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Ἦχος α´
Τῆς Ἑλλάδος ἁπάσης Σύ προΐστασαι πρόμαχος
καί τερατουργός ἐξαισίων τῇ ἐκ Προύσσης εἰκόνι
Σου, Πανάχραντε Παρθένε Μαριάμ καί γάρ φωτίζεις ἐν τάχει τούς τυφλούς δεινούς τε ἀπελαύνεις δαίμονας· καί παραλύτους δέ συσφίγγεις,
Ἀγαθή, κρημνῶν τε σῴζεις καί πάσης βλάβης
τούς Σοί προσφεύγοντας. Δόξα τῷ Σῷ ἀσπόρῳ τοκετῷ, δόξα τῷ Σέ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά Σοῦ τοιαῦτα θαύματα.

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
4. AΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ο ΘΕΟΦΟΡΟΣ(α)
1. Στήν σειρά τῶν κηρυγμάτων μας γιά τούς ἁγίους Πατέρες θά σᾶς μιλήσω
σήμερα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, γιά τόν ἅγιο Ἰγνάτιο τόν Ἐπίσκοπο Ἀντιοχείας.
Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος εἶναι Ἀποστολικός Πατέρας. Μαζί μέ τόν ἅγιο Πολύκαρπο τόν
Ἐπίσκοπο Σμύρνης ἦταν καί οἱ δύο μαθητές τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Ἀκόμη γιά τόν ἅγιο Ἰγνάτιο λέγεται ὅτι ἦταν τό
παιδί ἐκεῖνο, γιά τό ὁποῖο διαβάζουμε στό ἱερό Εὐαγγέλιο ὅτι τό ἀγκάλιασε ὁ Χριστός καί τό ἔστησε στό μέσον τῶν μαθητῶν Του καί εἶπε: «Ἐάν μή στραφῆτε καί
γένησθε ὡς τά παιδία, οὐ μή εἰσέλθητε εἰς τήν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν» (Ματθ.

18,1-3). Κατά τήν παράδοση αὐτή δηλαδή ἀξιώθηκε ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ἀπό παιδί
νά κρατηθεῖ στήν ἀγκαλιά τοῦ Χριστοῦ, γι᾽ αὐτό καί καλεῖται «θεοφόρος» ἤ καί
«θεόφορος», ἐπειδή τόν «ἔφερε» καί τόν βάστασε στά χέρια Του ὁ Χριστός. Γιά
τόν βίο τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου δέν γνωρίζουμε πολλά. Ἔχουμε ὅμως τό μαρτύριό του,
καί μάλιστα ἐκεῖνο τό μαρτύριο πού γράφτηκε ἀπό χριστιανούς πού παρακολούθησαν
τόν μαρτυρικό του θάνατο. Θά σᾶς διηγηθῶ, ἀγαπητοί μου, στό σημερινό μου κήρυγμα τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου κατά τό κείμενο αὐτό.
2. Κατά τήν διήγηση τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ κειμένου ὁ αὐτοκράτορας Τραϊανός ὑπερηφανεύθηκε γιά τίς λαμπρές του νίκες καί ἐπεχείρησε πόλεμο ἐναντίον τῶν χριστιανῶν, γιατί φοβόταν τήν ἐξάπλωσή τους. Ἔτσι, διέταξε τούς χριστιανούς νά
προσκυνήσουν τά εἴδωλα ἀπειλώντας ὅτι θά τιμωρήσει σκληρά ὅσους τολμήσουν
νά παρακούσουν τήν διαταγή του. Ἐκστρατεύοντας ὁ Τραϊανός κατά τῆς Ἀρμενίας πέρασε ἀπό τήν Ἀντιόχεια, ὅπου ἄκουσε γιά τήν φήμη τοῦ Ἐπισκόπου της
Ἰγνατίου. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος, φοβούμενος μήπως ἐκσπάσει διωγμός κατά τῆς
Ἐκκλησίας, παρουσιάστηκε ὁ ἴδιος στόν Τραϊανό γιά νά μιλήσει μαζί του. Ὅταν
ὁ Τραϊανός ἀντίκρυσε τόν ἅγιο Ἰγνάτιο, ταράχθηκε καί τοῦ εἶπε: «Κακοδαίμονα»!... Ὁ ἅγιός μας ὅμως, χριστιανοί μου, πειράχθηκε ἀπό τήν λέξη αὐτή,
πού τοῦ εἶπε ὁ Τραϊανός, γιατί πίστευε ἀπόλυτα ὅτι μέσα του ἔχει τόν Χριστό
καί ὄχι τόν δαίμονα, καί γι᾽ αὐτό τοῦ ἀπήντησε μέ θάρρος: «Οὐδείς θεοφόρον
ἀποκαλεῖ κακοδαίμονα»!!! Τἄχασε ὁ Τραϊανός ἀπό τήν ἀπάντηση αὐτή καί σαστισμένος εἶπε στόν Ἅγιο: «Καί ποιός εἶναι θεοφόρος;». Καί θαρρετά πάλι ὁ ἅγιος
Ἰγνάτιος τοῦ ἀπήντησε: «Αὐτός πού ἔχει τόν Χριστό στήν καρδιά του». – «Γιά
ποιό Χριστό μοῦ λές;», τόν ρώτησε ὁ Τραϊανός. – «Γιά ἐκεῖνον πού σταυρώθηκε
ἐπί Ποντίου Πιλάτου;». – «Σοῦ λέγω γιά Ἐκεῖνον πού σταύρωσε τήν ἁμαρτία
μας μαζί μέ ἐκεῖνον πού βρῆκε τήν ἁμαρτία», δηλαδή τόν διάβολο, τοῦ ἀπάντησε
ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος. – «Καί αὐτόν λοιπόν τόν Χριστό, τόν Ἐσταυρωμένο, αὐτόν
φέρνεις ἐσύ μέσα σου;», ξαναρώτησε ὁ Τραϊανός. – «Ναί», ἀπάντησε μέ τόλμη
ὁ Ἰγνάτιος, «γιατί εἶπε ὁ Θεός γιά μᾶς: “Θά κατοικήσω καί θά περιπατήσω
μέσα τους”» (βλ. Β´ Κορ. 6,16)!
3. Δέν μποροῦσε πιά ὁ ἄπιστος Τραϊανός νά συνεχίσει τόν διάλογο μέ τόν ἅγιο,
γι᾽ αὐτό καί ἔβγαλε τήν καταδικαστική του ἀπόφαση. Σᾶς λέγω, ἀγαπητοί μου,
σέ μετάφραση τήν ἀποφαση αὐτή: «Ὁ Ἰγνάτιος, πού ἰσχυρίζεται ὅτι μέσα του
ἔχει τόν Χριστό τόν Ἐσταυρωμένο, νά δεθεῖ καί νά ὁδηγηθεῖ στήν Ρώμη, γιά νά
τόν φᾶνε τά θηρία». Ἄς προσέξουμε ὅτι ἡ καταδικαστική αὐτή ἀπόφαση τοῦ
Τραϊανοῦ ἀναφέρεται ἰδιαίτερα στήν φράση πού τοῦ εἶπε ὁ ἅγιος, ὅτι ἔχει μέσα
του τόν Ἐσταυρωμένο Χριστό. Ἀλλά, ἄς πῶ καί τό ἄλλο: Ἡ διαταγή τοῦ αὐτο2

κράτορα ἦταν νά φᾶνε τόν ἅγιο τά θηρία. Γιατί; «Εἰς τέρψιν τοῦ δήμου»!...,
λέγει στό τέλος της ἡ διαταγή. Δηλαδή γιά νά χαρεῖ ὁ κόσμος, πού θά βλέπει τό
θέαμα, τά θηρία νά κατασπαράζουν ἕνα γέροντα!... Βλέπετε, χριστιανοί μου, τί
πολιτισμό πού εἶχαν οἱ εἰδωλολάτρες; Ἄς τόν χαίρονται ὅσοι καί σήμερα εἶναι
ἐραστές τῆς εἰδωλολατρίας! Τήν καταδικαστική αὐτή ἀπόφαση ὁ ἅγιος τήν
ἄκουσε μέ χαρά καί εὐχαρίστησε μάλιστα τόν Θεό γιά τήν τιμή πού τοῦ κάνει
νά μαρτυρήσει γιά τήν ἀγάπη Του. Μέ πολλή χαρά πάλι φόρεσε τά δεσμά καί
ἀναθέτοντας μέ δάκρυα τήν ποίμνη του στόν Θεό ἁρπάχτηκε ἀπό τούς βαρβάρους
στρατιῶτες «ὥσπερ κριός ἐπίσημος ἀγέλης καλῆς ἡγούμενος», γιά νά ὁδηγηθεῖ
στήν Ρώμη καί νά καταφαγωθεῖ ἀπό τά θηρία. Ἀπό τήν Ἀντιόχεια, λοιπόν, μέ
συνοδεία στρατιωτῶν κατέβηκε ὁ ἅγιος στήν Σελεύκεια καί ἀπό ἐκεῖ ἄρχισε διά
θαλάσσης τό ταξίδι του στήν Ρώμη. Κατά τό ταξίδι του αὐτό ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος
ἔγραψε τίς περίφημες ἐπιστολές του σέ διάφορες Ἐκκλησίες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.
Τέσσερις ἐπιστολές ἔγραψε καί ἔστειλε ἀπό τήν Σμύρνη καί τρεῖς ἀπό τήν
Τρωάδα. Ὅταν, τέλος πάντων, ἔφθασε στήν Ρώμη, ἔγινε δεκτός ἀπό τούς ἐκεῖ
χριστιανούς μέ πολύ σεβασμό καί ἐνθουσιασμό. Ἀφοῦ ὁ ἅγιος προσευχήθηκε μαζί
τους γιά τήν εἰρήνη τῶν Ἐκκλησιῶν, ἁρπάχθηκε ἔπειτα ἀπό τούς στρατιῶτες
καί ἐξετέθηκε στά θηρία. Τά θηρία ὅρμησαν ἐναντίον του, τόν καταξέσκισαν καί
ἔφαγαν ὅλο τό ἅγιό του σῶμα. Αὐτή ἄλλωστε ἦταν καί ἡ ἐπιθυμία του, πού εἶχε
ἐκφράσει στήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή του (βλ. κ. 4): Νά καταφαγωθεῖ, νά
ἀλεστεῖ ἀπό τά θηρία καί νά γίνει ἄρτος Χριστοῦ καί νά μή μείνει τίποτε ἀπό τό
σῶμα του! Ἔτσι καί ἔγινε, γιατί «ἐπιθυμία δικαίου δεκτή» (Παροιμ. 10,24).
Παρέμειναν μόνο τά παχύτερα κόκκαλα ἀπό τό σῶμα του, τά ὁποῖα οἱ χριστιανοί
τά συνέλεξαν γρήγορα-γρήγορα, τά περιτύλιξαν σέ σεντόνι καί τά ἔφεραν στήν
Ἀντιόχεια σάν «θησαυρόν ἀτίμητον»! Στόν Συναξαριστή τῶν Ρώσων ἀναφέρεται
ὅτι οἱ λέοντες δέν ἔφαγαν τήν καρδιά τοῦ ἁγίου. Τήν σεβάστηκαν! Δέν τήν σεβάστηκαν ὅμως οἱ ἀγριώτεροι ἀπό τά θηρία στρατιῶτες, οἱ ὁποῖοι τήν ἔσχισαν.
Ἀλλά κατεπλάγησαν ὅταν εἶδαν σ᾽ αὐτήν γραμμένες τίς λέξεις ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ! Ὁ Ἰγνάτιος εἶχε στήν καρδιά του τόν Χριστό. Δέν μιλοῦσε μόνο γιά τόν
Χριστό, ἀλλά καί τόν ἀγαποῦσε καρδιακά. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἴδιος ἔγραφε: «Μή λαλεῖτε Κύριον Ἰησοῦν, κόσμον δέ ἐπιθυμεῖτε... Οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοί πῦρ φιλόϋλον»
(Ρωμ. 7,1-2)! Ὁ μαρτυρικός θάνατος τοῦ ἁγίου ἔγινε περί τό 110 μ.Χ., τήν
20η Δεκεμβρίου κατά τό δικό μας ἡμερολόγιο. Τότε ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει
τήν μνήμη του. Ἀλλά θά συνεχίσουμε ὁμιλοῦντες γιά τήν θεολογία τοῦ ἁγίου σέ
ἄλλο μας καί σέ ἄλλο μας κήρυγμα.
Μέ πολλές εὐχές, † Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
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