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Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ.

Στις 7 Ιουλίου η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρα Κυριακής. Η
Αγία Κυριακή έζησε όταν αυτοκράτορας των Ρωμαίων ήταν ο Διοκλητιανός, ένας από τους
πιο φοβερούς διώκτες των Χριστιανών, περίπου το 282 μ.Χ. Ο πατέρας της ονομαζόταν
Δωρόθεος και η μητέρα της Ευσεβία και ήταν πιστοί χριστιανοί και οι δύο, αλλά ήταν
άτεκνοι. Μέρα και νύχτα παρακαλούσαν το Θεό να τους χαρίσει ένα παιδί και έδιδαν
συγχρόνως την υπόσχεση, ότι θα το αφιέρωναν σ’ Εκείνο. Ο Θεός άκουσε τις προσευχές
τους και τους έστειλε ένα χαριτωμένο κοριτσάκι που γεννήθηκε ημέρα Κυριακή, τη
βάπτισαν και της έδωσαν το όνομα Κυριακή.
Η Αγία Κυριακή μεγάλωνε σε χριστιανικό περιβάλλον και πολύ γρήγορα την κυρίευε ο
πόθος, να αφιερώσει τη ζωή της στον Ουράνιο Νυμφίο Χριστό και προς Αυτόν στράφηκε η
καρδιά της και το ενδιαφέρον της. Όμως με τα πλούσια προσόντα που ήταν προικισμένη
από τη φύση, η ωραία δηλαδή εμφάνιση του σώματός της, αλλά και τα πλούσια ψυχικά της
χαρίσματα, γίνονταν αφορμή καθημερινά να δέχεται προτάσεις γάμου από τους νέους της
εποχής, τις οποίες και απέρριπτε αμέσως. Μια τέτοια πρόταση που προέρχονταν από νέο
ειδωλολάτρη της εποχής της, την απέρριψε όπως ήταν φυσικό και ο νέος νόμισε ότι την
καρδιά της Αγίας, είχε κερδίσει κάποιος άλλος νέος. Σκέφτηκε λοιπόν να θέσει το σπίτι
της κάτω από παρακολούθηση, μήπως έτσι μπορέσει να γνωρίσει το νέο που την είχε
κερδίσει. Έκπληκτος, διαπίστωνε επισκέψεις και συσκέψεις χριστιανών στο σπίτι της και
αμέσως κατάλαβε ότι πρόκειται για οικογένεια Χριστιανική. Αποφασισμένος όμως όπως
ήταν, έκρινε, ότι η μόνη λύση για να κερδίσει την καρδιά της Αγίας ήταν να γίνει και αυτός
χριστιανός. Τη συμπεριφορά και τα όποια όνειρά του γνώρισαν οι γονείς του, οι οποίοι
έσπευσαν να καταγγείλουν στον αυτοκράτορα την Αγία με τους γονείς της, που διέταξε
αμέσως να τους συλλάβουν και να τους οδηγήσουν σε βασανιστήρια, μήπως τρομάξουν και
αλλάξουν την πίστη τους. Μπροστά στα αθώα νεανικά της μάτια βλέπει η Αγία να
θανατώνονται οι γονείς της και από το παράδειγμά τους να βγει ενισχυμένη η Χριστιανική
της Πίστη. Προκειμένου δε να απαλλαγή από την παρουσία της, την έστειλε στον καίσαρα
Μαξιμιανό, στη Νικομήδεια.
Ο Μαξιμιανός με τους δήμιούς του άρχισε να εφαρμόζει τα πιο φρικτά βασανιστήρια στην
Αγία, που δεν έπαψε στιγμή να προσεύχεται στο Θεό. Μάλιστα δε του έλεγε να μην έχει
αυταπάτες και ότι θα νικήσει, γιατί τη βοηθά ο Θεός. Η συμπεριφορά της Αγίας Κυριακής
κούρασε και τον καίσαρα Μαξιμιανό, που θέλησε και αυτός με τη σειρά του να απαλλαγή
από την παρουσία της και την έστειλε στον έπαρχο της Βιθυνίας, Ιλαριανό.
Ο Ιλαριανός άρχισε να εφαρμόζει στην Αγία, άλλου τύπου βασανιστήρια. Την έβαλε μέσα
σ’ ένα ειδωλολατρικό ναό και την πίεζε βίαια, να θυσιάσει στα είδωλα. Η Αγία όπως ήταν
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φυσικό αρνήθηκε, όμως προσευχήθηκε με μεγαλύτερη θέρμη στο Θεό. Τότε ακολούθησε
ένας δυνατός σεισμός που γκρέμισε όλα τα είδωλα από τους βωμούς και τα έκαμε μια
σκόνη, ένας δε δυνατός άνεμος τα εξαφάνισε και μια αστραπή έκαψε τον Ιλαριανό που
έπεσε από το θρόνο του και ξεψύχησε.
Ένας άλλος άρχοντας που διαδέχτηκε τον Ιλαριανό, μόλις έμαθε τι ακριβώς είχε συμβεί,
έδωσε εντολή να καεί ζωντανή η Αγία Κυριακή. Οι δήμιοι μάζεψαν πολλά ξύλα και άναψαν
μεγάλη φωτιά και ετοίμαζαν να ρίξουν την Αγία Κυριακή στην πυρά. Μόλις την έσπρωξαν
και την έριξαν στη φωτιά, Εκείνη, ύψωσε τα χέρια της προς τον Ουρανό και έκανε την
προσευχή της. Ο Ουρανός μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν καθαρός και αμέσως άρχισε να
βρέχει τόσο, που η φωτιά έσβησε γρήγορα από μόνη της, χωρίς η Αγία να πάθει το
παραμικρό έγκαυμα.
Τέλος, δόθηκε η εντολή να ρίξουν την Αγία Κυριακή στα άγρια θηρία για να τη
ξεφορτωθούν μια για πάντα, όμως αυτά αντί να την κατασπαράξουν μόλις την πλησίασαν,
κάθισαν ήσυχα μπροστά στα πόδια της. Μετά από όλα αυτά τα γεγονότα πήραν την μεγάλη
απόφαση να την θανατώσουν, μεταφέροντας την οι δήμιοι έξω από την πόλη, όπου
βρίσκονταν ο τόπος της εκτέλεσης.
Η Αγία Κυριακή τους ζήτησε λίγο χρόνο για να προσευχηθεί, μετά πλάγιασε στη γη και
παρέδωσε τη ψυχή της στο Νυμφίο Χριστό. Οι στρατιώτες όταν την πλησίασαν για να την
εκτελέσουν την βρήκαν ήδη νεκρή και μια φωνή άκουσαν να τους λέει να πορευτούν και να
διηγηθούν σε όλους τα μεγαλεία του Θεού. Αυτοί δε επιστρέφοντας, όλοι μαζί
δοξολογούσαν το Θεό.

Απολυτίκιο της Αγίας:
Ως βρύσις πολύκρουνος, παρθενομάρτυς Χριστού, κατήρδευσας πάνσοφε, την Εκκλησίαν
αυτού, και ήθλησας άριστα. Έσωσας τους εν σκότει της ειδωλομανίας, αίγλη των σων
θαυμάτων, Κυριακή αθληφόρε. Διό εν παρρησία Χριστώ, πρέσβευε σωθήναι ημάς.

Ακούστε το απολυτίκιο της Αγίας:

{mp3}ag_kyriakhs{/mp3}

ΠΗΓΕΣ:

1). Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου Βαληνδρά.
2). Βίοι Αγίων, εκδόσεις Ματιά.
3). Απολυτίκια Αγίων Byzmusic.gr, π. Νικόδημος Καβαρνός.
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Το Βίο της Αγίας τον αφιερώνω στην κάθε Κυριακή, που φέρνει βαπτιστικά το όνομα της
Αγίας και στην εγγονή μου Μαρκέλλα και στους γονείς της με την ευχή, να προστατεύονται
στη ζωή τους από τη Χάρη της Αγίας.

Βασιλείου.
Σπηλίου.

Σπήλι, Ιούλιος 2011.
Σταυριανάκης Κωνσταντίνος του
Θεολόγος, πρώην Διευθυντής, Γενικού Λυκείου
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