
ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 

Όταν  βασίλευε ο Τραϊανός, επίσκοπος στην Αντιόχεια 

ήταν ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος . Λένε κάποιοι ότι τον 

Ιγνάτιο τον πήρε στα άγια χέρια του ο Δεσπότης 

Χριστός, όταν ήταν ακόμη μικρό βρέφος, κατά την ώρα 

της διδασκαλίας του.  Σε μια στιγμή, ενώ δίδασκε στα 

Ιεροσόλυμα, είπε στον λαό: 

- Όποιος δεν ταπεινώνει τον εαυτό του σαν αυτό το 

μικρό παιδί, δεν μπορεί να μπει στην βασιλεία των 

Ουρανών και όποιος υποδεχτεί ένα απ’ αυτά τα παιδιά 

στο όνομά μου, εμένα δέχεται. Αυτά λέγοντας ο 

Δεσπότης Χριστός μίλησε για την μελλοντική προκοπή  

και  πρόοδο του παιδιού, φανερώνοντας ξεκάθαρα την 

αποστολική του διδασκαλία. 

Αυτός, λοιπόν, ο θείος Ιγνάτιος, μαζί με τον Πολύκαρπο, 

έγινε μαθητής του ευαγγελιστή Ιωάννη. Ό Ιγνάτιος, 

χειροτονήθηκε ιερέας από τους ιερούς Αποστόλους, 

ψηφίστηκε επίσκοπος Αντιοχείας. Από τους 

αποστόλους έμαθε πολλά που έπρεπε να γνωρίζουν οι 

ιερείς και μαζί τους κόπιασε πολύ, βασανίστηκε να 

κηρύττει το λόγο της πίστης και κακοπάθησε ο ζηλωτής 

των αποστόλων, διδάσκοντας τα  έθνη. Και, τέλος, 

γενόμενος διάκονος των μυστηρίων του Χρίστου, 

παραδόθηκε στ' άγρια θηρία και μαρτύρησε με 

πρωτοφανή αγριότητα. Ο Τραϊανός βρισκόταν στην 

Αντιόχεια και ετοίμαζε πόλεμο κατά των Περσών και 



μερικοί του μίλησαν για τον Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, ο 

όποιος δίδασκε τους ανθρώπους να προσκυνούν 

κάποιον νέο Θεό που πέθανε πάνω στον Σταυρό και την 

τρίτη μέρα αναστήθηκε. Επίσης, να φυλάνε παρθενία 

και να μισούν κάθε απόλαυση και καλοπέραση της 

ζωής. Και το χειρότερο απ' όλα να καταφρονούν τους 

θεούς και τις διαταγές των αρχόντων. 

Όταν τ’ άκουσε αυτά ο Τραϊανός, θύμωσε τόσο  πολύ 

που δεν μπόρεσε να κρύψει την οργή του. Ποιος τάχα 

ήταν αυτός ο επίσκοπος που αψηφούσε τις διαταγές 

του; Ποιός ήταν αυτός ο επίσκοπος που όχι μόνο δεν 

προσκυνούσε τους θεούς του, αλλά παρακινούσε τους  

άλλους ν’  ασεβούν; Θάνατος σ' αυτόν τον επίσκοπο. 

Αυτοί οι λογισμοί του, έπρεπε να πραγματοποιηθούν 

αμέσως. Γι’ αυτό πρόσταξε άγρια τους ακολούθους του 

να τον πάνε σε αυτόν. 

 Ό Ιγνάτιος, όταν παρουσιάστηκε μπροστά του, δεν  

φαντάστηκε ότι θ’ αντιμετώπιζε έναν τόσο σκληρό και 

απάνθρωπο βασιλιά.  Αφού πρότεινε στον  Ιγνάτιο 

αξιώματα  στο ρωμαϊκό κράτος  με αντάλλαγμα να 

πιστέψει στα είδωλα και εκείνος αρνήθηκε ,αποφάσισε 

να τον θανατώσουν  ρίχνοντας  τον  στα θηρία! 

Μάλιστα τον μετέφεραν στη  Ρώμη ώστε να βασανιστεί  

και να ξεφτιλιστεί κατά τη γνώμη τους παραπάνω. Ο 

Άγιος όμως ήθελε  να μαρτυρήσει  για τον Χριστό  

θέλοντας να  πάει  κοντά  του  πιο  γρήγορα. Έτσι  



ζήτησε από τους  χριστιανούς  να μην επαναστατήσουν  

αλλά να  τον αφήσουν  να  ταξιδέψει  δίπλα  στο Χριστό. 

Ο  βασιλιάς Τραϊανός, ακούγοντας αργότερα τις αρετές 

αυτού του αγίου και ότι γενναία υπέμεινε το μαρτύριο 

και με χαρούμενο πρόσωπο, ευχαριστώντας τον 

βασιλιά που του έδωσε τέτοια ευκαιρία να γίνει 

ευχάριστη τροφή και θηρίων, τόσο πολύ ευλαβήθηκε 

τον Ιγνάτιο αλλά και τους άλλους χριστιανούς, επειδή 

εγκρατεύονταν από κάθε κακή πράξη, νήστευαν, 

προσεύχονταν όλη τη νύχτα και έκαναν άλλες 

αξιέπαινες πράξεις, ώστε μετάνιωσε για τα  περασμένα 

και εξέδωσε διάταγμα να μην σκοτωθεί πλέον κανένας 

χριστιανός από τους ηγεμόνες και τους άρχοντες. Έτσι, 

όχι μόνο στην ζωή του ο Ιγνάτιος ήταν ωφέλιμος στους 

χριστιανούς, αλλά και μετά το θάνατο του έγινε 

καύχημα της πίστης μας στον Χριστό, επίδοση 

ευσέβειας, παράκληση θλιβομένων, καταφρόνηση της 

πρόσκαιρης ζωής, εγκράτεια των βλαβερών, 

καθαρότητα ζωής και διόρθωση σφαλμάτων.  
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