Ἐγκωμιαστικός λόγος στόν ἅγιο Ἰγνάτιο το Θεοφόρο

Ξζςπαςε κάποτε φοβερόσ πόλεμοσ ἐναντίον τῶν Ἐκκλθςιῶν καί ςάν φοβερότατθ
τυραννίδα ξαπλϊκθκε ςτι γῆ καί ὅλοι ἁρπάηονταν μζςα ἀπό τιν ἀγορά, χωρίσ
καμιά κατθγορία, ἀλλ’ ἁπλῶσ γιατί ἀπαλλάχκθκαν ἀπό τιν πλάνθ καί ἔτρεξαν πρόσ
τιν εὐςζβεια, γιατί ἀπομακρφνκθκαν ἀπό τι κρθςκεία τῶν δαιμόνων, γιατί
γνϊριςαν τόν ἀλθκινό Θεό καί προςκφνθςαν τόν Μονογενῆ Υἱό Του· καί γιά ἐκεῖνα
γιά τά ὁποῖα ἔπρεπε αὐτοί νά ςτεφανϊνονται, νά καυμάηονται καί νά τιμοῦνται,
τϊρα τιμωροῦνταν καί περιβάλλονταν ἀπό μφρια κακά ὅλοι ἐκεῖνοι ποφ δζχκθκαν
τιν πίςτθ, καί πολφ περιςςότερο οἱ προϊςτάμενοι τῶν Ἐκκλθςιῶν.
Διότι ὁ διάβολοσ, ὄντασ κακοῦργοσ καί φοβερόσ ςτό νά μθχανορραφεῖ τζτοιεσ
ἐπιβουλζσ, ἔλπιςε ὅτι, ἐάν ἀφαιρζςει τοφσ ποιμζνεσ, κά μπορζςει εὔκολα νά
διαςκορπίςει τά πρόβατα. Ὁ Θεόσ ὅμωσ ποφ ςυλλαμβάνει τοφσ ςοφοφσ ςτιν
πανουργία τουσ, κζλοντασ νά δείξει ς’ αὐτόν, ὅτι δζν κυβερνοῦν τίσ Ἐκκλθςίεσ Του
ἄνκρωποι, ἀλλ’ Αὐτόσ εἶναι Ἐκεῖνοσ ποφ ποιμαίνει παντοῦ ὅςουσ πιςτεφουν ς’
Αὐτόν, ἐπζτρεψε νά γίνει αὐτό … γιατί ὁ Θεόσ εἶναι Ἐκεῖνοσ ποφ κακοδθγεῖ παντοῦ
τίσ Ἐκκλθςίεσ, καί δζν εἶναι δυνατό ποτζ νά βγεῖ νικθτισ ἐκεῖνοσ ποφ πολεμᾶ τόν
Θεό.
Καί δζν διζπραξε ὁ διάβολοσ αὐτό μόνο τό κακοφργθμα, ἀλλά καί ἄλλο ὄχι
μικρότερο ἀπ’ αὐτό. Ὅτι δθλαδι, δζν ἄφθνε νά ςφάηονται οἱ ἐπίςκοποι ςτίσ πόλεισ
ποφ ἦταν προϊςτάμενοι, ἀλλά τοφσ φόνευε ὁδθγϊντασ τουσ ςζ ξζνθ πόλθ. Καί αὐτό
τό ἔκανε ἐπιδιϊκοντασ ἔτςι νά μείνουν ἔρθμοι ἀπό φίλουσ καί ςυγχρόνωσ,
ἐλπίηοντασ νά τοφσ καταςτιςει ἀςκενζςτερουσ μζ τόν κόπο τῆσ ὁδοιπορίασ, πράγμα
λοιπόν ποφ ἔκαμε καί ςτόν μακάριο αὐτόν ἱεράρχθ. Διότι ἀπό τιν πόλθ μασ τόν
φόνευςε ςτι Ρϊμθ, κάνοντάσ του μακρότερθ τιν ὁδοιπορία, καί ἐλπίηοντασ –μζ τό
μῆκοσ τῆσ ὁδοῦ καί τό πλῆκοσ τῶν ἡμερῶν ποφ κά μεςολαβοῦςαν μζ τό ταξίδι– νά

καταβάλει τό φρόνθμά του, μι γνωρίηοντασ ὅμωσ ὅτι, ἔχοντασ αὐτόσ ςτιν τόςο
μεγάλθ ὁδοιπορία του ςυνοδοιπόρο καί ςυνταξιδιϊτθ τόν Ἰθςοῦ, γινόταν πιό
ἰςχυρόσ, παρεῖχε μεγαλφτερθ ἀπόδειξθ τῆσ δυνάμεωσ τοῦ Θεοῦ ποφ ὑπῆρχε μαηί
του καί ςφυρθλατοῦςε ἔτςι περιςςότερο τίσ Ἐκκλθςίεσ. Διότι οἱ πόλεισ ποφ ὑπῆρχαν
κατά μῆκοσ τῆσ ὁδοῦ ποφ περνοῦςε, ςυντρζχοντασ ἀπό παντοῦ, ἐνίςχυαν τόν
ἀκλθτι καί τόν προζπεμπαν μζ πολλά ἐφόδια, ςυναγωνιηόμενεσ μζ αὐτόν μζ τίσ
προςευχζσ καί τίσ παρακλιςεισ τουσ.
Ἀλλά καί αὐτζσ δζν δζχονταν μικρι παρθγοριά, βλζποντασ τό μάρτυρα νά τρζχει
πρόσ τό κάνατο μζ τόςθ μεγάλθ προκυμία, μζ ὅςθ φυςικό ἦταν νά τρζχει ἐκεῖνοσ
ποφ καλεῖται ςτά οὐράνια ἀνάκτορα. Καί ἀπό τά ἴδια τά ἔργα μάκαιναν –ἀπό τιν
προκυμία δθλαδι ἐκείνου καί τιν ὑπερβολικι χαρά– ὅτι δζν ἦταν κάνατοσ ἐκεῖνοσ
πρόσ τόν ὁποῖο ἔτρεχε, ἀλλά κάποια ἀποδθμία καί μετάκεςθ καί ἀνάβαςθ πρόσ τόν
οὐρανό. Καί διδάςκοντασ αὐτά ςζ κάκε πόλθ μζ τά λόγια καί μζ τά ἴδια τά ἔργα του
ἀναχωροῦςε ἀπό ἐκεῖ.
Καί ἐκεῖνο ποφ ςυνζβθκε μζ τοφσ Ἰουδαίουσ, –ὅταν, δζνοντασ τόν Παῦλο καί
ςτζλνοντάσ τον ςτι Ρϊμθ, νόμιηαν ὅτι τόν ςτζλνουν ςτό κάνατο, ςτιν
πραγματικότθτα ὅμωσ τόν ἔςτελναν διδάςκαλο ςτοφσ Ἰουδαίουσ ποφ κατοικοῦςαν
ἐκεῖ– αὐτό λοιπόν ςυνζβθ πολφ περιςςότερο μζ τόν Ἰγνάτιο. Διότι κακίςτατο
διδάςκαλοσ καυμάςιοσ ὄχι μόνο ς’ ἐκείνουσ ποφ κατοικοῦςαν ςτι Ρϊμθ, ἀλλά καί
ς’ ὅλεσ τίσ ἐνδιάμεςεσ πόλεισ, πείκοντάσ τουσ νά περιφρονοῦν τιν παροῦςα ηωι, νά
μι κεωροῦν τίποτε τά βλεπόμενα, νά ἐπικυμοῦν τά μελλοντικά καί ν’ ἀποβλζπουν
πρόσ τόν οὐρανό, καί νά μι δίνουν ςθμαςία γιά κανζνα ἀπό τά κακά τθσ παροφςασ
ηωῆσ.
Διδάςκοντάσ τουσ λοιπόν αὐτά καί περιςςότερα ἀπ’ αὐτά μζ τά ἴδια τά ἔργα του καί
παιδεφοντάσ τουσ βάδιηε ςάν κάποιοσ ἥλιοσ ἀνατζλλοντασ ἀπό τιν ἀνατολι καί
τρζχοντασ πρόσ τι δφςθ· ἤ καλφτερα λαμπρότεροσ ἀπό ἥλιο. Διότι ὁ ἥλιοσ ἔτρεχε
ςτόν οὐρανό, παρζχοντασ αἰςκθτό φῶσ, ἐνῶ ὁ Ἰγνάτιοσ ἀντζλαμπε κάτω,
ἐμβάλλοντασ ςτίσ ψυχζσ νοθτό φῶσ ἔνκεθσ διδαςκαλίασ. Καί ὁ ἥλιοσ, βζβαια,
φκάνοντασ ςτά μζρθ τῆσ δφςεωσ κρφβεται καί ἀμζςωσ φζρνει τι νφχτα, ἐνῶ αὐτόσ
καταφκάνοντασ ςτά μζρθ τῆσ δφςεωσ ἀνζτειλε ἐκεῖ λαμπρότερα, ἀφοῦ εὐεργζτθςε
ὑπερβολικά καί ὅλουσ ἐκείνουσ ποφ ςυνάντθςε κατά μῆκοσ τῆσ πορείασ του, καί
ὅταν ἔφκαςε ςτιν πόλθ, δίδαξε καί ς’ ἐκείνθν τιν ὁδό τῆσ εὐςζβειασ.
Διότι γι’ αὐτό καί ὁ Θεόσ ἐπζτρεψε νά τερματίςει ἐκεῖ τι ηωι του, ὥςτε ὁ κάνατόσ
του νά γίνει διδάςκαλοσ εὐςζβειασ ς’ ὅλουσ τοφσ κατοίκουσ τῆσ Ρϊμθσ. Διότι ἐςεῖσ,
μζ τι χάρθ τοῦ Θεοῦ, δζν κά χρειαηόςαςταν τότε καμιά ἀπόδειξθ, ἐπειδι ἤςαςταν
ριηωμζνοι ςτιν πίςτθ, ἐνῶ οἱ κάτοικοι τῆσ Ρϊμθσ, ἐπειδι τότε ὑπῆρχε ἐκεῖ πολλι
ἀςζβεια, χρειάηονταν πολλι βοικεια. Γι’ αὐτό καί ὁ Πζτροσ καί ὁ Παῦλοσ καί μετά
ἀπό ἐκείνουσ καί ὁ ἅγιοσ Ἰγνάτιοσ ὅλοι κυςιάςκθκαν ἐκεῖ · καί ὁ ἕνασ λόγοσ ἦταν,
ἐπειδι εἶχε μολυνκεῖ ἡ πόλθ μζ τά αἵματα τῶν εἰδϊλων, νά τιν κακαρίςουν μζ τά

δικά τουσ αἵματα, καί ὁ ἄλλοσ λόγοσ γιά νά τοφσ ἀποδείξουν ἔμπρακτα τιν
ἀνάςταςθ τοῦ ςταυρωκζντοσ Χριςτοῦ, πείκοντασ τοφσ κατοίκουσ τῆσ Ρϊμθσ, ὅτι δζν
κά ἦταν δυνατό μζ τόςθ εὐχαρίςτθςθ νά περιφρονιςουν τιν παροῦςα ηωι, ἐάν δζν
ἦταν πάρα πολφ ςίγουροι, ὅτι ἐπρόκειτο ν’ ἀνεβοῦν πρόσ τόν ἐςταυρωμζνο Ἰθςοῦ
καί ὅτι κά Τόν δοῦν ςτοφσ οὐρανοφσ.
Πράγματι λοιπόν, ἀποτελεῖ μεγίςτθ ἀπόδειξθ τό ὅτι ὁ Χριςτόσ ποφ ςφαγιάςκθκε
ἐπζδειξε τόςθ μεγάλθ δφναμθ μετά τό κάνατό Του, ὥςτε νά πείςει τοφσ ηωντανοφσ
ἀνκρϊπουσ νά περιφρονιςουν καί πατρίδα καί οἰκία καί φίλουσ καί ςυγγενεῖσ καί
τιν ἴδια τι ηωι τουσ γιά χάρθ τῆσ πίςτεϊσ τουσ πρόσ Αὐτόν, καί νά προτιμιςουν,
ἀντί τῶν εὐχάριςτων τῆσ παροφςασ ηωῆσ, μάςτιγεσ, κινδφνουσ καί κάνατο. Κακόςον
αὐτά δζν ἦταν κατορκϊματα κάποιου νεκροῦ, οὔτε κάποιου ποφ ἔμεινε ςτόν τάφο,
ἀλλά ἐκείνου ποφ ἀναςτικθκε καί ηεῖ. Διότι πῶσ κά μποροῦςε νά δικαιολογθκεῖ τό
ὅτι, ὅταν ηοῦςε ὅλοι οἱ Ἀπόςτολοι ποφ Τόν ἀκολουκοῦςαν ἀδφναμοι, ἐξαιτίασ τοῦ
φόβου, νά προδϊςουν τόν διδάςκαλό τουσ, νά φφγουν καί ν’ ἀπομακρυνκοῦν ἀπό
κοντά του, ὅταν ὅμωσ πζκανε, ὄχι μόνο ὁ Πζτροσ ἀλλά καί ὁ Παῦλοσ, καί ὁ Ἰγνάτιοσ
ποφ οὔτε κἄν τόν εἶχε δεῖ, οὔτε εἶχαν ἀπολαφςει τι ςυναναςτροφι του, νά
ἐπιδείξουν ὑπζρ αὐτοῦ τόςθ μεγάλθ προκυμία, ὥςτε καί τιν ἴδια τι ηωι τουσ νά
κυςιάςουν γι’ Αὐτόν;
Γιά νά τά μάκουν λοιπόν αὐτά ἔμπρακτα ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆσ Ρϊμθσ, ἐπζτρεψε ὁ
Θεόσ νά τελειϊςει ὁ ἅγιοσ ἐκεῖ τι ηωι του. Καί ὅτι αὐτι εἶναι ἡ αἰτία, κά τό
ἐπιβεβαιϊςω αὐτό ἀπό τόν ἴδιο τόν τρόπο τοῦ κανάτου του. Διότι ἡ καταδικαςτικι
ἀπόφαςθ δζν ὅριηε νά πεκάνει ςζ βάρακρο ἔξω ἀπό τά τείχθ, οὔτε ςτό δικαςτιριο,
οὔτε ςζ κάποια γωνία, ἀλλά ςτό μζςο τοῦ κεάτρου. Καί, ἐνῶ ὅλθ ἡ πόλθ κακόταν
ἐπάνω, ὁ ἅγιοσ ὑπζμεινε τό μαρτφριό του, κακϊσ τόν καταςπάραςαν τά κθρία,
ὥςτε, ἀφοῦ ςτιςει μπροςτά ςτά μάτια ὅλων τό τρόπαιο κατά τοῦ διαβόλου, νά
κάνει ηθλωτζσ τῶν ἀγωνιςμάτων του ὅλουσ τοφσ κεατζσ, ὄχι μόνο πεκαίνοντασ τόςο
γενναῖα, ἀλλά πεκαίνοντασ μζ εὐχαρίςτθςθ. Ἔτςι, μζ εὐχαρίςτθςθ ἔβλεπε τά κθρία,
ὄχι ςάν νά ἐπζκειτο ν’ φφγει ἀπό τι ηωι, ἀλλά ςάν νά τόν καλοῦςαν πρόσ ηωι
καλφτερθ καί πνευματικότερθ. Ἀπό ποῦ γίνεται αὐτό φανερό; Ἀπό τά λόγια ποφ
εἶπε τι ςτιγμι ποφ ἐπρόκειτο νά πεκάνει. Διότι, ὅταν ἄκουςε, ὅτι αὐτόσ ὁ τρόποσ
τῆσ τιμωρίασ τόν ἀναμζνει, ἔλεγε: «ἐγϊ κά ὠφελθκῶ ἀπό τά κθρία ἐκεῖνα».
Τζτοιοι εἶναι ἐκεῖνοι ποφ εἶναι ἐρωτευμζνοι ὅ,τι κι ἄν πάςχουν ὑπζρ ἐκείνων ποφ
ἀγαποῦν, τό δζχονται μζ εὐχαρίςτθςθ, καί τότε φαίνονται ὅτι εἶναι κυριευμζνοι ἀπό
τιν ἀγάπθ, ςτίσ δφςκολεσ περιςτάςεισ, πράγμα βζβαια ποφ ςυνζβθκε καί μ’ αὐτόν.
Διότι ἔςπευδε νά μιμθκεῖ τοφσ Ἀποςτόλουσ ὄχι μόνο ςτό κάνατο, ἀλλά καί ςτιν
προκυμία, καί ἀκοφοντασ ὅτι ἐκεῖνοι μετά τό μαςτίγωμα ἔφευγαν μζ χαρά, κζλθςε
καί αὐτόσ νά μιμθκεῖ τοφσ διδαςκάλουσ, ὄχι μόνο ὡσ πρόσ τό κάνατο, ἀλλά καί ςτι
χαρά· γι’ αὐτό ἔλεγε, «κά ὠφελθκῶ ἀπό τά κθρία». Καί κεωροῦςε τά ςτόματα
αὐτῶν πολφ πιό ἥμερα ἀπό τι γλϊςςα τοῦ τυράννου, καί πολφ ςωςτά· διότι ἐκείνθ

ἡ γλϊςςα τόν καλοῦςε πρόσ τι γζεννα, ἐνῶ τά ςτόματα τῶν κθρίων τόν ἔςτελναν
πρόσ τιν οὐράνια Βαςιλεία
Ἀφοῦ λοιπόν τελείωςε ἐκεῖ τι ηωι του, ἤ καλφτερα, ἀφοῦ ἀνζβθκε ςτόν οὐρανό,
ἐπζςτρεψε ςτι ςυνζχεια ἐδῶ ςτεφανωμζνοσ. Διότι κι αὐτό ὑπῆρξε καρπόσ τῆσ
οἰκονομίασ τοῦ Θεοῦ, τό νά τόν ἐπιςτρζψει δθλαδι πάλι ς’ ἐμᾶσ καί νά παραδϊςει
τόν μάρτυρα ςτίσ πόλεισ. Διότι ἡ Ρϊμθ δζχκθκε τό αἷμα ποφ ἔςταηε ἀπό τό ςῶμα
του, ἐνῶ ςεῖσ ἔχετε τιμθκεῖ μζ τό λείψανό του· ἀπολαφςατε ἐςεῖσ τι φροντίδα του,
ἀπόλαυςαν ἐκεῖνοι τό μαρτφριο· τόν εἶδαν ἐκεῖνοι ν’ ἀγωνίηεται καί νά νικᾶ καί νά
ςτεφανϊνεται, ἔχετε ἐςεῖσ αὐτόν γιά πάντα· τόν ἀπομάκρυνε ὁ Θεόσ γιά λίγο χρόνο
ἀπό κοντά ςασ καί ςᾶσ τόν χάριςε μζ περιςςότερθ δόξα. Καί ὅπωσ ἀκριβῶσ ἐκεῖνοι
ποφ δανείηονται χριματα, ἀποδίδουν μζ τόκο τά χριματα ποφ κά λάβουν, ἔτςι καί ὁ
Θεόσ· ἀφοῦ γιά λίγο χρόνο τόν δανείςκθκε ἀπό ςᾶσ καί τόν ἔδειξε ςτιν πόλθ ἐκείνθ,
ςᾶσ τόν ἐπζςτρεψε μζ μεγαλφτερθ λαμπρότθτα.
Διότι ἀποςτείλατε ἐπίςκοπο, καί δεχκικατε μάρτυρα· τόν προπζμψατε μζ εὐχζσ, καί
τόν δεχκικατε μζ ςτεφάνια· καί ὄχι μόνο ςεῖσ, ἀλλά καί ὅλεσ οἱ ἐνδιάμεςεσ πόλεισ.
Διότι ποιά νομίηετε ὅτι ἦταν ἡ διάκεςι τουσ βλζποντασ τό λείψανο νά ἐπιςτρζφει;
Πόςθ εὐχαρίςτθςθ κά καρπϊκθκαν; Πόςθ ἀγαλλίαςθ;
Μζ πόςεσ ἐπευφθμίεσ κά περιζβαλαν ἀπό παντοῦ τόν ςτεφανωμζνο; Διότι, ὅπωσ
ἀκριβῶσ ςυμπεριφζρεται κανείσ πρόσ γενναῖο ἀκλθτι ποφ καταπάλεψε ὅλουσ τοφσ
ἀνταγωνιςτζσ του καί βγῆκε ἀπό τό ςκάμμα μζ λαμπρι δόξα, ςθκϊνοντασ τόν
ἀμζςωσ οἱ κεατζσ ψθλά δζν τόν ἀφινουν οὔτε νά πατιςει ἐπάνω ςτι γῆ, καί τόν
μεταφζρουν ςτό ςπίτι του ςθκωτό, καί τόν ἐγκωμιάηουν μζ μφρια ἐγκϊμια, ἔτςι
λοιπόν καί τόν ἅγιο ἐκεῖνον. Τότε κακϊσ τόν ὑποδζχονταν οἱ πόλεισ ἡ μία μετά τιν
ἄλλθ τόν μετεφζραν ἐπάνω ςτοφσ ὤμουσ τουσ καί τόν προζπεμψαν μζχρι αὐτιν τιν
πόλθ, ἐγκωμιάηοντάσ τον ςτεφανωμζνο, ἐξυμνϊντασ τον ὡσ ἀγωνοκζτθ,
περιγελϊντασ τόν διάβολο, διότι τό τζχναςμά του μετατράπθκε ςτό ἀντίκετο ἀπό
ἐκεῖνο ποφ ἐπιδίωκε καί ἐκεῖνο ποφ νόμιςε ὅτι κά κάνει κατά τοῦ μάρτυρα, αὐτό
ἀπζβθ ςτόν ἴδιο.
Καί τότε βζβαια, ὠφζλθςε καί ἀνόρκωςε ὅλεσ ἐκεῖνεσ τίσ πόλεισ, ἀπό τότε ὅμωσ καί
μζχρι ςιμερα πλουτίηει τιν πόλθ ςασ. Καί ὅπωσ ἀκριβῶσ κθςαυρόσ διαρκισ,
ἀντλοφμενοσ κακθμερινά καί μι ἐξαντλοφμενοσ, κάνει πλουςιότερουσ ὅλουσ
ἐκείνουσ ποφ μετζχουν ςτιν ἐξόρυξι του, ἔτςι λοιπόν καί ὁ μακάριοσ αὐτόσ Ἰγνάτιοσ
ἐκείνουσ ποφ ἔρχονται πρόσ αὐτόν, γεμίηοντάσ τουσ τοφσ ἀποςτζλλει ςτά ςπίτια
τουσ μζ εὐλογίεσ, παρρθςία, γενναῖο φρόνθμα καί πολλι ἀνδρεία,.
Ἄσ μιν ἐρχόμαςτε λοιπόν πρόσ αὐτόν μόνο ςιμερα, ἀλλά καί κακθμερινά,
ἀποκομίηοντασ πνευματικοφσ καρποφσ ἀπ’ αὐτόν. Εἶναι δυνατό ἐκεῖνοσ ποφ ἔρχεται
ἐδῶ μζ πίςτθ νά καρπωκεῖ μεγάλα ἀγακά· διότι ὄχι μόνο τά ςϊματα, ἀλλά καί οἱ
ἴδιεσ οἱ λάρνακεσ τῶν ἁγίων εἶναι γεμάτεσ ἀπό πνευματικι χάρθ. Ἐάν δθλαδι αὐτό

ςυνζβθ ςτιν περίπτωςθ τοῦ Ἐλιςαίου καί νεκρόσ ποφ ἄγγιξε τι λάρνακα ἔςπαςε τά
δεςμά τοῦ κανάτου καί ἐπανῆλκε πάλι ςτι ηωι, πολφ περιςςότερο τϊρα ποφ ἡ
Χάρθ εἶναι ἀφκονότερθ, τϊρα ποφ ἡ ἐνζργεια τοῦ Ἁγίου Πνεφματοσ εἶναι
περιςςότερθ, ὅποιοσ κά ἀγγίξει λάρνακα μζ πίςτθ κά λάβει πολλι δφναμθ ἀπό ἐκεῖ.
Γι’ αὐτό καί μᾶσ ἄφθςε ὁ Θεόσ τά λείψανα τῶν ἁγίων, κζλοντασ νά μᾶσ ὁδθγιςει
ςτόν ἴδιο ηῆλο μζ ἐκείνουσ καί νά μᾶσ προςφζρει κάποιο λιμάνι καί ἀςφαλῆ
παρθγοριά γιά τά κακά ποφ μᾶσ ςυμβαίνουν πάντοτε.
Γι’ αὐτό παρακαλῶ ὅλουσ ςασ, εἴτε κανείσ διακατζχεται ἀπό ὑπερβολικι λφπθ, εἴτε
εἶναι ἀςκενισ, εἴτε διατελεῖ ὑπό βλαβερι ἐπενζργεια, εἴτε βρίςκεται κάτω ἀπό
κάποια ἄλλθ βιοτικι κατάςταςθ, εἴτε ςζ πλῆκοσ ἁμαρτιῶν, ἄσ ἔλκει ἐδῶ μζ πίςτθ
καί ὅλα ἐκεῖνα κά τά ἀπομακρφνει καί κά ἐπιςτρζψει μζ πολλι εὐχαρίςτθςθ,
κάνοντασ ἐλαφρότερθ τι ςυνείδθςθ ἀπό τι κζα καί μόνον αὐτοῦ τοῦ λειψάνου· ἤ
καλφτερα δζν πρζπει νά ἔρχονται ἐδῶ μόνο ἐκεῖνοι ποφ βρίςκονται ςζ κακά, ἀλλά
καί αὐτοί ποφ εἶναι χαροφμενοι, ἤ δοξαςμζνοι, εἴτε βρίςκονται ςζ ἐξουςία, εἴτε
ἔχουν μεγάλθ παρρθςία πρόσ τόν Θεό, καί αὐτοί νά μι περιφρονοῦν τιν ὠφζλεια
ποφ κά προκφψει ἀπό τιν προςκφνθςθ τῶν ἁγίων Λειψάνων.
Διότι ἐρχόμενοσ κανείσ ἐδῶ καί βλζποντασ αὐτόν τόν ἅγιο κά διατθριςει ςτακερι
τιν καλοςνθ του, πείκοντασ τι ψυχι του μζ τιν ἀνάμνθςθ τῶν κατορκωμάτων τοῦ
Ἁγίου νά μετριοφρονεῖ, καί νά μιν ἀφινει τι ςυνείδθςι του νά ὑπερθφανεφεται
ἀπό τά κατορκϊματά του. Καί δζν εἶναι μικρό ἐκεῖνοι ποφ εὐθμεροῦν νά μι
ὑπερθφανεφονται γιά τιν εὐθμερία τουσ, ἀλλά νά γνωρίηουν ν’ ἀντιμετωπίηουν τίσ
εὐθμερίεσ μζ μετριοφροςφνθ. Ὥςτε ς’ ὅλουσ εἶναι χριςιμοσ ὁ κθςαυρόσ. Εῖναι
χριςιμθ καταφυγι ς’ ἐκείνουσ ποφ διζπραξαν πταίςματα, γιά ν’ ἀπαλλαγοῦν ἀπό
τοφσ πειραςμοφσ, ἐνῶ ς’ ἐκείνουσ ποφ εὐθμεροῦν, τοφσ ἐνιςχφει νά παραμείνουν
ςτακεροί ςτό καλό· ἐπίςθσ εὐεργετεῖ τοφσ ἀςκενεῖσ ὥςτε νά ξαναβροῦν τιν ὑγεία
τουσ, ἐνῶ γιά τοφσ ὑγιεῖσ, τοφσ βαθκάει νά μιν περιπζςουν ςζ ἀςκζνεια.
Ἀναλογιηόμενοι ὅλα αὐτά, ἄσ προτιμοῦμε ἀπό κάκε εὐχαρίςτθςθ καί μζ κάκε
ἀπόλαυςθ τιν προςζλευςθ ἐδῶ, ὥςτε ςυγχρόνωσ καί νά εὐφραινόμαςτε καί ν’
ἀποκομίηουμε κζρδοσ, καί ἐκεῖ νά μπορζςουμε νά γίνουμε ὁμόςκθνοι καί
ὁμοδίαιτοι μζ τοφσ ἁγίουσ αὐτοφσ, μζ τίσ εὐχζσ τουσ, μζ τι Χάρθ καί φιλανκρωπία
τοῦ Κυρίου μασ Ἰθςοῦ Χριςτοῦ, μαηί μζ τόν Ὁποῖο ςτόν Πατζρα ἀνικει ἡ δόξα καί
ςυγχρόνωσ καί ςτό ἅγιο Πνεῦμα, τϊρα καί πάντοτε καί ςτοφσ αἰῶνεσ τῶν αἰϊνων.
Ἀμιν.
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυςοςτόμου.
Ἀποςπάςματα ἀπό τόν ἐγκωμιαςτικό λόγο ςτόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ἰγνάτιο τόν
Θεοφόρο
Πηγή: Ιερά Μονι Αγίου Ιωάννου Καρζα

