
Οι Μεγαλομάρτυρες Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη 

 Ο Άγιοσ Ραφαιλ γεννικθκε το 1410 μ.Χ. ςε ζνα μικρό νθςί τθσ Ελλάδασ, τθν Ικάκθ. Εκεί ζμακε 

τα πρϊτα γράμματά του και αγάπθςε τθν Εκκλθςία και τον Χριςτό. Μεγαλϊνοντασ, ζγινε ευςεβισ και 

κερμόσ χριςτιανόσ. Ζγινε μοναχόσ και ακολοφκωσ χειροτονικθκε ιερζασ. Η Εκκλθςία ςυχνά τον ζςτελνε 

να μιλά ςτουσ ανκρϊπουσ για τον Χριςτό, αντιμετωπίηοντασ και όλουσ αυτοφσ που ικελαν να βλάψουν 

τουσ χριςτιανοφσ. 

 ε μια από τισ αποςτολζσ του ςτθ Γαλλία, γνϊριςε ζνα νεαρό φοιτθτι από τθ Θεςςαλονίκθ, τον 

Νικόλαο. υνδζκθκαν με αδελφικι φιλία, ϊςτε ςφντομα ο Νικόλαοσ ζγινε ςυνεργάτθσ του Ραφαιλ και 

χειροτονικθκε διάκονοσ. Μαηί πιγαιναν ςε διάφορα μζρθ και ςτιριηαν τουσ χριςτιανοφσ, που τϊρα 

είχαν να αντιμετωπίςουν ζνα νζο εχκρό, τουσ Σοφρκουσ. Μάλιςτα, λίγο μετά, και οι δφο αναγκάςτθκαν 

να πάνε ςτθ Λζςβο, ζνα νθςί τθσ Ελλάδασ, για να γλιτϊςουν από τισ επικζςεισ των Σοφρκων. 

 Οι δφο φίλοι ζμειναν ςε ζνα παλιό μοναςτιρι ςτισ Καρυζσ τθσ Λζςβου που ιταν αφιερωμζνο 

ςτθν Παναγία. Εκεί, λοιπόν, ο Ραφαιλ ζγινε θγοφμενοσ του μοναςτθριοφ. Οι δφο άγιοι βοθκοφςαν 

πολφ όλουσ τουσ ανκρϊπουσ, που ζτρεχαν κοντά τουσ, γι’ αυτό και ιταν αξιαγάπθτοι. Δεν άργθςαν, 

όμωσ, οι Σοφρκοι να φτάςουν και ςτο νθςί τθσ Λζςβου. Μπικαν με τθ βία ςτο μοναςτιρι και 

ςυνζλαβαν τον Ραφαιλ και τον Νικόλαο, αλλά κι άλλουσ χριςτιανοφσ που βρίςκονταν εκεί. Ανάμεςά 

τουσ κι ζνα κοριτςάκι ζντεκα χρονϊν, τθν Ειρινθ. Όλοι οι χριςτιανοί δζχτθκαν φοβερά και φρικτά 

βαςανιςτιρια, αλλά ποτζ δεν αρνικθκαν τον Χριςτό. Με πίςτθ ςτον Χριςτό και γενναιότθτα υπζμειναν 

τα βαςανιςτιρια κι ζγιναν άγιοι μάρτυρεσ. Η μνιμθ των Αγίων Ραφαιλ, Νικολάου και Ειρινθσ 

εορτάηεται από τθν Εκκλθςία κάκε χρόνο δφο μζρεσ μετά το Πάςχα (τθν Λαμπροτρίτθ). 

 

 Γιατί οι Άγιοι Ραφαιλ, Νικόλαοσ και Ειρινθ ονομάηονται Μεγαλομάρτυρεσ; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Γιατί θ Εκκλθςία μασ τιμά τουσ Αγίουσ Ραφαιλ, Νικόλαο και Ειρινθ ωσ αγίουσ; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 


