Άγιοσ Μφρων, Επίςκοποσ Κρήτησ
Μφρων ο θείοσ, άρετῆσ μφρου πνζων, Ευωδίασ πρόςειςιν οςμή Κυρίω.

Επιμελείται: Βαςιλικι ωτθριάδθ
Μια από τισ πιο γνωςτζσ μορφζσ τθσ εκκλθςίασ τθσ Κριτθσ και ζνασ
από τουσ πιο καυματουργοφσ Αγίουσ τθσ Ορκοδοξίασ είναι ο Άγιοσ
Μφρωνασ, Επίςκοποσ Κριτθσ.
Σο όνομα του μνθμονεφουν εκατοντάδεσ αςκενείσ που είδαν ιδίοισ
όμμαςι τα καφματα του Αγίου και πλείςτεσ όςεσ ανάλογεσ ιςτορικζσ
αναφορζσ, ενϊ θ γιορτι του ςτισ 8 Αυγοφςτου είναι από τα πιο μεγάλα
πανθγφρια που γίνονται ςτθν Κριτθ, με επίκεντρο φυςικά τθ γενζτειρα
του Ραφκο, που αργότερα προσ τιμιν του μετονομάςτθκε ςε Άγιοσ
Μφρωνασ.

Ο Άγιοσ διακρίκθκε για τθν φιλανκρωπία του και τθν πίςτθ του ςτο
Θεό ενϊ υπιρξε πρότυπο οικογενειάρχθ και προςτάτθ των αδυνάτων
και των κατατρεγμζνων. Ο Άγιοσ Μφρωνασ ιταν γεωργόσ και
προςπακοφςε να βοθκάει τουσ ςυνανκρϊπουσ του ςε βακμό που
ζμεινε κρυλικόσ ςτισ ςχετικζσ ιςτορικζσ βιογραφικζσ αναφορζσ.

Εκκλθςία Αγίου Μφρωνα

Είναι γνωςτζσ οι διθγιςεισ για τθν περίπτωςθ κλεφτϊν που είχαν
βάλει ςτόχο τθν περιουςία του. Ο Άγιοσ που τουσ εντόπιςε ςτο χωράφι
του όχι μόνο δεν τουσ κατιγγειλε, αλλά προςτάτεψε τουσ δράςτεσ και
τουσ άφθςε να φφγουν με τουσ καρποφσ τθσ γθσ που του είχαν κλζψει,
ηθτϊντασ τουσ να μετανοιςουν και να μθν το ξανακάνουν.
Όταν πζκανε θ γυναίκα του ο Άγιοσ Μφρωνασ αφιερϊκθκε ςτο Θεό
και ςτο κιρυγμα του Ευαγγελίου.

Ήταν τόςθ θ αγάπθ του κόςμου ςτο πρόςωπο του, ϊςτε όταν
πζκανε ο Επίςκοποσ Κριτθσ του ηιτθςαν να αναλάβει τθ κζςθ του κάτι
που ζγινε ωσ φαίνεται ςτα 180 μ. Χ.
Ο Άγιοσ Μφρωνασ αποτζλεςε μια μεγάλθ μορφι τθσ εκκλθςίασ τθσ
Κριτθσ και ζγινε ιδιαίτερα γνωςτόσ για τα καφματα του. Ένα από αυτά
αφορά ςτο αγίαςμα που ακόμα και ςιμερα αναβλφηει ςτθ γενζτειρα
του και το οποίο ανζβλυςε ςε μια ςπθλιά μετά από προςευχι του Αγίου
ςτο Θεό για να ςϊςει τουσ κατοίκουσ από τθ λειψυδρία.
Όταν πζκανε ςε θλικία περίπου 100 ετϊν οι Κρθτικοί με ςεβαςμό
παρζλαβαν το λείψανο του και το ενταφίαςαν εκεί όπου ςιμερα
υπάρχει ο τάφοσ του από τον οποίο εκπζμπεται μια καυμαςτι ευωδία
και αποτελεί ζνα από τα ιερότερα προςκυνιματα τθσ Κριτθσ με πολλά
καφματα ωσ τα ςιμερα.
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