
sv. Ignacij Antiohijski
PISMO FILADELFIJCEM

(naslov; 1, 1 - 2, 1; 3, 2 - 5, 1)Ignacij, imenovan tudi Teofor, Cerkvi Boga Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa v azijski Filadelfiji, ki je dosegla milost, je utrjena v slogi z Bogom, se  neomajno veseli  v  trpljenju  našega Gospoda in je  trdno prepričana o njegovem vstajenju, z vsem usmiljenjem; Cerkvi, ki jo pozdravljam v krvi Jezusa Kristusa,  Cerkvi,  ki  je  večno in stalno veselje,  zlasti  če so edini  s škofom, njegovimi starešinami in diakoni, ki so izvoljeni po namenu Jezusa Kristusa in ki jih je neomajno potrdil po lastni volji po Svetem Duhu.O tem škofu sem zvedel, da si te službe, ki služi občestvu, ni pridobil niti  zaradi  sebe  niti  zaradi  ljudi  niti  s  prazno  domišljavostjo,  ampak  v ljubezni Boga Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Strme občudujem njegovo skromnost, saj zmore on več z molkom kakor drugi s praznim govorjenjem. Uglašen je namreč z Božjimi zapovedmi kakor citre s strunami. Zato moja duša blagruje njegovo k Bogu obrnjeno mišljenje,  ker sem spoznal,  da je polno  kreposti  in  popolno;  da,  spoznal  sem  njegovo  neomahljivost  in umirjenost v vsej nežnosti živega Boga.Ker ste torej otroci luči resnice, se izogibajte ločitve in slabih naukov! Kjer je pastir, tja mu sledite kakor ovce.Kdor je namreč last Boga in Jezusa Kristusa, je s škofom; in kdor se pokesa in se vrne k edinosti Cerkve, bo tudi Božja last, da bo živel po Jezusu Kristusu. Ne blodite, bratje moji! Če kdo sledi tistemu, ki dela razkol, ne bo 
podedoval Božjega kraljestva;  če kdo hodi v tujem nauku, ni v soglasju z Gospodovim trpljenjem.Prizadevajte si torej, da obhajate le eno evharistijo. Kajti eno je meso našega Gospoda Jezusa Kristusa, en kelih zavoljo edinosti z njegovo krvjo, en oltar kakor en škof s starešinstvom in diakoni, mojimi soslužabniki; vse to pa zato, da delate po Božji volji vse, kar delate.Bratje  moji,  prekipevam  v  svoji  ljubezni  do  vas  in  vas  poskušam zavarovati v neizmernem veselju, toda ne jaz, ampak Jezus Kristus. V njem sicer  nosim  vezi,  a  se  tembolj  bojim,  ker  še  nisem  popoln.  Toda  vaša molitev k Bogu me bo spopolnila, da dosežem delež, ki mi ga je naklonilo usmiljenje,  ko  se  zatečem  k  evangeliju  kot  Jezusovemu  telesu  in  k apostolom kot cerkvenemu starešinstvu.Funk 1, 225-229Odlomek iz molitvenega bogoslužja za Prevedla Fran Omerza in Gorazd Kocijančič.


