ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΛΥΩΝΟΣ ΚΑΙ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ

Ο επίσκοπος είναι :
 Ορατή κεφαλή κάθε τοπικής εκκλησίας.

 Κέντρο ενότητας στην Εκκλησία.
 Διάδοχος των αγίων Αποστόλων και φύλακας της
παραδεδομένης από αυτούς αποκαλυμμένης θείας
αλήθειας.
 Εμψυχωτής στους διωγμούς και
 Αρχηγός στον αγώνα κατά των αιρέσεων.

 Υπεύθυνος


για την εκλογή κατάλληλων κληρικών και



την πνευματική καθοδήγηση των χριστιανών
που ανήκουν στο λογικό του ποίμνιο.

Ειρηναίος Λυώνος
Ένας δραστήριος θεολόγος του 2ου αιώνα:
Πληροφορίες για τη ζωή του

 Πιθανόν να γεννήθηκε στη Σμύρνη, περί το 140,
γιατί σε κάποιο από τα συγγράμματα του
(Έλεγχος 3,3) λέει, ότι παιδί ακόμα γνώρισε τον
επίσκοπο Σμύρνης Πολύκαρπο.
 Ήταν διάδοχος των αγίων αποστόλων και πολύ
μορφωμένος,
«ακριβής
μελετητής
κάθε
παιδείας».
 Θεωρείται από τους μεγαλύτερους πρώτους
μεγάλους πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Η δράση του ως επισκόπου
• Το 177 μ.Χ. χειροτονήθηκε επίσκοπος
Λυώνος.
• Ποίμανε με ζήλο Χριστού, με σωφροσύνη
και αρετή τους πιστούς χριστιανούς σε
δύσκολους καιρούς διωγμών (Μάρκου
Αυρήλιου).
• Με το λόγο και με τα έργα του διόρθωσε
πολλούς ειδωλολάτρες.
• Αποκεφαλίσθηκε (επί Σεπτίμιου Σεβήρου)
μαρτυρώντας για το Χριστό πού πιστά
υπηρέτησε ως αληθινός επίσκοπός Του.

Απολυτίκιο
Ὡς σοφὸς Ἱεράρχης φερωνύμως
ἐκήρυξας, τοῦ Εὐαγγελίου ἐν
κόσμῳ, τῆς εἰρήνης τὰς χάριτας,
παμμάκαρ Εἰρηναῖε ἱερέ, καὶ
ἤθλησας στερρῶς ὑπὲρ Χριστοῦ·
διὰ τοῦτό σε τιμῶμεν μελῳδικῶς,
Ἱερομάρτυς κράζοντες· δόξα τῷ
δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ
στεφανώσαντι,
δόξα
τῷ
χορηγοῦντι διὰ σοῦ, ἡμῖν χάριν καὶ
ἔλεος.

Μεγαλυνάριο
Χαίροις Ἀποστόλων ὁ μιμητής, καὶ
τῆς ἐν Λουγδούνῳ, Ἐκκλησίας
ὑφηγητής· χαίροις Εἰρηναῖε, σοφὲ
Ἱερομάρτυς, εἰρήνην ὁ βραβεύων,
τοῖς σὲ γεραίρουσι.

Το συγγραφικό του έργο
Συνέγραψε πολλά συγγράμματα κυρίως δογματικά. Μ'
αυτά στήριξε πολλούς χριστιανούς στην ορθή πίστη, και
τους γλίτωσε από τις πλάνες των διαφόρων αιρέσεων.
Σημαντικότερα είναι:
 Έλεγχος και Ανατροπή της Ψευδωνύμου Γνώσεως ή
Κατά των Αιρέσεων (Λατ. Adversus Haereses).
Αποτελείται από πέντε ενότητες-βιβλία και στρέφεται
εναντίον χριστιανικών ομάδων που θεωρεί αιρετικές,
ειδικά εναντίον του ισχυρού και εξαπλούμενου κινήματος
της εποχής του «τῆς λεγομένης γνωστικῆς αἱρέσεως».

 Επίδειξη του αποστολικού κηρύγματος, το οποίο
ανακαλύφθηκε στην Αρμενική μόλις το 1904.

Πληροφορίες για τη ζωή του
 Γεννήθηκε το 340 μ.Χ. στα Τρέβιρα της Γαλατίας από
χριστιανούς γονείς.
 Σπούδασε στη Ρώμη ρητορική, φιλοσοφία και νομικά.
 Σταδιοδρόμησε αρχικά ως αβοκάτος, δηλαδή δικηγόρος
των ανακτόρων στο Σίρμιο. Επιτελούσε το έργο του με
σοφία και σύνεση και απέδιδε αντικειμενικά τη
δικαιοσύνη.
 Ο Ουαλεντινιανός που εξουσίαζε τότε στη Δύση
βλέποντας τα πολλά του χαρίσματα τον διόρισε διοικητή
(consularis) των επαρχιών Λιγουρίας και Αιμιλίας με έδρα
τα Μεδιόλανα.
 Η άσκηση των διοικητικών του καθηκόντων υπήρξε
υποδειγματική και όλοι, Αρειανόφρονες και Ορθόδοξοι,
τον εκτιμούσαν.

Λαοπρόβλητος επίσκοπος
 Είχε αποδεχθεί το χριστιανισμό, αλλά δεν είχε ακόμα
βαπτισθεί και παρέμεινε στις τάξεις των κατηχουμένων.
 Το έτος 374 ο επισκοπικός θρόνος του Μιλάνου χήρεψε.
Ξέσπασαν, τότε, ταραχές για τη διαδοχή του εκλιπόντα
αρειανόφρονα επισκόπου Αυξεντίου και ο Αμβρόσιος
προσπάθησε να ηρεμήσει το πλήθος.
 Εκείνη τη στιγμή, κάποιος από τους συγκεντρωμένους,
πιθανώς μικρό παιδί, φώναξε: "Ambrosium episcopum"
(τον Αμβρόσιο επίσκοπο). Το πλήθος συναίνεσε στην ιαχή
και, ο κατηχούμενος ακόμα Αμβρόσιος, βαπτίστηκε
και ύστερα από μια βδομάδα, στις 7 Δεκεμβρίου του 374,
χειροτονήθηκε επίσκοπος Μεδιολάνων.

Το ποιμαντικό του έργο
 Έθεσε στη διάθεση της Εκκλησίας την περιουσία
του,
 οικοδόμησε ναούς,
 κήρυττε,
 εργάστηκε για τη θεολογική κατάρτιση των κληρικών
του,
 στήριξε το μοναχισμό,
 αντιμετώπισε με επιτυχία τον Αρειανισμό.
 Σ’ αυτόν οφείλεται η μεταστροφή του Αυγουστίνου,
που είχε έρθει στο Μιλάνο για να διδάξει ρητορική.
 Ο Αμβρόσιος και ο Αυγουστίνος είναι δύο από τους
τέσσερις μεγάλους Πατέρες και Διδασκάλους της
αρχαίας Δυτικής Εκκλησίας (οι άλλοι δύο είναι ο
Ιερώνυμος και ο Πάπας Γρηγόριος, ο Διάλογος).

Εκκλησία και Πολιτεία
 Υποστήριξε ενώπιον του αυτοκράτορα όχι μόνο
τα δικαιώματα της Εκκλησίας, αλλά και την
εξουσία των Ποιμένων της.
 «Οι Επίσκοποι πρέπει να κρίνουν τους λαϊκούς
και όχι το αντίθετο» έλεγε, και μεταξύ των λαϊκών
έβαζε πρώτο τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο, στον
οποίο επέβαλε δημόσια μετάνοια την οποία
έπρεπε να εκτελέσει από τον Οκτώβριο ως τα
Χριστούγεννα, για να γίνει δεκτός στα ιερά
Μυστήρια.
 «Ο αυτοκράτορας είναι μέσα στην Εκκλησία,
αλλά όχι πάνω από την Εκκλησία».

Η σύγκρουση
με τον Θεοδόσιο
(από το συναξάρι του αγίου)

«... ἄρχεις ὁμοδούλων διότι ἕνας εἶνε ὁ
δεσπότης καὶ βασιλεὺς ἁπάντων, ὁ τῶν
ἁπάντων δημιουργός. Μὲ ποίους λοιπὸν
ὀφθαλμοὺς θὰ ἴδῃς τὸν ναὸν τοῦ κοινοῦ
δεσπότου; Μὲ ποίους δὲ πόδας θὰ πατήσεις
τὸ ἅγιόν του δάπεδον; Πῶς δὲ θὰ ἐκτείνεις τὰς
χεῖρας, ἀποσταζούσας ἀπὸ τὸ ἀδίκως χυθὲν
αἷμα; Καὶ πῶς θὰ δεχθῇς ἐντὸς τοιούτων
χειρῶν τὸ πανάγιον Σῶμα τοῦ Δεσπότου; Ἢ
πῶς θὰ δεχθῇς τὸ τίμιον Αἷμα τοῦ Δεσπότου
εἰς στόμα, ἀπὸ τὸ ὁποῖον ἐξῆλθεν ἡ
παράνομος διαταγὴ νὰ χυθῇ τόσον αἷμα;
Φύγε λοιπὸν καὶ μὴ ἐπιχειρῇς δευτέραν
παρανομίαν νὰ προσθέσῃς εἰς τὴν πρώτην
καὶ δέξου τὸ ἐπιτίμιον, τὸ ὁποῖον μετ᾿ ἐμοῦ
σοὶ ἐπιβάλλει ἄνωθεν ὁ Θεός, ὁ τῶν ὅλων
δεσπότης τὸ ἐπιτίμιον τοῦτο θὰ σὲ
θεραπεύσῃ καὶ θὰ σοὶ ἀποδώσῃ τὴν ὑγείαν
της ψυχῆς... Καθὼς λοιπὸν ἐμιμήθης τὸν
Δαυῒδ εἰς τὴν ἁμαρτίαν, οὕτω πρέπει νὰ τὸν
μιμηθῇς καὶ εἰς τὴν μετάνοιαν».

Το τέλος του Αγίου
 Πέθανε στις 4 Απριλίου του
397, παραμονή του Πάσχα,
αφήνοντας
πίσω
του
πλούσιο
θεολογικό
και
κοινωνικό έργο.
 Επειδή η 4η Απριλίου τα
περισσότερα
χρόνια
συμπίπτει με την Ανάσταση
ή τη Μεγάλη Εβδομάδα, η
Εκκλησία μας γιορτάζει την
μνήμη
του
στις
7
Δεκεμβρίου
που
χειροτονήθηκε Επίσκοπος.

Το συγγραφικό
του έργο
 Έγραψε πολλά έργα
σχετικά με την πίστη, την
καταπολέμηση
των
αιρετικών
Αρειανιστών
και την ερμηνεία των
Μυστηρίων

 Περίφημοι
είναι
οι
εκκλησιαστικοί ύμνοι του
«Αμβροσιανή υμνωδία».

Απολυτίκιο
Τόν τῆς Ἀμβροσίας ἐπώνυμον
καί τῆς Ἰταλίας διδάσκαλον,
τόν προστάτην τῆς Χριστοῦ
Ἐκκλησίας καί Μεδιολάνων
τόν
Πρόεδρον,
τόν
τοῦ
Ἐπάρχου
υἱόν
καί
τῶν
πτωχῶν
ἀντιλήπτορα
μέγιστον,
Ἀμβρόσιον
τόν
ἔνδοξον Ἱεράρχην πάντες
τιμήσωμεν. Πρεσβεύει γάρ
Κυρίῳ, ἐλεηθῆναι τάς ψυχάς
ἡμῶν.

Ψηφιδωτό από τον ναό
του Αγ. Αμβροσίου στο Μιλάνο

Ειρηναίος και Αμβρόσιος:
δυο παραδείγματα για το σύγχρονο Χριστιανισμό της Ευρώπης

Τα κοινά χαρακτηριστικά του Ειρηναίου Λυώνος και
του Αμβροσίου Μεδιολάνων είναι τα εξής:
 ήταν ασυμβίβαστοι σε θέματα πίστης,
 αναδείχθηκαν σε ικανούς συγγραφείς που με τα






έργα τους στήριξαν τους πιστούς,
είχαν κοινωνικές ευαισθησίες και
αγωνίστηκαν για τα προβλήματα του λαού τους.
Το παράδειγμά τους υπενθυμίζει ότι η
χριστιανική ιδιότητα απαιτεί ευαισθησία και
αυτοπροσφορά και ότι
η δύναμη του Θεού είναι ανώτερη από την
εξουσία των ανθρώπων.

