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ηα πξνεγνύκελα ηξία θεθάιαηα 

κειεηήζακε ηε δσή, ηε δξάζε, ην 

ζπνπδαίν έξγν θαη ηνλ καξηπξηθό ζάλαην 

ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ 

ήκεξα ζα γλσξίζνπκε θάπνηνλ άιιν 

κεγάιν Άγην, πνπ ζπλάληεζε ηπραία θη 

απηόο ηνλ Χξηζηό θαη από ηόηε ε δσή ηνπ 

κπήθε ζε λέν δξόκν 
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Ση παξαηεξνύκε ζηελ 

δηπιαλή εηθόλα; 
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ύκθσλα κε ηελ Παξάδνζε ηεο 
Εθθιεζίαο, ν Άγηνο Ιγλάηηνο γλώξηζε από 

κηθξό ηνλ Χξηζηό 

Ήηαλ ην παηδί πνπ ζήθσζε ζηα ρέξηα ηνπ 
ν Χξηζηόο θαη είπε: «Όποιος δεν 

περηθανεύεηαι, αλλά είναι ηαπεινός 
ζαν ασηό ηο παιδί, ασηός είναι ο 

ανώηερος ζηον καινούριο κόζμο ηοσ 
Θεού» 
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Επεηδή ινηπόλ ηνλ θξάηεζε ζηα ρέξηα ηνπ 

κηθξό ν Χξηζηόο, νλνκάζηεθε θαη 

Θεοθόρος = απηόο πνπ ηνλ θέξεη (θξαηάεη 

ζηα ρέξηα ηνπ) ν Κύξηνο 
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Όηαλ κεγάισζε, γλώξηζε ηνπο 

Απνζηόινπο θαη ζπλαλαζηξάθεθε 

ηδηαίηεξα κε ηνλ Ισάλλε 

Έγηλε επίζθνπνο ζηελ Αληηόρεηα 

Έδεηρλε ηελ αγάπε ηνπ ζε όινπο, όπσο ν 

Χξηζηόο 

Όινη ηνπ έδεηρλαλ ζεβαζκό θαη 

εκπηζηνζύλε 
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Ο Άγηνο Ιγλάηηνο ν 

Θενθόξνο, 

επίζθνπνο Αληηνρείαο 

(εηθόλα αξηζηεξά) 
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Οη εηδσινιάηξεο όκσο δελ ηνλ 

ζπκπαζνύζαλ 

 

Ο Ιγλάηηνο δνύζε ηελ επνρή πνπ 

Απηνθξάηνξαο ηεο Ρώκεο ήηαλ έλαο 

κεγάινο δηώθηεο ησλ ρξηζηηαλώλ, ν 

Σξαταλόο  
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 (εηθόλα αξηζηεξά) 

    ν Απηνθξάηνξαο 

Σξαταλόο, έλαο άιινο 

κεγάινο δηώθηεο ησλ 

ρξηζηηαλώλ 
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Ο Ιγλάηηνο κε εληνιή ηνπ Σξαταλνύ, 
ζπλειήθζε θαη θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην 

Σνλ νδήγεζαλ κε αιπζίδεο ζηε Ρώκε 
πεξλώληαο ηνλ από όιεο ηηο πόιεηο ηεο Μ. 

Αζίαο θαη ηεο Μαθεδνλίαο, κε ζθνπό λα 
ηξνκνθξαηήζνπλ ηνπο ρξηζηηαλνύο 

πλέβε όκσο ην αληίζεην 

Ο Ιγλάηηνο δπλάκσλε ηελ πίζηε ησλ 
ρξηζηηαλώλ θαη πξνθαινύζε ην ζαπκαζκό 

ησλ εηδσινιαηξώλ 
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Καηά ηε δηάξθεηα απηνύ ηνπ ηαμηδηνύ, ν 
Ιγλάηηνο έγξαςε επηά επηζηνιέο ζε 

ρξηζηηαλνύο δηαθόξσλ πόιεσλ, κε νδεγίεο 
θαη ζπκβνπιέο 

Οη επηζηνιέο απηέο είλαη πνιύ ζεκαληηθέο, 
γηαηί καζαίλνπκε πώο δνύζαλ νη πξώηνη 

ρξηζηηαλνί ζηελ Εθθιεζία 

Δίθαηα ν Άγηνο Ιγλάηηνο ζεσξείηαη ν 
πξώηνο κεγάινο ζενιόγνο κεηά ηνπο 
Απνζηόινπο θαη πξώηνο Παηέξαο θαη 

δηδάζθαινο ηεο Εθθιεζίαο 



Δρόμος πίστης και θσσίας:  

ο Άγιος Ιγνάτιος 

Όηαλ έθηαζε ζηε Ρώκε θάπνηνη ρξηζηηαλνί 
πξνζπάζεζαλ λα ηνλ ζώζνπλ 

Δελ ηνπο άθεζε όκσο, γηαηί ήηαλ πηα 
έηνηκνο λα καξηπξήζεη ζην όλνκα ηνπ 

Χξηζηνύ 

ηηο 20 Δεθεκβξίνπ, εκέξα πνπ ε 
Εθθιεζία καο ηηκά ηε κλήκε ηνπ, ηνλ 

έβαιαλ αλάκεζα ζε άγξηα ζεξία 
(ιηνληάξηα) γηα λα ηνλ θαηαζπαξάμνπλ 
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Σν καξηύξην ηνπ 

Αγίνπ Ιγλαηίνπ ηνπ 

ζενθόξνπ 


