζί μας. 

Σκέψου τα νιάτα σου, την ομορφιά σού». 

Μα η Μαρίνα και πάλι έμεινε σταθερiΊ και 

ακλόνητη. Μάλιστα rφοσκάλεσε τον 

έπαρχο να έλθει και αυτός κοντά στο Χρι-

στό, γιατί η δl;ναμη εκείνου είναι που την 

έκαμε καλά και όχι τα ψεύτικα είδωλα και τα 

αγάλματα. 

Τούτο ήταν μια μεγάλη προσβολή για τον 

έπαρχο Ολύβριο. Δεν το δέχθηκε ιωι διά .. 
και πάλι φρικτά βασανιστήρια, και στο 

τέλος ένα δήμιο να της πάρει το Η 

Μαρίνα οδηγήθηκε σαν πρόβατο στη 

σφαγή, στο μαρτύριο. Ήταν όμως χαρούμε

νη. Δεν ελυηάτοuv καθόλου. Επήγαινε να 

συναντήσει εκείνο που τόσο πολύ αγάπησε 

στον κόσμο, σ' αυτό που αφιέρωσε τη ζωή 

της. Προτού ο δrιμιος σηκώσει το 

δολοφονικό τσu χέρι και να καταφέρει το 

τελειωτικό του πλήγμα στην Αγία, εζήτησε 

100 
·-----~ 

και προσευχήθηκε Θερμά. Στη συνέχεια ο 

δήμιος της πήρε το κεφάλι Το τίμω της 

κεφάλι κυλίστηκε στη γη και άφθονο 

έτρεξε το αίμα της Αγίας, που έσμιξε με το 

αίμα των τόσων άλλων μαρτύρων της αμώ

μου πίστεώς μας και επότισε το ιερό και 
εuσκιόφυλλο της Εκκλησίας δένδρο κάτω 

από το οποίο εμείς σήμερα επαναπαυόμε

θα. 

Μερικοί ευλαβείς χριστιανοί που ήσαν 

rταρόντες πήραν το πανάχραντο σώμα της 

Αγίας και το έθαψαν με aντάξιες τιμές. Άγ

γελος δε Κυρίου παρ~Sλαβε την άχραντη 

ψυχή της και την οδήγησε μπροστά στο 

θρόνο του επουράνιου Θεοίι, όπου η στρα

τιά των μαρτύρων και αγίων της ι.ιπερογίας 

μας πίστης, δοξολογεί ακατάπαυστα το 

πανάγιο, υπερύμνητο και unερδεδοξα

σμένο όνομά του. 

Τούτος είναι με λίγα λόγια ο 6!ος και η 

πολιτεία της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυ

ρας Μαρίνας της οποίας τη μνήμη πανηγυ
ρίζει κάθε χρόνο η εκκλησία μας σης 17 
Ιουλίου. 

Και μεις οι σημεριvο! χριστιανοί ας τη 

μιμηθούμε στα έργα κ.αι σης πρόξ.εις όπως 

και εκείνη ε μιμήθηκε το Χριστό. Καιμίμηση 

της Αγίας είνω σήμερα η ατόφια nροι;rή

λωση στη χριστιανική ιδεολογία και η αδιό

λειπτη εργασία για χάρη της. Καθένας έχει 

ιερό καθήκο να εργασθεί προς την 

κατείιθυvση οποιαδήποτε 

κατέχει στην κοινωνία. 

Υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι ακόμη 

και που βρίσκονται μακριά από το 

Χριστό και την εκκλησία. Δεν ξεupouv το 

Χριστό και δεν γνωρίζουν το καθήκο και 

την uηοχρέωση που οφείλουν σ' Αυτό, 

Φέρουν απλά, τυπικά το όνομα 

οι πιστοί Χριστιανοί "Λ'·'V"'w 
χρέωση να τους 

φέρουμε κοντά στο Ας αvαλά-

με ένθερμο ζήλο να σώσοομ<> όρο το 

δυνατό περισσότερες ψυχές. 

Ιδιαίτερα οι γυναίκες έχουν μεγαλuτε· 
ρες να καη.ιρτισθοίιv 

καt κατόπι 

παράδειγμα της Αγίας 

σθούν 

uπαιωύοuν σε 


