
O sv. Ignátiovi mučeníku.

Svatý Ignát, příjmím Bohonosný, ') pocházel bud z Nury v Ka- 
padocii2), bud raději *3) dle domnění jiných ze Sýrie, kdež se hned 
na počátku křesťanská víra ujala. Učeníkem byl sv. Jana Ev., ano
i ss. Petra a Pavla za biskupa ho posvětivších, ve kterémžto důstojen
ství po Evodiovi, jenž bezprostředně po sv. Petrovi církev Antiochen- 
skou spravoval, na té stolici nastoupil.4) O životě jeho málo nám 
zaznamenáno, čehož ovšem nám převelmi želeti přichází. Leč 
dálo se to během obyčejným. Kdež nová nauka mocně se v životě 
ujímá, tu lidská mysl méně k událostem zevnějším prohlídá, novým 
tím vědomím docela jsouc zaujata. Nad to pak u Ignátia veškeren 
vnější život zhola ztrácí se a mizí proti bohatství života vnitřního 
v listech jeho osvědčeného. Přece ale nevycházíme tu docela

') Θΐόφορος podle toho, jestliže se buď třetí bud druhá slabika akcentuje, 
znamená ono: člověka, jenž od Boha nesen je s t; totohle: člověka, jenž Boha 
nese. Z posledního významu snad povstala pověst, že sv. Ignát byl ono pa
chole, které Ježíš (Matth. 18.) vzav na lokty pěstoval a  za příklad pokory a 
sprostnosti učeníkům o přednost se hádajícím vystavil. Pověst ta  na podání do
cela vrátkém spoléhá, ješto teprvé v IX. století u Auastasia bibliotekáře se vy
škytá, svátý pak Jan Zlatoústý, kněz druhdy Antiochenský, o tom, ač mu na 
tom záleželo, zhola neví, ano výslovně praví (orat. 40. et in cap. 18. Mtth.), že 
sv. Ignát Spasitele neviděl. Tolik ale z tobo patrno, že se příjmení Theofora 
sv. Ignatiovi odjinud dostalo, an by ho sice za svou pokorou byl neužíval.

2) Nura neb Nora jin á  v Sardinii leží a odtud někteří původ Ignátiův
pokládali.

3) Assemani (bibi. or. t. III. p. r. p. 16) zajisté slovo Nurono vydává za
překlad syrský jm éna Ignatius, Ohnivý.

4) Tak Euseb. (h. e. 3, 22.), Jeron. (c.lG.) a  jiní. Chrysost. (in s. Ign. h. 4.)
jej bezprostředným nástupcem Petra klade. Ustanovení app. (7, 46.) praví, že 
spolu s Evodiem biskupoval. Učenci neshodu tu narovnávají kladouce, že oba 
stejným časem, onen křesťanům ze Židů, tento křesťanům z pohanů předkovali. 
Když na to obojí strana křesťanů se smířila, ustoupil prý Ignát Evodiovi, 
až pak po tohoto sejití sám v biskupství to se uvázal. Leč narovnání to do
cela na sypkém podkladě spoléhá a  není příčiny, proč bychom od udání Euse
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s prázdnem. Dochovala se nás akta umučení světce našeho, která 
nám vypravují, s jakým duchovním požehnáním po 40 let tu církev 
sobě svěřenou řídil, jakými duchovními prostředky ji hájil, jak ji 
co světlo nebeské osvěcoval; jakými proudy milosti Boží církev ta 
skrze modlitbu, příklad, hlásání slova Božího, a skrze posty sv. Ignátia 
zavlažována bývala; s jakou podivuhodnou svátou radostí naposled 
svoje umučení podnikal. O tom a mnohém jiném hodnověrnou 
zprávu dávají nám akta mučenictví jeho, jimižto dui života jeho 
takovou září se zaskvívají, že téměř všecka tma na paměti o předešlém 
bytování jeho usedlá pomíjí. Sepsána jsou byla ode přátelil jeho 
Filona Kaja, a Agathopoda, jenž ho z Antiochie až do Říma dopro
vodili, a jimžto sv. mučeník v listu k Filadelfanům tak krásné 
svědectví dává. Nalezl je 1. 1647 latině v Oxfordě Usher; později 
1689 táž akta v původu řeckém Ruinartem se našla a shledáno, 
že onen starý latinský překlad Usherem nalezený a vydaný s pů
vodním textem se docela sjednává. Na hodnověrnosti jejich můžeme 
docela spoléhati a ovšem každý nepředpojatý jim přednost dá před 
akty sv. Ignatia jinými všelijak podplátanými. Proto i my jim tu 
místa propůjčujeme.

Znějí pak v nelíčené prostotě v tato slova:
1. Když Trajan od nedávná1) ve vládu nad Ěímany se uvázal, 

Ignát, učeník apoštola Jaua, muž docela apoštolský, s pečlivostí 
církev Antiochenskou spravoval. Dřívějších bouří mnohého za Do
mitiana pronásledování s tíží zniknuv, jakožto dobrý kormidelník 
veslem modlitby a postu, vytrvalým vyučováním a úsilím ducha 
návalům protivným odolával, obávaje se, aby někoho z malomyslných 
neb sprostnějších neztratil. Protož pro pokoj církve se radoval 
sice, když pronásledování na nedrahný čas ustalo, avšak se u sebe 
rmoutil, že posavade nedospěl ku pravé lásce Kristově, ani ke stupni 
dokonalého učeníka. Domýšlel se zajisté, že vyznání Krista smrtí 
mučenickou jej více s Pánem spříbuzní. Nemnohá leta napotom 
ještě v církvi zůstávaje a jako svíce Božská mysl všelikou naukou 
Písma Svatého osvěcuje, žádosti svojí postihoval.

2. Trajan zajisté v devátém roku panování svého 2) vydobytým

biova odstoupali, zvláště an katalog patriarchův antiocbenských z chaldejského 
latině přeložený s ním se shoduje. (Viz Eus. hist. od Lám era p. 194.)

’) Z toho slůvka od n e d á v n á  jde, že umučení sv. Ignátia neudálo se 
teprvě 1. 116, nýbrž jistě  již 107, jak  akta najisto doleji svědčí. Vláda Traja- 
nova počíná s 1. 98 po Kr.

5) L eta po Kristu 107. Na počátku toho leta sv. Ignát odsouzen a ku 
konci téhož (20. prosince) mučen byl. Mnozí učenci ovšem stanovili rok 116 
jakožto rok umučení sv. Ignátia proti výslovnému akt našich svědectví. To
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nade Skyty a Daky a jinými národy vítězstvím zpyšněv, domníval 
se, že mu ku podmanění všehomíra nezbývá leč bohabojný sbor 
křesťanů. Protož jim, s jinými-li národy službu démonův nepod
niknou, vyhrožoval pronásledováním a donucoval všecky, jenžto zbožné 
žili, bud modlám obětovati, anebo umříti. *) Tehdáž šlechetný Kristův 
bojovník, boje se o Antiochenskou církev, samovolně vydal se ku 
Trajanovi -) tenkráte sice v Antiochii meškajícímu, ale proti Arménům 
a Partům usilujícímu. Když před obličejem císaře Trajana stanul, 
otázal se ho tento: Ty, kdož jsi, zloduchu tak snažný, přestupovati 
velení naše, a jiné spolu na totéž namlouvati, aby zle zahynuli? 
Odpověděl Ignát: Nikdo nejmenuje theofora (bohonosce) zlodu
chem: zloduchové zajisté odstoupili služebníků Božích. Jestliže ale 
proto, že oněm obtížen jsem, zlým mne nazýváš proti zlodu
chům, povoluji tomu; nebo maje Krista, krále nebeského, zmařuji 
úskoky jejich. Trajan řekl: Kdo jest theoforem? Ignát odslovil: 
Kdo Krista v útrobě nosí. Trajan pravil: Což my se tobě zdáme 
v mysli nemíti bohů svých, jež máme pomocníky proti nepřátelům ? 
Ignát odpověděl: Bloudíš, zloduchy pohanů bohy nazývaje. Jeden 
zajisté jest Bůh, jenžto stvořil nebe a zemi, a moře a všecko, co 
v nich jest. A jeden Kristus Ježíš, jednorozený syn Boží, jehožto 
kéž uživu království! Trajan dí: Mluvíš o tom, jenž pod Pontským 
Pilátem ukřižován byl ? O tom, odpověděl Igná t, jenžto hříchy 
moje i s jejich původcem ukřižoval a véškeren podvod a všecku 
zlobu zloduchů pod nohy v srdci ho nosících podrobil. Nosíš tedy,
činili, že jenom o jedné výpravě císaře Trajana proti Arménům a Parthům vě
děli. Leč Trajan podvakrát proti národům dotčeným táhl, ja k  to vysvítá za
jisté i z peníze, na němž Trajan, již  desátého leta vlády své, t. j. 1. 108 po nar 
K. p a r t i c k ý m  se nazývá. A  tudy odpadá všeliká příčina, pro kterou bychom 
od udáni akt našich odstupovali.

’) Pověst se roznesla, a  z ní bázeň povstala, že všickni křesťané buď 
bohům obětovati anebo umříti donucováni budou. Možná, že něco takového od 
pohanů obmýšleno, a však víme, že to ve skutek povšechně uvedeno nebylo. 
Trajan, císař ušlechtilých vlastností a povahy lahodné, nižádným zjevně vy
daným rozkazem křesťanů nepronásledoval. Proti křesťanům se provinil, zášti 
pohauův proti nim svobodně průchodu dopouštěje. To nám nemůže divno 
býti na Římana bojovného ducha, kterýžto podle vzdělání a  náhledu svého 
klesnutí říše ve vymizení téhož bojovného ducha nacházel, a  tudíž jej Římanům 
opět větípiti usiloval, takto skleslému státu napomoci se domnívaje. P ři tom 
se mu ovšem mírumilovné křesťanství závadou býti zdálo. Kromě toho domněl 
se, že mu co nejvyššímu pontifikovi náleží státní náboženství ostříhati a před 
znevažováním, jakéž mu křesťanstvím hrozilo, chrániti.

s) Samoděk dal se k Trajanovi, naděje se snad, že ho jinam namluví, 
vyjádří-li a předloží-li mu celou nauku křesťanů, aneb toho-li by nemohl dovésti, 
že všechen hněv Trajauův na sebe obrátě, církev Antiochenskou bázně sprostí.
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vece Trajan, ukřižovaného v sobě? Ano, dí Ignát; nebo psáno 
jest: „Přebývati budu v nich, a procházeti se mezi nimi." (III. Mojž.
26, 12. II. Cor. 6, 16.) Tož vynesl Trajan úsudek: Nalezli jsme, 
aby Ignát, jenž praví v sobě nositi ukřižovaného, v okovech 
vojáky do velkého Říma veden byl a tam divokým zvířatům za 
pokrm sloužil k obveselení lidu. *) Uslyšev sv. muěeník ten úsu
dek, radostí zvolal: Děkuji tobě, Pane, že’s mne ráčil dokonalou 
k tobě poctíti láskou, svázav mě železnými okovy s apoštolem 
svým Pavlem. To pověděv, přijal okovy s veselím. Pomodliv se 
prvé za církev a odporučiv ji v slzách Pánu, jako beran úhledný, 
jenž vůdcem jest výborného stáda, -) od divoké ukrutnosti vojenské 
chopen jest, aby do Říma veden byl krvežíznivým zvířatům za pokrm.

3. S velikou ochotou a radostí, vroucně trpěti žádaje, odešel 
z Antiochie do Seleucie,3) odkud se po lodi plavil. Po mnohých 
nesnázech ve Smyrně přistav 4) a radostně z lodi vystoupiv, chvátal

*) Ve všech sice větších městech amfitheater byl, kdež lidi z trestu 
šelmám předhazováni bývali, a do Říma jediné posýláno ty, jenž měšťanství 
Římského účastni byli, kteřížto ale nesměli šelmám předhazováni býti. Ale 
obzvláštní a znamenité oběti veřejného trestu, jako tuto biskup jedné z nej
valnějších křestanských obcí, do Říma posýlávány. Stávalo se to kromě příčin 
jiných také proto, aby nesnázemi a závadami obtížné cesty přemohla se stálost 
Svatých mučeníků; ač nepřátelé tím cirkvi jenom více prospěli, an Bůh zlé 
jich obmysly ku potvrzení tolika církví křestanských obrátil. Takto i sv. Ignátia 
Bůh chtěl celé církvi za příklad vystaviti, a pohanstvu na něm moc víry své 
svaté dokázati, což ovšem ze hlavního města lépe nežli z jiného se docílilo. 
Byla jeho cesta podobná dráze slunka od východu k západu svět osvěcujícího.

-) Staří stavu přírodného jsouce bližší, užívali podobenství takovýchto, 
vkusu našemu odporných. I u klassiků je  nacházíme. V Hekubě Euripid. Tal- 
thybios o Polyxeně (u vší vážnosti, chtěje mluviti něžně) užívá slova, jehož by 
se místo d c e r y  u nás neužilo.

3) Syrské, na moři ležící.
4) Smyrna, hlavní město kupecké, s nímžto města zvláště ku pomoří 

přiléhající obchod vedla. Jak  dlouho se tam zdržel sv. Ignát, určití nelze. 
Jednak zdá se, že přes půl leta trvalo jeho tamto ostávání. Trajan 7. Januaria 
do Antiochie přišel; a naspěch maje, chtěje táhnouti do boje východního, jistě 
ještě v lednu sv. Ignátiovi úsudek pronesl. Sv. Ignát ale 23. srpna (v. list jeho 
k  Řím. c. 10.) psal ještě ze Smyrny. Ze Smyrny, zdá se, jem u, aspoň od lakomých 
hlídačů Yojanských dovoleno bylo, nejbližší církve navštívili; nebot z 1. k Řím. 
(k. 9.) a  jinde se podobá, že některé církve osobně, a netoliko skrze vyslance 
ve Smyrně, byl poznal. Vojáků jem u ku stráži daných bylo deset, z nichžto 
k jednomu bezpochyby (dle obyčeje římského) řetězem přivázán byl, aspoň 
když na zem vystoupili. Takovýto voják vlastním životem státi musel za uvěz
něného; nechal ho ale často u přátel přebývati, choditi, psáti atd., kteroužto 
ochotu vojáci ti sobě draho zaplatiti dávali, ana jim  také obtížná byla. — 
Ostatně snad sv. Ignát již  dříve, když druhdy učitele svého v Kfesu navštívil, 
také ve Filadelfii a jiných poblízkých městech církve byl osobně poznal.
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uvidět Svatého Polykarpa, biskupa Smyrnenského, spoluučně svého. 
Byli zajisté druhdy učeníci svátého Jana apoštola. *) U něho se 
ubytovav a přiúčastniv ho duchovních darů svých,2) plesal nad 
okovy svými, a napomínal ho, aby s ním pro předsevzetí jeho 
bojoval.;i) O to prosil nejsnažněji celou církev; nebo města a církve 
Asie4) vítaly světce skrze biskupy, kněží a jáhny, ješto všickni k němu 
chvátali, zda by nějaký dar duchovní od něho obdrželi.5) Především 
pak žádal svátého Polykarpa, orodovati za něho, aby spíše divokými 
zvířaty světu znevidoměv, ku spatřování tváře Kristovy se octnul.

4. Tak mluvil, tak osvědčoval, takovou ku Kristu láskou se 
rozšiřoval, jako již maje dojiti nebes sličným vyznáním a snahou 
těch, jenž o zápas jeho na modlitbách trvali. Aby církvem ho skrze 
správce uvítavším se odsloužil, poslal jim na děkování listy, z nichžto 
milostnost duchovní se želáními a napomínáními kapala. Vida tedy, 
že všickni k němu blahomyslní jsou, obával se, aby nyní, ješto 
krásná brána mučenictví se jemu otevřela, láska jeho ku Kristu 
Pánu snahy nepřeryla, a tudy psal list k Římanům, jenž následuje.e)

5. Takto listem tím, jako byl žádal, upokojiv bratry v Římě 
odporné,7) odeploul ze Smyrny. Nebo vojáci dorývali na toho Iíristo- 
nositele, chvátati do velkého Říma k veřejným hrám, aby před 
obličejem lidu římského šelmám byv předhozen, koruny bojování 
svého dosáhl. Přišel tedy do Troady,s) odkud převezen byl do 
Neapole, potom na Filippy šel skrze Macedonii, a v části Epiru 
okolo Epidamna9) na přímoří lod naleznuv, mořem siným ploulv

*) Oba sice byli učeníkové sv. Jana, avšak časem rozdílným, jelikož 
Polykarp sotva žil ještě, když Ignát již biskupem byl. Sv. Polykarp teprv po 
téměř 60 letech po sv. Ig. (166. 1.) smrtí mučenickou sešel.

2J svých cností, moudrosti své, zanícené své k Bohu a K ristu lásky. 
Jiným se zdá, že to se má rozuměti o Velebné Svátosti, kterouž dle obyčeje 
onoho věku byl podal Polykarpovi, oběť svátou v jeho chrámu konaje.

3) Na modlitbách totiž o vyprošení milosti a síly k mučenictví.
4) Asie, prokonsulámí provincie.
'-) Z Efesu došel k němu Onesim biskup (sotva onen, jehož v K ristu 

zplodil sv. Pavel, Filem. 10.) s Burrhem, Krokem, Euplem a Frontonem, jáhny. 
Z Magnesie biskup Damas s kněžími Apolloniem a Bassem; z Trall biskup 
Polybius.

6) Tuto druhové cesty sv. Ignátia připojili jeho list k  Řím., jejž my mezi 
ostatními klademe.

7) t. j. jenž smrti jeho mučenické odporovali.
s) Do Troady doprovodili ho Burrhus, jáhen církve Efeské. Tuto se

i dověděl k  radosti svojí, že pronásledování v Antiochii přestalo. — Přišel 
také do Troady k němu biskup Filadelfický, snad onen, jehož před asi 12 lety 
Syn Boží skrze miláčka svého (Apoc. 3, 10.) tak slavně osvědčil.

9) Epidamuus, pomořské města v Illyrii macedonské, u Římanů Dyrra-
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a odtud dostav se do moře Tyrrhensk.ho, a mnoho .ostrovů a měst 
pominuv, zočil Puteoly. I želal tuto vystoupiti, chtěje po šlépějích 
apoštola Pavla kráčeti (Act. 28, 13. 14.), ale prudký náhle povstalý 
vítr na předek lodi narážeje, nedopustil tomu. Požehnav tedy lásku 
bratří v místě onom, odploul dále. Když pak jsme pohodlného 
větru za den a za noc užili, proti vůli své dále se ocítivše, vzdychali 
jsme, že nám nastává se rozžehnati se spravedlivým tímto. — Jemu 
ale šlo po vůli, ješto pospíchal tím spíše odebrati se se světa, aby 
přišel ku Pánu zamilovanému. Když jsme doplavili se Portu Řím
ského') a čas nečackých her již ku konci se blížil, vojáci kormoutili 
se pro zdlouhavost tu, biskup ale rád podrobil se jejich nastoupání.

6. Odtud tedy odstanuli od místa, jenžto sluje Port; již pak 
rozešla se pověst o svátém mučeníkovi. I potkali jsme se s bra
třími, bázně i radosti plnými; radosti sice, že se jim dostalo s Theo- 
forem sejiti se; bázně pak, že takového muže ku smrti vedeno. 
Ješto pak někteří v horlivosti pravili, že ukojí lid, aby nežádal 
smrti spravedlivého toho, poroučel jim (Ignát) odmlčovati se. Poznav 
v duchu úminek jejich, a všecky pozdraviv, prosil, aby pravou 
láskou se jemu propůjčovali, a snažněji než v listu nyní se jim 
zamlouval. I namluviv je na to, nezáviděti jemu, že ku Pánu 
pospíchá, se všemi bratřími na kolena se uvrhnul a pomodlil se 
k Synu Božímu za církev, a aby přestalo pronásledování, a bratří 
v lásce vzájemné aby setrvávali: úprkem do amfitheatru byl veden. 
Tam bez meškání vstrčen byl podle rozkazu prvé od císaře vyšlého, 
ješto se hry zápasní skončovaly. Nebo byl právě den nejslavnější, 
v jazyku Římanů třináctý prozvauý, 2) kdežto nej větší zástup lidí 
sešel se. Tak předhozen byl krutým šelmám blíže chrámu,3) že 
tudíž naplnila se žádost jeho, jako psáno jest: „Žádost spravedlivých 
dobrolíbezná jest.“ (Prov. 10, 24.) Tak zajisté dříve dokonati žádal 
sobě v listu (k Řím.), aby žádnému sbíráním ostatků jeho obtížností

chium, nyní Durač (Durazzo). Cesta ta, kterou se bral světec náš, sloula cestou 
Ignatianskou. L ist ale jeho k Římanům ze Smyrny poslán byl cestou po- 
mořskou o mnobo bližší.

') Porto u Ostie při ústí Tibery. Přístav to druhdy byl od Klaudia 
císaře založený a od Trajana v město proměněný. Nezbývá z něho leč zbo
řený palác na bažinách.

2) Třináctý t. před kalendami Januarii (107. 1.), t. 20. Decenibr. Slavena 
od 17tého Decembra skrze 5 dnů slavnost Saturnalia řečená, mimo dva násle
dující dny, kteréž podle obrázků, jež si lidé vzájemně darovali, slavnost obrázků 
(sigillaria) slouly.

3) Amfitheater byl bohu nějakému posvěcen a tudíž o chrámu řeč jest. 
Jiné čtení místo slov o b l í ž  c h r á m u  čte od b e z b o ž n í k ů .
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se nepřidalo. Zůstaly také jenom tvrdší části z ostatkův jeho, jenž 
do Antiochie přinešeny a ve schránce uloženy byly co převzácný 
poklad pro milost mučeníkovu církvi svaté odkázaný. ')

7. To pak se přihodilo dne třináctého před kalendami Januaro- 
vými, t,o jest 20. prosince za druhého konsulatu Sury a Senecia.'-) 
Vlastníma to spatřivše očima, bděli jsme doma celou noc v slzách 
a modlili jsme se ku Pánu se vroucností kolenama skloněnýma, aby 
ujistil nás slabé o tom, co se dálo.3) Když jsme na to pozdřímnuli, 
uviděli jsme ho, jiní, an u nás stál a nás objímal, jiní spatřili jsme 
modliti se za nás blaženého Ignátia, jiní potem mokvati jako z veliké 
nesnáze přišlého a u Pána přistanulého. To vidouce, naplněni jsme 
byli náramnou radostí, a vidění snů porovnavše, vespolek chválili 
jsme Boha, dárce všeho dobra, a blahoslavili svátého. Udali jsme 
vám i den i čas, abychom v čas umučení sejdouce se, s tímto 
bojovníkem a svědkem šlechetným Kristovým obcování osvědčovali, 4) 
jenž dábla pošlapal a běh žádosti kristulibé dokonal v Kristu 
Ježíši Pánu našem, skrze něhož a s nímžto Otci bud čest a moc
nost s Duchem svátým na věky. Amen.

O listech sv. Ignátia.

Věc jistá jest, že sv. Ignát několik listů napsal. Svědčí nám
o tom vrstevník jeho sv. Polykarp v listu svém, Filipanům posla
ném. Tam zajisté v k. 13. klade o listech, je ž  p s a l  nám , vece, 
t. j. samému Polykarpovi a církvi Smyrnenské, a nadto o j in ý c h  
v e š k e r ý c h , j i c h ž t o ,  dí, j s m e  d o s t a l i .  Ze slov těch jasně 
máme, že sv. Ignát mnoho listů napsal. Leč kolik bylo těch listů 
a komu psány byly?

*) Ostatkův úcta zřejmě se tu  velebí. Za věku Chrysostomova se ještě 
valně ctily ostatky sv. Ignátia. (Sr. řeč jeho o sv. Ignátiovi k. 5. Opp. Π. 
660 ed. Montf.)

2) Když oba spolu konsulovali. Dříve spolu konsuly byli 1. 102., po
druhé 1. 107. Senecio IV. Sura III. Téhož dne (20. pros.) církev východní pa
mátku jeho slaví. V církvi latinské koná se ta památka dne 1. Febru, bez
mála proto, poněvadž ostatkové světce toho na den ten v kapli sv. Klementa 
uloženy jsou, od císaře Heraklia, což nejpodobnější jest, po vybojováni města 
Antiochie 1. 637 do Říma přenešeny byvše.

3) t. j. co se s Ignátiem po jeho smrti stalo, zdaž Bohu libá byla 
jeho  smrt.

4) Za nejstarší tedy již doby narozeniny, t. j. den umučení svátých mu- 
čeníkův slavívány. (Viz Mart. Polyc. 18.)
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O tom nás vyučuje Euseb, jenž (h. e. 3, 36.) obšírně o nicli 
pokládá. Píše on: Ve Smyrně psal 1. list k Efešanům, kdeOnesima,
2. k Magnesianům, kde Dana biskupa jmenuje, 3. ke Trallským, 
jejichžto přednosta byl Polybius, 4. k Římanům, jichžto žádá, aby 
ho mučenictví nezbavili. Potom přišed do Troady, psal 5. Filadelfia- 
nům, 6. Smyrňanům a 7. Polykarpovi, biskupu Smyrnenskému, jehožto 
péči Antiochenskou církev odevzdává. To Euseb. S ním docela 
stejně se pronáší Jeroným (cat. 16.), sedm listů k těmže církvem 
Ignátiovi připisuje.

Ale tu předůležitá nastává otázka, jaký text Euseb a svátý 
Jeroným před rukama měli? Jest. totiž, jak chtějí tomu, trojí 
recense oněch listů, dvě řecké, jedna stručnější, druhá obšírnější, 
a jedna syrská před lety na světlo vynešená, mnohem kratší, než 
krátká řecká. Tu nezbytná samoděk navrhuje se otázka, která 
z těchto tří recensí přednost míti zasluhuje?

Přihlédněme k recensím těm, abychom tím snáze a jistěji
o nich soud vynésti mohli. Nejprvé se nám naskýtá recense syrská. 
Roku 1843 dostal se z lybické pouště do britického musea 
syrský překlad listův Ignátiových a vydán byl od Curetona 
v Londýně 1845. Překlad ten obsahuje tři jenom listy sv. Ignátia, 
totiž ku Polykarpovi, k Efešanům a k Římanům a vede text mno
hem obmezenější, než sám krátký text řecký jest. Mnoho slov a vět, 
ano i celých kapitol tam vypuštěno, z listů k Efešanům sotva tře
tina z menší recense řecké v něm ostala, v listu ku Polykarpovi 
dvě poslední kapitoly vynechány jsou a list k Římanům na čtyřiceti 
místech od menší recense řecké odstupuje. Vydatel Cureton syr
skému tomu zkomolenému překladu před menší řeckou recensí 
přednost dává a hledí dokázati, že předně jenom ti tři listové Igná
tiovi praví jsou a že za druhé v nich jen ta slova za slova Igná- 
tiova platiti mají, jež se v syrském překladu nalézají.

Co se prvního tvrzení, že jen tři dotčení listové Ignátiovi při- 
psati se mohou, dotýká, jisto jest, že svědectvím nejstarší doby 
odporuje. Polykarp, jak jsme výše slyšeli, mluví o více než 
třech listech Ignátiových. Nadto svědectví Eusebiovo a Jeronýmovo 
tak jasné jest a tak pevně a nepodvratně stojí, že bez odřeknutí 
se historického smyslu o sedmeru listech Ignátiových nijak pochy
bovat! nelze. Sami zlomkové syrští od Curetona uvedení nasvědčují, 
že ještě jiní, než jsou tři dotčení listové, od Ignátia pocházeli.

S tím již velice klesá váha druhého jištění, že jen ta slova 
přesná jsou, která se v syrském přeložení nalézají. Důvodové pak, 
jež Cureton pro tu domněnku svou uvádí, zhola mělci, matni akřehci
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jsou, že snadnou měrou od kritiků vyvráceni byli. Přispěl k tomu 
nemálo J. H. Petermann, vydav arménský překlad dotčených epištol 
sv. Ignátia v Berolíně 1849; v něm zajisté dokázal, že arménský 
překlad ze syrského textu pošel a že tedy, poněvadž arménská pře- 
loha s menší řeckou recensí se srovnává, také text syrský druhdy 
s ní na rovni byl, a tedy veškery listy a veškera místa tak sebou 
obnášel, jak se v kratší řecké recensi nalézají. Celá povaha, jak 
rétermann dokazuje, překladu syrského svědčí, že necel a zkomolen 
jest. Na nejednom místě se mu vazby a souvislosti nedostává, na 
nejednom patrná mezera všemu vyrozumívání vadí, na nejednom 
proto holý nesmysl se vyškytá. Přátelé syrského čtení všelijak je 
přestavovali a proměňovali, aby souvislosti a vyrozumívání jeho 
pomohli; leč jim to na neprospěch vyšlo. I má se nyní za to, že 
překlad syrský není leč nějaký výtah z řeckého textu. O účelu jeho 
rozličně se dohadovali, jedni že k ascetickým užitbám strojen byl, 
druzí, že odEutychiana pro zjednání nějakého tomu rozkolu důsto
jenství učiněn byl. Leč domyslů těch lišiti se můžeme, ješto vý
slovný přípisek při Pařížském kodexu nám praví, že do syrského 
čtení jenom ta slova přijata byla, jež vážnost kanónů mají.

Z toho všeho patrno, že text syrský zhola obdržeti nemůže, 
a že celá váha tu na řeckých textech leží. Ale kterému ze dvou 
textů těch přednost dáme, kratšímu-li či obšírnějšímu? Již z toho, 
co jsme výše pověděli, patrno jest, že text menší tu přednost má. 
Porovná-li čtenář obě recense, shledá tudíž, že recense větší pod- 
plátána, porušena a zneřestěna jest; mnoho matného v ní přidáno, 
mnóho dobrého vypuštěno, mnoho nejapně z Písma přilípáno jest. 
Naproti tomu recense kratší tak jest v sobě dostatečna, plynuta, 
celistvá a jasna, že jí hned každý nepodjatý čtenář přednost při
soudí. Recense delší chová v sobě nejedny živly dob pozdějších 
a mluví o ústavech církevních, kteří teprvé po Ignátiovi v život 
vstoupili; recense menší ale věku Ignátiovu dokoná a všestranně 
odpovídá. Jestliže již tato okoličnost nám přednost menší recense 
poznati dává, dokladové z listů těch, jež u nejstarších spisovatelů 
nalézáme, ji dokoná doličují a nade všechnu pochybnost staví. Svatý 
Ireneus, Origenes, Euseb, svátý Athanáš a jiní slova z listů těch 
přinášejíce, tak právě, jak se v menší recensi čtou, je kladou. 
Přidáme-li ještě to, že arménský překlad dle vší podobnosti v pátém 
století strojen a dvojí prastaré přeložení latinské s menší řeckou 
recensí se shodují, což jiného zavírati budeme, leč že menší recense 
řecká ovšem jediné přesná a pravá jest?

Ale co souditi o větší recensi textu řeckého ? Proč, kým
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a kdy přesný a čirý text listův Ignátiových podplátán a potvořen 
byl ? O původci té věci se zhola odmlčeti musíme, tu ani dohadování 
možno není. O účelu by se spíše mluviti dalo, kdyby to s prospěchem 
bylo a neukazovalo se pro nás odchodno býti. Za to můžeme určiti 
dobu, ve které se porušení epištol Ignátiových provedlo. Jest to 
století šesté. Ještě v pátém století Theodoret mnohokráte listův 
Ignátiových se dokládaje, neuvádí žádného místa, jehož by v menší 
recensi řecké nebylo. Ale ku konci šestého století přitáčí Štěpán 
Gobaz místa z listů Ignátiových, kteráž se jenom v podplátaném textu 
větší recense řecké nalézají. Patrno z toho, že porušení listů světce 
našeho ve století šestém předevzato bylo.

Na tom bychom přestati mohli, za to majíce, že pravost, 
čirost a hodnověrnost menší recense řecké každému soudnému 
sama se naskytne, an vidí, že celá ctihodná starožitnost po tolik 
století jim dostatečné svědectví dává. Leč přece nemůžeme pomi- 
nouti zásluh, kterých si anglický učenec Pearson již 1. 1672 ve 
knize své „Vindiciae epistolarum s. Ignatii" o zastání přesného textu 
našich listův dobyl. Když za jeho doby někteří kritikové proti 
pravosti listů Ignátiových povstali, připustiti se zdráhajíce, že by 
Ignát byl o některých naukách jasněji, než jim libo bylo, se pronesti 
mohl, odpověděl Jan Pearson oním 1. 1672 vydaným spisem na 
všecky odpory a námitky jejich. Odpověd jeho tak vhodná, rázná 
a důkladna byla, že veškeren spor o věci té za ukončený se mohl 
považovati. Ale když otázka o povaze prvocírkve na přetřes brána 
byla a k dolíčení pravého rázu jejího naši listové co svědkové se 
uváděli, vystoupila s odporem negativná strana mezi protestanty 
proti listům sv. Ignátia. Jest to zvláště moderní škola mladohegelská 
v Tubingách, která nejednoho učence po sobě potáhla. Noví ti 
svatoborcové s podstatnými novými důvody se nevytasili. Co proti 
listům namítají, jest zboží velmi chatrné a pavučinám podobno se 
býti vidí, lehkým váním pravdy v nivec se rozplizujíc. Důvodové 
od Pearsona uvedení posaváde v celé síle a neoblomnosti své 
pevně stojí a dobře k vyvrácení těch nových odporů stačí.

Psáni listové, jak již zmíněno, 1. 107, an sv. Ignát z Antio
chie na moři pouť konal do Říma k smrti mučenické. Když totižto 
ve Smyrně se zdržoval, se všech stran bližší církve jako o závod 
k němu biskupy vyslaly, žádostivý jsouce úctu svou jemu proká- 
zati a spolu zásluh jeho súčastniti se. Z Efesu navštívil ho Onesimus, 
tamější biskup (snad jiný, nežli o němž Filem. 10.), s jáhnem 
Burrhem, Krokem, Euplem a Frontonem; z Magnesie (na Maeandru) 
došel biskup Damas s kněžími Bassem a Apolloniem; z Trall na
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pomezích Karie a Lydie biskup Polybius. Ti potěchou byli sv 
Ignátiovi pro odklad blahoslaveného s Kristem spojení zarmoucenémut 
zbožností svou jej obradujíce, jakož i svým o nábožném smyslu církví 
svojich vypravováním. — Po nich církvím listové Ignátiovi posláni; 
také Římanům, u nichž Evarest sv. byl nástupcem sv. Petra, list psán, 
poněvadž někteří bratří Efeští do Říma cestovati hodlali. Ze Smyrny 
sv. Ignát do Troady, karnž ho Burrhus, Efeský jáhen, doprovodil, 
se připlaviv, tuto ostatní tři svoje listy napsal. Chtěl více listů 
k rozličným církvím psáti, ale přinucen byv nakvap v lod vstoupiti, 
žádost vyplniti nesměl; proto věc tu vložil na sv. Polykarpa, k němužto 
psaný list jest poslední.

Porovnáme-li těchto sedm listů podle obsahu vespolek, shledáme, 
že, vyjmouce list k Římanům a ku Polykarpovi, o věci stejné neb 
aspoň velmi podobné pojednávají. Sv. Ignát celý na tom se ustanovil, 
aby pravdu učení katolického proti bludařům věku svého obhajoval. 
Bludaři ti dvojího od sebe velmi rozdílného druhu byli. Leč obojí 
ten druh nejzazší meze nauky křesťanské za střed vyzdvihnout! 
a světu celému vnutiti usilovali; jedni ty meze, jenž s pohanstvím 
se stýkají, druzí ony, jenž do židovství vybíhají. Titohle poslednější 
učili, že s křesťanstvím i obřady židovské spojiti dlužno, a v po
myslech pozemských dokoná zatonuvše, Krista Pána za člověka 
pouhého vydávali. Onino ale ve zblouznilé mysli své za ideály 
jakýmisi pouštějíce se, Krista Pána ze všelikého těla vyzouvali, a 
vidomý svět ten i hmotu jeho za zlo podstatné pokládali. Jedni byli 
Ebionité, druzí Doketové gnostičtí. Proti obojím zasazuje se sv. Ignát 
a bludy jich mocně poráží. Při tom on velelepo sobě počíná, 
ne tak proti jednotlivým nepravdám dorývaje, jako raději k úzkému 
a tuhému spojení se středem církve, s biskupem, namlouvaje.

Kromě sedmi pravých a neporušených listů ještě jiná písma 
jmenem sv. Ignátia naznačena jsou, a sice abychom při listech 
ostali: 1. k Marii Kassabolické; 2. k církvi Tarské; 3. Heronovi 
jáhnu Antiochenskému; 4. Antiochianům; 5. Filippanům, 6. a 7. dva 
listy Janu Evang.; 8. Matce Boží; 9. Anastasii atd. Ač jinak 
možná věc, že sv. Ignát některé z těohtchle listů k takovým 
osobám psal, těch, jež my nyní máme, za plod jeho nelze přijímati, 
anyť podvrženost a nerůdnost na čele vyrytu nesou. O spisech 
podvržených ostatních zbytečno by bylo tuto se místněji šířiti. 
Ještě přidati musíme, že první české přeložení epištol svat. Ignátia 
učinil Matouš Benešovský, a je vydal okolo 1. 1570—1580 bez 
udání místa a roku. Obsahuje epištoly Iguátiovy podle širšího čtení, 
jak ani jinak býti nemohlo, ješto vydání přesných listů téměř o sto
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let později se vyskytlo. Přeložení to české stalo se z překladu 
latinského. Faustin Procházka je vydal znova 1786.

0 povaze sv. Ignátia.

Tohoto sv. Otce opisují akta umučení jako muže apoštolům 
dokoná rovného, lebkou modlitby, postem a stálostí proti návalům 
křivé nauky se opírajícího, jako světlo mysl věřících osvěcujícího, 
srdce jich zahřívajícího, vroucně planoucího pro zachování církve 
na smrt se vydati.

A věru, kdo jenom poněkud rozvažuje povahu otce tohoto, 
zajisté přesvědčí se, že, jak Bůh vůbec podiven jest ve svátých 
svých, tak zvláště ve světci našem podivným se býti prokázal. Což 
může s jeho zbožnou vroucností porovnáno býti? Ohněm dýchají 
listové jeho a silou duchaplného života hárají skutkové jeho. Kdo 
s to jest, aby četl list jeho k Římanům a hojnost slz svaté radosti 
a svatého se udivování nevyléval? Jakkoli mluva řecká prostranná 
jest, přece návalu jeho zbožných citů nestačovala. Jest to jinoch 
milostí a láskou prodchnutý, prostouplý, proniklý, proháraný, opo
jený ; Kristus láska, Kristus choť jeho. Jest-li kde, jistě na něm 
poznatilze, že láska silná jest co smrt, a žáha její co plamen Páně. 
Protož také plápolavým milosti a zbožné lásky tokem se vylévá, 
a výmluvnost jeho jako bystřina zachvacuje. — Jakož měl příjmení 
Theofor, že Krista v srdci nosil, tak v skutku jediný, nekonečný 
a nesmírný Kristus srdce jeho naplňuje. Mimo Krista nic mu 
není příjemného, nic vznešeného; kromě Krista všecko jest mu 
marné a ješitné. Na něm v plné míře vyplnilo se: „Kristus život 
mňj, a umříti jest mi zisk.“ (Filip. 1, 21.) K orlovi již sv. Jan při
podobňován. Ale jestliže sv. Jan ve slunce života, Krista, nepohnu
tým jako zatonulý pozírá okem, sv. Ignát tolikéž orlu podobný, 
ustavičně k onomu Slunci vzlítá peruťma svátou láskou rozohně
nýma. Kristus jest mu středem života duchovního pro celé člově
čenstvo; on i před svým narozením lidstvo skrze proroky vyučo
val. (Magn. 8.) Víra ve Krista jest mu tak jistá, že důvodů ve
škerých dobře lišiti se může. V církvi, v ústrojí jejím historická 
stránka křesťanské víry tak pojištěna jest, že, jak dí Fil. 8., archivů 
a starých písemností nepotřebí. Bezprostředně ubezpečen jest
o pravdivosti víry křesťanské; více o ní přesvědčen jest, nežli
o vlastním bytí. Protož ani pro jiné dlouhých důkazů neshledává.
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Kde mocnost a síla víry Kristovy nic neprospěla, tu se mu zdálo 
všecko jiné radění a dokazování na prázdno a nadarmo vycházeti. 
Kdož o Kristu věděti nechtějí, ti jsou toliko náhrobkové a sochy, 
na nichžto jména lidí napsána. (Filad. 6.) Věřiti ve Krista po- 
třebno i nejvznešenějším duchům, jinak oni blaženi býti nemohou. 
(Smyrn. 6.) Bez Krista nelze mu žádného ani pozdraviti. Prosí-li, 
ve Kristu prosí, pozdravuje-li, ve Kristu to činí. (Smyrn. 12.) Mi- 
lovati jest mu: Krista v sobě chovati, s Kristem spojenu býti; 
protož láska neznačí u něho pouze milování, nýbrž znamená po
žívání Krista ve svaté večeři. Smrt Páně jest počátek a počinek 
lásky na světě, a toho počinku obzvláště se účastníme v eucharistii, 
v níž v jeho lásku potaženi býváme a kdež jeho láska naší 
láskou se stává. (Trall. 8. Fil. 2, 5. Sin. 1. 7.) Tudy také ta obě- 
tovnost Páně, jíž se za nás dal, vnásbytovati má. (Ef. 18. 21. Sm.
10. 13. Ign.) Proto sluje αντίψυχον, κερίψοχον za křesťany. V nej- 
světější večeři Krista živého vidí, s ním tam nejúže býti doufá 
a jist tím jest, že (v k. 7. k Řím.) tužbou po sv. večeři projevuje 
spolu tužbu po věčném spojení se s Kristem. S Kristem spo
jenu býti jest určení křesťana; spojení to ale jenom láskou usku- 
tečniti se dá. Protož náramnou žádost a vroucnou touhu jeho po 
smrti haněti může toliko člověk, jenž již na světě tomto pravý 
život nalézá. Ignátiovi ale tento život smrtí se býti podobá, on 
k životu pravému doufá teprvé skrze skonání svoje přijíti; ve 
svém umučení spatřuje on zrození svoje. (Rom. 6.) A proto se 
obává, aby Římané mu nebyli překážkou ve spojení se s Kristem, 
proto je prosí a zaklíná, neucházeti se o jeho život tělesný. V pra
vém smyslu našeho slova byl Ignátius pobožný, zbožný, plný 
Boha, a Bůh mu všecko a nadevšecko. Proto také věci nej- 
výtečnější v Bohu vidí, je jako Bohem nadané, jako Boha účastné 
(avšak nikoli v rozumu pantheistickém) považuje a naznačuje; 
utrpení Kristovo nazývá bohoblahým, kněžstvo bohahodným. (Smyr- 
nen. 2.) Cnosti člověka z Boha jsou, a jsou Božská stránka jeho, jsou 
Boží; veškeři křesťané jsou a býti mají cnostonoši a Bohonoši 
(Ef. 9. 15. Tr. 3.). Ignát důkazem jest, jak úzkého a vroucího spo
jení s Bohem křesťan dosahuje, svět s Bohem nemata. Tudíž divu 
není, když o moci lásky, která se modlitbami projevuje, (Rom. 9.) 
dí, že kromě Ježíše Krista láska Římanů církev Antiochenskou, 
biskupa zbavenou, spravovati bude.

Kde však jest láska, tam také jednota. Protož i sv. Ignát 
všady k jednotě stojí, k ní všady napomíná, prosí a zaklíná, aby 
se jí drželi. Jako otec, umírati m aje, co mu nejvzácnějšího, dětem



poroučí, tak sv. Iguát v listech svých církvím v poručenství je
dnotu odkazuje. Jednota jemu nevyhnutelně potřebná v církvi. Bez 
jednoty nelze obstáti křesťanstvu tak málo, jako údům od těla 
odděleným. (Trall. 11.) Víra dle Ignátia toliko možnost církve na
vrhuje; aby skutečnosti dosáhla církev, to děje se láskou a vý
jevem jejím, jednotou. Odtud Tillemont (tom. I. p. 206.) sv. Ignátia 
právem apoštolem jednoty nazývá, jakož on sám (Fil. 8.) se nazývá 
člověkem k jednotě určeným προς ενωιιν -/.ατηρ-ιςμενον. Jednota ale 
jenom skrze biskupa zachována býti může, v němžto Pána samého 
spatřovati máme. (Ef. 6.) Biskup mu jest zástupce, plnomocník, 
obraz Boha. (Rom. začat.) Poslušnost biskupovi prokázaná jest mu 
Bohu prokázanou. Biskup jest mu obraz církve; v lásce biskupově spa
třuje lásku církve. (Trall. 2.) Neodvolává se on, jak Klement Ř. 
(I. Cor. 42. 44.) na apoštolské ustanovení úřadu biskupského; úřad 
ten mu sám sebou potřebu a nutnost svou obnáší, tak jako Božské 
založení samého křesťanství. Jednotou se značí pravda církve a ta 
bez biskupa možná není. Jenom kde ten církevní Bohem a Kristem 
volený (Mag. 2, 3.) pořádek vládne, tam se spatřuje obraz Kristův. 
(Magn. 6.) Biskup netoliko z milosti Boží ustanoven jest, nýbrž jest 
sám v milosti Boží (Magn. 2:), jehož pro Boha a Krista poslouchati 
máme (Magn. 3.) — Pastýřská opatrnost sv. Ignátia se obzvláště 
v 1. ku Polykarpovi jeví. Nekaždá ránatímže lékem se hojí. Prud- 
čejší nápad ukájeti dlužno občinky (k. 2.). O jistých věcech, bludech 
a nepravostech u vyučování veřejném neradno se zmiňovati (k. 5 ). 
Véhlasnosti ku správě duchovní nabyti lze pozorováním hýbání 
vlastního srdce (ib. k. 2.). Výborná to zásada, kteréžto šetříce 
správcové duchovní s úspěchem i samy sebe posvěcovati, i o spa
sení jiných se zasazovati budou. (Cf. Hebr. 2, 18. 4, 15.) Neméně 
pečování o církev sobě svěřenou za vzor sloužiti může. Péče jeho 
šla sice o všecky církve, předce nejvíce mu leží na srdci vlastní 
jeho církev Antiochenská; prosí církví jiných, aby se za ni mo
dlily, aby ji bud písemně, bud ústně vyslanci potěšovaly, aby ji 
z obdrženého pokoje blahoslavily. I šetrnost a útlá něžnost po
vážení hodna jest u sv. Ignátia. Filipanům (k. 7.) mohl vytýkati, že 
jak se z k. 11. dovídáme, mnozí z nich s pohrdou jednali s jeho 
věrnými průvodčími, ale on raději jenom vesměs k svornosti, k va
rování se různic atd. napomíná.

Jakou hlubokou myslí nadán byl, patrno také z toho, co o vý
myslech gnostických praví, kteréžto vystavuje jako výrodek vlastní 
nicoty původců. Titohle jsou mu bytosti bezpodstatné, bezživotné, 
démonové, čímž chtěli učiniti Boha starozákonního (Smyrn. c. 2. 5.);
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mrtvoly jsou zbavené vší pravdy a života z Boha pocházejí
cího odcizené. A v skutku, kdyby gnostické sny jejich o hmotě,
0 hříchu a podobné byly opanovati měly, všecko by muselo v marný 
sen, v holé nic zajiti. Jestliže Kristus, jak tvrdili Doketové gno
stičtí, jenom napohledné tělo nosil, a jenom napohledně trpěl, 
nemohl býti Spasitelem světa; my posaváde tedy ve smrti jsme, 
smrt a porušení posaváde mocnařují nade stvořením; — protož je
1 mrtvonoše či smrtonoše jmenuje.

Ale k tak hlubokému vniknutí v tajemství Boží, k takové 
výši zbožnosti jenom pokora dospívá, k takovému nebeské tužby 
horování jenom pokora vyniká. Jí dána křídla orlice, ji toliko 
uchopuje Duch svátý jako orlice mladé své a povznáší k tajemným 
výšem své svatosti. Z toho již domýšleli se, jakou pokoru pěsto
val v srdci sv. Ignát. On na jediném toliko místě, jenom tam, kde 
nevyhnutelná potřeba toho byla, biskupem se jmenuje (Rom. 9.), 
ač jinde dosti také příležitosti k tomu se naskýtalo. Ve své po
níženosti raději se k jáhnům přirovnává, je spoludělníky svými 
nazývaje. (Magn. 2.) Sobě zdá se býti nedochůdčetem, nehodným, po 
Antiochianech biskupem jejich sejmenovati. (Rom. 9.) Zjevně také
o své nedočkavosti, o pokušeních svých, o prudkosti letory své se 
projevuje (Trall. 4.), jako druhdy sv. Pavel. (II. Cor. 12, 7.) Avšak 
nedočkavost ta byla svátá, a strany pokušení a letory mohl říci 
(Rom. 7.), že láska jeho (pochotí pozemských) ukřižována. Bojí se pak 
(Rom. 6.), že by blízek jsa smrti, žádati mohl, aby život časný dán 
byl jemu. Takto se pokora bojí, vědouc, že všecky dobré úmysly, 
dokavad na zemi putujeme, v nebezpečí se nacházejí, a že poklad 
milosti Boží ve hliněných nádobách nosí. (II. Cor. 4, 17.)

Sv. Ignát více Syřan jsa nežli Řek, asiatského slohu východ
ního užívá; a tudy znamenati všudy orientálnou citův přeplněnost 
a takovou bohatost pomyslů, že za každým novým čtením nová se 
ti namane myšlenka. Jakkoli okrasy antické a starořecké lepoty 
nadarmo hledati v listech jeho: dýchají předce vděkem duchovním, 
a duše krásná, milostná (nejenom vroucná) se v nich bleskotá. — 
Účel-li básnictví jest podnášeti mysl lidskou v říši ideálů až ku 
prakráse, jejížto známky všady rozlity, tedy nazvati lze sv. Ignátia 
básníkem první třídy, ješto nejušlechtilejším zápalem básnickým 
až k nejvyšším výsostem horuje; neschází mu leč rozměru, nebo 
rythmus duchovní dobře vnímati jest, jenž jako nadzemská an
dělská hudba duši slastí naplňuje. To platí zvláště o listu k Řím. 
Slovem, po Písmu sv. není nad tyto listy nic milostnějšího, vý
bornějšího, lahodnějšího.

5



66 Ign. k Ef. 1. 2. Chvála církve.

List sv. Ignátia k Efeským.

Ignát, jenž i T heofor, církvi velkostí B oha Otce a p lností jelio  požehnané 
(cf. E f. 1, 19. 3 , 19. nn.), p ředzřízené  p řed  věky, aby navždy k  nepo
m inutelné, stá lé  slávě byla spojena, a  pravým  u trpením  skze vůli O tce 
a Ježíše K ris ta  Boha našeho vyvolena, církvi m nohoblahó v E fesu v Asii, 

m nohého pozdravení v Jež íši K ris tu  a  v  bezúhonné m ilosti. *)

1. Přijal jsem v Bohu přemilé vaše jméno 2), jehož jste dosáhli 
cnostným obcováním, podle víry a lásky v Ježíši Kristu, Spasiteli 
našem. Následovníci Boha jsouce, krví B oží3) oživše, dílo bratrské 
jste dokonale provedli. Nebo uslyševše, že já pro společné nám 
jméno a pro společnou naději ze Sýrie jsem v okovech odvežen byl, 
s láskou v Kristu mne uvidět4) jste.pospíchali. Doufám také, že 
dostihnu modlitbami vašimi, s divokými zvířaty v Římě se potýkati, 
aby se mi skrze mučenictví dostalo učeníkem býti toho, jenž vydal 
se za nás Bohu k daru a oběti. (Cf. Ef. 5, 2.)

Valnou církev vaši ve jménu Božím jsem přijal v Onesimu, 
muži lásky nevýslovné, podle těla biskupu vašem;5) žádám, abyste 
ho podle Ježíše Krista milovali, a všickni jemu podobni byli. Po
chválen bud, jenž vám dle zásluhy takového biskupa míti propůjčil.

2. Co do Burrha, spoluslužebníka mého, vašeho jahna podle 
Boha,6) ve všech věcech požehnaného: prosím, aby vám a bisku
povi vždy ke cti sloužil. Také Krokus, Boha a vás dostojný, jehož 
jsem co vzor vaší ke mně lásky přijal,, ve všem mě občerstvil, jakož 
jej druhdy Otec Ježíše Krista občerstviti račiž; spolu i s Onesimem, 
Burrhem, Euplem a Frontónem, v nichžto jsem vás všecky podle 
lásky viděl. Kéž ustavičně vás uživu, hoden-li jsem toho. — Slušno, 
abyste všelikým spůsobem Ježíše Krista zvelebovali, kterýžto i vás 
zvelebil; abyste v jednosvorném poslušenství byli dokonalí,7)

') Jin í čtou: v bezúhonné radosti.
’) t. j .  přijal jsem vás slavné a milé Efeské v Onesimovi biskupu vašem ; 

jméno stojí za osobu a  tuto za celou církev.
3) Krví Boží zz smrtí Kristovou. (Cf. Act. 20, 28. a I. Petr. 1, 18. 19.)
4) Slovo to dokládá se z přelohy latinské a arm énské; v originálu zajisté 

dopověď vynechána.
5) Biskupem ho zve podle těla, t. j. vidomým, jelikož zastupuje místo 

nevidomého biskupa, t. j. Ježíše Krista.
ň) Jáhen dle Boha, t. j. jáhen Bohu líbezný.
~) Slova ta, vzatá z I. Kor. 1, 10., nenalezají se v lat. a  arm. překladu 

a vklouzla bez mála nějakým přepisovatelem do textu.

Ign. Ef. 3—5. Napomíná k jednotě. 67

v témže smyslu a mínění, a všickni totéž o něm mluvili, abyste 
biskupu a kněžím poddáni jsouce, ve všem posvěceni byli.

3. Nevelím vám, jako jsa něčím. Nebo ač pro jméno Ježíše 
Krista svázán jsem, nejsem ještě dokonalý v něm. Nyní teprvé po
čínám učeníkem býti, a mluvím k vám, jako k souučitelům svým .J) 
Měl bych zajisté já od vás vírou, napomínáním, trpělivostí a dlouho- 
myslností vaší pomazán2) býti; ješto mi však láska k vám mlčeti 
nedává, předešel jsem vás a nabízím, abyste se sbíhali se smyslem 
Božím.3) Nebo Ježíš Kristus, život náš nerozlučný4), jest smysl 
Otcův,5) jakož i po oboru země ustanovení biskupové ve smyslu jsou 
Ježíše Krista.

4. Proto slušno, abyste se sbíhali ku smyslu biskupa, což
i konáte; nebo vaše chvalitebné a bohadostojné kněžstvo souhlasí 
s biskupem, jako struny s kytarou. Tudy se vaší svorností a jedno
hlasnou láskou Ježíš Kristus opěvuje. Ano i jednotlivci sborem 
budte,6) abyste souzvučni jsouce ve svornosti, píseň Boží přijmouce 
v jednotě, jedním hlasem skrze Ježíše Krista prozpěvovali; aby
i vás uslyšel, a poznal vás z dobrých skutků, že údové jste Syna 
jeho. Výhodno tedy, v jednotě nezkalené setrvati, abyste vždy 
Boha účastni bývali.

5. Já-li jsem v času krátkém k biskupu vašemu přátelstvím, 
ne tělesným, alebrž duchovním přilnul: kterak mnohem více jest 
mi blahoslaviti vás, ješto s ním spojeni jste jako církev s Ježíšem 
Kristem, a Ježíš Kristus s Otcem, aby všecko v jednotě souhlasilo. 
Nikdo se mýliti nedej! Kdo se nenalezá vnitř oltáře, zbavuje se 
chleba Božího. Má-li modlitba jednoho nebo dvou takovou sílu 
(cf. Mat. 18, 19.): čím více modlitba biskupa a celé církve? Kdo 
tedy nepřichází do jednoho shromáždění, ten již pýchou se vynáší, 
a sám se odsoudil. Nebo psáno jest (Prov. 3, 34. Jak. 4, 6.):

') t. j. kromě K rista vy učitelé moji jste.
2) pomazán, probuzen, potvrzen, posilněn.
3) sbíhali, sjednávali, shodovali s vůlí Boží.
*) t. j .  my v něm žijeme a on v nás. (Jo. 1δ, δ. Col. 3 ,4 . a  doleji Trall. 1.)
s) Kristus v celém živobytí svém vůli (smysl γνώμην) Otcovu toliko ve 

skutek uvodil. (Jo. 4, 34. 6, 39. 15, 30.) Z toho vylož, co hned o biskupech dí. 
Smysl toho: Kdo ve smyslu biskupové se nalézá, t. j. kdo s ním spojen a 
sjednán jest, jest také sjednocen s Kristem, a  kdo spojen jes t s Kristem, ten 
je s t sjednocen také s Otcem.

6) t. j. každý z vás skrze mír s Bohem dospívej ke vnitřní harmonii
s sebou samým, kterážto jedině pokoj Boží uštědřiti může.

5*



68 Ign. Ef. 6—9. Jednota s biskupem; bludařové.

„Bůh pyšným se protiví." Snažme se tedy neodporovati biskupovi, 
abychom poslušníci Boží byli.

6. Čím více kdo biskupa se odmlčovati') spatřuje, tím více 
ho cti. Nebo kohokoli hospodář na hospodářství posýlá, toho mu
síme tak přijíti, jako toho, kterýž ho poslal. — Patrno tedy, že ku 
biskupu jako k samému Pánu prohlídati máme. Onesimus pak sám 
náramně chválí zbožný řád váš, že všickni dle pravdy chodíte 
(III. Jo. 4.), a že nižádná mezi vámi neplíží se roztržka, nýbrž že ne
posloucháte žádného více leda Ježíše Krista, jenž pravdu mluví.2) 
(Cf. Jo. 8, 40. 44.)

7. Nebo někteří ošemetně Kristovo jméno nosívají, konajíce 
díla Boha nedňstojná. Jich vy se varovati máte jako lité zvěři; 
jsou zajisté psové zběsilí, tajně kousající; těch máte se vystříhati, 
ješto těžko je uléěiti. Jeden jest lékař tělesný, tělesný spolu
i duchovní, učiněný a neučiněný, Bůh v těle zjevený, ve smrti život 
pravý3), z Marie i z Boha; prvé stradatelný, nyní nestradatelný4) 
Kristus Ježíš, Pán náš.

8. Nikdo tedy vás nesvozuj, jakož se sváděti nedáváte, docela 
jsouce Boží. Nebo ješto nevplížila se mezi vás sváda, jenž by vás 
molila zkormoutiti, tedy podle Boha žijete. Jsem vám povrhel, jenž 
skrze vaši po všechen čas slavenou církev musí očištěn býti.5) — 
Lidé tělesní nemohou duchovních věcí konati, aniž duchovní lidé 
skutků tělesných, jakož ani víra skutků nevěry, ani nevěra skutků 
víry. Cokoli pak vy také podle těla činíte, duchovní jest, ješto 
všecko ve Kristu Ježíši vykonáváte. (Cf. I. Thess. 5, 18.)

9. Dověděl jsem se, že někteří odtamtud6) se špatným uče
ním u vás prošli, jimž jste nedopustili síti u vás, uši zatknuvše, 
abyste nevnímali semen jejich. Tak jste se dokázali býti kameny 
chrámu Otcova, uchystanými ku stavbě Boha Otce (cf. Ef. 2, 21.
I. Cor. 3, 9.); podnešenými do výše strojem Ježíše Krista, jenž jest

*) t. j  netrestali pobrdatelů důstojenství svého. (Sr. doleji k. 15. a Filad. 1.)
2) Doslovně stojí: v p r a v d ě  mluví; považuje se pravda co živel, v němž 

při mluvení svém Kristus bytuje.
3) Jiní čtou: nesmrtný v životě pravém.
4) dříve podtrpný, nyní nepodtrpný.
s) Takto, zdá se, toto místo nejpřípadněji přeložiti. J in í vykládají: vy

vrhel váš jest posvěta vaše, t. j. všechno zlo vyvrhujíce, silnějšími a světějšími 
stanete se.

6) Tak mluví, nechtě místněji věc nrčiti, ač pak jiní to vykládají o Smyrně, 
kteréž město bylo jakoby sídlo Doketů.

kříž, za láno užívajíce Ducha svátého. ]) Víra pak vaše jest zdvi- 
hadlo vaše a láska vaše jest cesta vzhůru k Bohu vedoucí. Všickni 
tedy spolupocestní jste, bohonositelé a chrámonositelé *), Kristono- 
sitelé, svatonositelé,3) dokoná ozdobení přikázáními Krista Ježíše. 
Protož i plesám, že jsem udůstojen v listu tomto promluviti k vám, 
a spolu radoYati se, že dle jiného života4) nemilujete leč jedi
ného Boha.

10. Modlete se i za lidi druhé5) bez přestání; nebo doufati 
lze, že na pokání se dají, aby Boha dostihli. Propůjčte se jim, 
aby aspoň skutky vašimi poučeni byli. — Ke hněvům jejich lahodně 
se mějte, ke chlubnosti jich skromně, k rouháním jejich s modlit
bami, ke bludům jejich okazujte stálost u víře, a k divokosti jejich 
povlovní budte. — Nesnažíce se jich následovati (cf. Mt, 5, 44.), 
vlídností co bratří jejich shledáni budme. Usilujme raději násle
dovníky Páně býti (Mt. 5, 47.), ač by kdo byl namnoze křivdu 
snášel, oloupen a potupen byl (I. Cor. 6, 7. 8 .) ,6) aby se nenalezlo 
mezi vámi nějaké buřeně satanovy,7) nýbrž abyste v čistotě a mír
nosti všeliké, dle těla i ducha, ve Kristu Ježíši ostávali.

11. Časové jsou poslední. 8) Ostýchejme a bojme se dlouho- 
myslnosti Boží, aby nám k odsouzení nebyla. Budto se bojme pří
štího hněvu, anebo přítomnou milost zamilujme; jedno z obojího. 
Jenom ať ve Kristu Ježíši shledáni jsme, abychom žili životem pra
vým. Mimo něho nic se vám nezalibuj; pro něho nosím okovy, 
tyto perly duchovní.9) Kéž dáno mi v nich vstáti modlitbou vaší, 
kteréžto napořáde nechaí účasten bývám, abych shledán byl v účasti 
křesťanů Efeských, jenžto s apoštoly vždy sjednáni byli skrze moc 
Ježíše Krista.

') Sv. Ignát tuto království Otcovo biblickým spůsobem v obrazu velkého 
stavení předkládá. Smysl: účastnými se stáváte Otce skrze utrpení Syna jeho, 
prostředkováním Ducha svátého.

") kteří v sobě chrám Boží nesou.
3) kteříž pravou života svatost v sobě nosí.
4) t. j. dle života křesfanského, jenž je s t jiný, vyšší přirozeného; ku 

pMrodnému se zrozuje člověk, k tomu ale obrozen bývá.
5) nekřesťany.
6) Jiní takto: snažme se býti následovníky Páně (komu více ukřivděno, 

kdo více opuštěn, kým víc pohrdáno?)
7) Zlí nejsou štípení otcovo (Mt. 15, 13.), nýbrž bylina nezdárná, neplecha, 

buřeů satanova, (frilad. 3. Trall. 6.)
8) Křesfan má vždy hotov býti, nevěda poslední hodiny. (Cf. Mt. 24, 42.

Π. Thess. 2, 2.) ·
3) (Sr. Polyc. Filipp. 1.) Proto sv. mučeník Babylas s okovy svými žádal 

pohřben býti.

Ign. Ef. 10. 11. Modlitba za jin é ; láska ku Kristu. 6 9
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12. Vím, kdo jsem a komu píši. Odsouzenec jsem já, vy 
smilovanci; já nebezpečím se zmítám, vy utvrzeni jste; vy jste prů
chod usmrcencům k Bohu. >) Spoluzasvěcenci jste Pavla -) svátého, 
mučeníka, vší blahoslavenosti hodného (v jehožto šlépějích kéž jsem 
nalezen, když Boha se súčastním), kterýžto v každém listu vás 
v Ježíši Kristu zpomíná.3)

13. Vynasnažujte se častěji se k večeři scházeti a. k zvelebo
vání Božímu.4) Nebo když často spolu se shromažďujete, satanova 
moc se zmařuje a zkáza jeho jednotou víry vaší se ruší. Neníf nad 
pokoj, jímžto všecken svár mezi nebešťany i mezi pozemšťany vy
hlazen bývá.

14. Nic toho není vás tajno, máte-li ku Kristu dokonalou víru 
a lásku, jenž jest počátek i konec života. Víra totiž počátek, láska 
jest konec (Cf. I. Tim. 1, 5. I. Cor. 13.) Obě v jedno spojené 
jsou z Boha, a všecko jiné, co ke zbožnosti náleží, z nich násle
duje. Žádný víru vyznávaje, nehřeší, a žádný lásku maje, nenávidí. 
Po ovoci strom se poznává (Mt. 12, 33.); tudy ti, jenž křesťany 
býti se vyznávají, ze skutků patrni bývají. Nezáleží zajisté na vy
znávání, nýbrž na síle víry, věrným-li kdo až do konce shledán bude.

15. Lépe jest mlčeti a býti, nežli mluviti a nebýti.5) Krásnotě 
vyučovati, ten-li, kdo mluví, sám to činí. Jest pak jeden učitel, jenž 
mluvila stalo se: i to, co mlče konal, Otce jest hodno. °) Kdo slovo 
Ježíšovo v sobě má, může v pravdě jeho mlčení vnímati, aby doko-

>) V Efesu sv. Pavel se loučil (Act. 20.), maje pro K rista pronásledován 
býti; z Efesu sv. Jan na Pathmos vyhoštěn; Efesem také jiné z východu 
k  umučení posýláno. Smysl: Vámi dosahují posily ti, jenž pro Boha umírají.

2) (Cf. Ef. 3, 3. 4, 9. Col. 1, 28., kde sv. Pavel co znatel tajemství Božích 
se ukazuje a kde spolu vidno, proč svátým jmenován.) Smysl: účastni js te  ta 
jemství, jež ode Pána zvláště zjeveno a  od sv. Pavla u vás kázáno bylo. Jiní: 
Spoluúčastníci jste s Pavlem v tajemstvích Božích, jelikož u vás kázal, vám 
velebnou Svátostí posluhoval, divy u vás činil atd.

3) Ve K ristu zpomínati ~  mysl někoho křesťanskou, čistokřesťanský 
život jeho vychvalovat! (Cf. II. Cor. 2, 17.) Naráží ale spolu na požehnání kře- 
stanské (Ef. 1, 3.), aneb jes t smysl ten, jejž větší recense tu  naskýtá, ana čte: 
kterýž vezdy na modlitbách svojicli vás pamětliv jest. Jsou totiž Efešané část 
církví ode Pavla založených a Pavel veškery církve své Bohu na modlitbách 
odporoučí. P řeklad: v c e l é m  l i s t u  chybný a nepravý jest.

4) modlitbami, díkňčiněním, prozpěvováním hymuův. Za onoho času pro
následování ke službám Božím se shromažďovati mnohým nesnázem, mrzutostem 
domácím, až i nebezpečenstvím podléhalo.

5) Nyní vystoupá proti žváčům a svárlivcům; chce pak říci těmi slovy: 
Dobrý křesfan jím  v tichosti jest, nemluvě mnoho.

®) Kristus, když také divy činil, nestál o slávu lidskou. (Jo. 6, 15. — 
Mat. 9, 30)

Ign. Ef. 16—19. Zlé nauky; kříž Kristův. 71

nalýin b y l,J) čině i tím, co mluví, i mlčením poznán bývaje. Nic 
Pána tajno není, nýbrž i skrytosti naše blízky jsou ho. —  Čiňme 
tedy všecko, jako by on v nás obýval, abychom byli chrámové jeho, 
a on aby sám byl Bůh náš, což také jest a před obličejem naším 
se ukáže, pročež ho záslušno milujeme.

16. Nemylte se, bratří moji! Cizoložníci2) nebudou vládnouti 
královstvím Božím. Jestliže tedy ti, jenž dle těla takové věci činí, 
smrti propadli, čím více, někdo-li zlým učením víru Boží kazí, pro 
kterouž Ježíš Kristus ukřižován byl? (Cf. I. Cor. 10, 8. Hebr. 10,
28. 29.) Takovýto jsa naprzněn odejde do ohně neuhasitelného, 
jakož i ten, kdož ho poslouchá. (Cf. Ef. 5, 5. I. Cor. 3, 15.
I. Tim. 4, 2.)

17. Proto přijal Pán mast na hlavu svou, aby církvi neporu
šitelnost zavanul.3) Nepomazujte se tedy zlovonnou naukou'knížete 
světa tohoto! Nedejte se jím ukořistiti od života vám vytknutého. 
Proč nezmudřujeme všickni, dosáhnuvše poznání o Bohu, kteréž 
jest Ježíš Kristus? Proč hyneme zpozdile, neuznávajíce daru nám 
Bohem v skutku poslaného ? 4)

18. Jest duch můj plihotou kříže,5) jenž nevěrcůin jest po
horšením, nám ale spasením a životem věčným. (I. Cor. 1, 18.) Kde 
jest moudrý? kde badatel (Cor. 7, 20.)? kde chlouba těch, jenž 
věhlasnými šlovou? Bůh zajisté náš Ježíš Kristus podle Božího 
řízení v životě Mariině nošen jest byl, z Davidova sice pokolení, 
ale skrze Ducha svátého. Narozen jest a pokřtěn, aby utrpením 
svým vodu posvětil.G)

19. Bylo pak skryto před knížetem tohoto světa panenství 
Marie i porod její, podobně i smrt Páně, troje tajemství ted roz

') Tiché působení Boha pochopujeme teprv pojavše v sebe slovo jeho ; 
bez poznání Boha v K ristu skrze víru nelze dospěti k  dokonalosti v dobru.

5) Doslovně: lcaziči rodin, narážeje spolu na kaziče víry. (Cf. I. Cor. 6,
9. 10. Herm. III. 5, 7.)

3) Prohlídá k Jo. 12, 17., kdež řeč jes t o pomazání ku pohřbu s l a 
v n é m u :  že Pán vstáti m ěl; v o n n é m u  pro církev: že odtud nadějí budoucího 
vzkříšení ovanuta byla.

4) Patrně tu naříká nad těmi, jenž k učení bludařů přestoupili a  K rista 
vírou a skutky zapírali.

s) Plihotou, nečistotou kříže, t. j .  musí duch můj skrze kříž od hříchů 
očištěn býti. Křížem rozumí sm rt Páně. Jiní č to u : Jest duch můj klanitbou 
kříže, t. j . duch mňj klaní se kříži tomu, jenž nevěrcům je s t ku pohoršení. Tak 
syrský překlad.

6) Utrpením svým dokonal dílo výkupy a posvěty naší, a tím teprvé se 
k řes t stal koupelí obrození našeho. (Jo. 3, 5.)
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hlášená,J) která v tichosti Boží vykonána byla. Kterak ale světu 
zjevena jsou? Hvězda zářila na nebi nade všecky hvězdy, a světlost 
její byla nevýslovná, a novota její působila úžas; všecky pak hvězdy 
ostatní se sluncem a měsícem za stoupenstro sloužily hvězdě té. 
Ta pak rozšiřovala světlo své na všecky; a zkormoucení nastalo, 
odkud by ta novost jim tak nepodobná byla? Tudy všecko magi- 
ctví se rozpadalo, -) Veškera vazba zlosti se rozsmekla, nevědomost 
se zničila, a stará vláda zrušila se, an Bůh po člověcku se zjevil 
pro obnovení života věčného. (Cf. Hebr. 2, 14. I. Jo. 3, 8. Jo. 12,
46. Ef. 1, 10.) Tehdáž počátek bralo, co u Boha uchystáno bylo. 
Takto odtamtud všecko přišlo v pohýbáuí, ano zničení smrti za
mýšleno bylo.3)

20. Uzná-li mne Ježíš Kristus skrze modlitbu vaši za ho
dného, a jeho-li jest vůle, v druhém listu, jejž vám psáti hodlám, 
dále provedu, co jsem tuto počal o vzdělávání v nového člověka 
Ježíše Krista, 4) skrze víru v něho a lásku k němu, skrze utrpení 
a vzkříšení jeh o ; obzvláště jestliže mi Pán zjeví, že vy všickni do 
jednoho zejmena 5) skrze milost Boží shodujete se svorně v jednu 
víru a spojeni jste v Ježíši Kristu (kterýžto podle těla z pokolení 
jsa Davidova, syn člověka jest a Syn Boží), tak že biskupa akněž- 
stra posloucháte s myslí nerozdělenou, jeden chléb lámajíce, 
jenžto jest lék nesmrtelnosti, prostředek, abychom neumřeli, nýbrž 
věčně žili v Ježíši Kristu.

*) doslovně: tajemství křiku, t. tajemství hlučná. Satan nevěděl o n ich 
ani svět ve službu jeho vydaný; nyní ale tajemství ta  slavně zjevená předmětem 
křiku synů světa učeného se stala, jenž vně se nalezajíce, jim  nerozumějí. Satan 
neznal panenství Mariina, ješto se mu zdála obyčejnou matkou býti; aniž chu
dobu a nuznost porodu Páně pozna l; zhola pak nepoznal smrti Páně, t. j. moci 
smrti té, za to maje, že zvítězil, když Kristus na kříži skonal.

’) Mágové byli kněží a  mudrci perští, nejprve ostatky podání starého 
Božského ostříhající, jejichžto umění ale později zbuřenělo, obírajíc se vyklá
dáním snů, hvězdopravectvím a jinými tajemstvími čarodějnými. Slyš tedy ma- 
gictvím všelikou lichou moudrotu.

3) Kristus nejdříve přemohl smrt a  ztad jeho stoupenci také smrt a všecko 
zlo přemáhají. Ignát tu křesťanství co střed vystavuje, z něhož se všecko po
hybuje, kam všecko směřuje a  se vrací. Kristus centrum historie člověčenstva. 
To pěkně vyličuje sv. Ignát v ukázání se hvězdy a stoupenstva jejího. Jin í 
slyší to pohýbáuí na říši pekelnou; předěsili se zlí duchové, poněvadž K ristus 
příchodem svým smrt zkazil.

4) Máme totiž (I. Cor. 15, 47. Ef. 4, 24. Col. 3, 1.) ze člověka zemského 
v obraz nebeského člověka Ježíše K rista vzděláni býti, kterýžto v nás tvaru 
nabyti má. (Gal. 4, 19.) Nedostalo se však svátému Ignátiovi toho čeho sobě 
tuto žádá, aspoň starožitnost nám o tom nevypravuje.

*) každý z vás osobně a všichni společně.

Ign. Ef. 21. Závěrek.
\
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21. Nad duši svou miluji vás r) a ty, které jste poslali ke 
cti Boží do Smyrny, odkud i píši vám, Pánu děkuje, Polykarpa, 
jako i vás miluje. Pamatujte na mne, jakož i Ježíš Kristus na 
vás. Modlete se za církev v Sýrii, odkud mne ve vazbách do Říma 
vedou, mne posledního z tamějších věřících, an hodným uznán 
jsem ke cti jeho shledán býti.

Zdrávi budte 2) v Bohu Otci a v Ježíši Kristu, společné na
ději naší.

‘) jin í: Duši svou bych dal za vás a za ty atd. Opět jin í: Kéž vám 
k otavení posloužím a těm atd. Slovo to άντίψυχον všelijak překladatele v nesnáz 
uvodilo.

2) έρρωσθε (cf. Act. 15, 29.). Ignát spolu i kořenný význam „silným býti“ 
se slovem tím spojuje.
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Ignát, příjm ím  T heofor, církvi v M agnesii naM aean d ru , *) požehnané 
sk rze  m ilost Boha Otce v Jež íš i K ris tu  Spasiteli našem , v němžto j i  po 

zd ravuji a  všeho dobra  želám  v B ohu Otci a  v  Jež íš i K ris tu .2)

1. Poznav vaši blahozřízenou podle Boha lásku, umínil jsem 
s plesáním u víře Ježíše Krista promluviti k vám.3) Udůstojen 
jsa jména nejvznešenějšího ve vazbách, jež nosím, církve zvele
buji, 4) a prosím jim sjednocenost těla a ducha Kristova,5) jenž 
jest náš život věčný, sjednocenost víry a lásky, jenž všecko pře
sahá, obzvláště pak (sjednocenost) s Ježíšem a Otcem, v němž vše
likému příkoří knížete tohoto světa odolajíce a jeho zniknuvše, Boha 
se přiúčastníme.

2. ÍJdůstojen jsem byl spatři ti vás v Damovi, biskupu vašem, 
Boha hodném, a ve ctihodných kněžích Bassů a Apolloniu, a ve 
spolusluhovi svém G) jáhnu Sotionovi, kteréhož bodej déle uživu,

*) Y Jonii, k  rozeznání jiných měst téhož jména, na př. v Macedonii, 
v Lydii atd.

’) Ve K ristu pozdraviti je s t tolik, co křesťanskou příznivostí křestany 
jako křesťany pozdraviti.

3) Vírou Ježíše K rista tuto se rozumí zbožný, Kristem v lidstvu zarozený 
život. Smysl: umínil jsem  promluviti k  vám s myslí právě křestanskou.

<) Opěvám; zaujat radostí nebeskou tak se vyjadřuje. Míní pak listy 
své k  rozličným církvím poslané. Jmenem se znamená důstojnost, a  tuto ne 
tak o přijmi svém Theofor, jako raději o hodnosti mučenické řeč vede.

s) Poněvadž na tom nejvíce záleží, abychom právě o vtělení Kristovu 
věřili, a  skrze tu  víru spasení došli (Jo. 3, 16.; 17, 2. 3.), proto sv. Ignát tuto 
a jinde (na př. Smyrn. 1, 2. 5.) snažně vštěpuje nauku o t ě l u  a  d u c h u  K r i 
s t o v ě ,  t. j. o Božské a lidské přirozenosti v Kristu a vystříhá církve od 
tenkráte povstalých záludných výmyslů a zhoubných fantastických ostrovtip- 
nůstek Gnostiků, kteřížto hmotu všelikou jako ode zlé bytosti stvořenou zhola 
v sobě za zlou pokládali. Tolikéž i o lidském těle nesličně smýšlejíce, Krista 
Ježíše bud všeho pravého těla odsuzovali, jediné napohledné, zdánlivé jem u 
připouštějíce; aneb (jako Cerinth) Ježíše za pouhého člověka měli, jemužto 
ale na křtu v Jordáně aeon Kristus od dobrého Boha poslaný se připojil, ale 
při umučení opět od něho odstoupil. Sv. Ignát nerůdnost učení toho hlubolco- 
myslně vystavuje co výrodek vnitřní těch mudrochů ničemnosti. (Cf. Smyrn. 5.)

6) Z  pokory se tuto (a jinde, na př. Smyrn. 12. Filad. 4.) sv. Ignát, 
ačkoli biskupem jsa, k jáhnům připojuje.

Ign. Magn. 3—6. ťířad biskupský; dvojí peníz; řád církve. 75

an biskupa jest poslušen jako milosti Boží, *) a kněží jako příkazů 
Ježíše Krista.2)

3. Sluší ale i na vás, nenadužívati věku biskupova, nýbrž 
podle moci Boha Otce 3) všelikou úctou se mu propůjčovati, jakož 
jsem i na zbožných kněžích shledal, že nenamítajíce patrného mlá- 
deneckého věku, jeho co moudří v Bohu4) poslušní jsou (cí. I. Tim.
4, 12.), avšak ne jeho, nýbrž Otce Ježíše Krista, jenž biskupem 
všech jest. Ke cti toho, jenž nás zamiloval, slušno vám, onoho bez 
pokrytství poslouchati; nejen zajisté vidomého biskupa někdo šálí, 
nýbrž klame i nevidomého. V těch věcech nepřistojí prohlédati 
k tě lu ,5) ale k Bohu, jenž i skryté věci zná.

4. Slušno tedy nejenom křesťanem se nazývati, ale také jím 
býti. Jakož pak někteří zajisté k biskupu se hlásí,6) avšak všecko 
bez něho vykonávají. Takovíto nezdají se mně dobré míti do sebe 
svědomí, nescházejíce se pořádně podle ustanoveni. 7)

5. Ješto všecky věci konec vezmou, také nám dvoje věci, 
smrt a život, předloženy jsou, a každý se na své místo dostane. 
(Act. 25. Clem. hor. 5. Polyc. Filip. 9.) Nebo jako jest dvojí peníz, 
jeden Boží, druhý světa, a každý má vtlačený vlastní ráz svůj, 
tak nevěrcové ráz světa nosí, věřící ale v lásce ráz Boha Otce 
skrze Ježíše Krista, jehožto života v nás není, hotovi-li nejsme, 
ochotně podle utrpení jeho umříti. 8)

6. Poněvadž jsem v nadzmíněných osobách u víře a lásce
vaši obec celou spatřil, 9) proto napomínám Vás, usilujte všecko 
v jednotě Boží vykonávati, ješto biskup na místě Božím předkuje, 
a kněží místo rady apoštolské zaujímají, jáhnům pak, mně přemilým, 
služba Ježíše Krista svěřena jest, kterýžto byv přede všemi věky u 
Otce, naposled se ukázal. Všickni tedy stejný mrav Boží přijavše, 
vážnost sobě vespolek prokazujte. Nikdo po lidsku nepohlížej na 
bližního, nýbrž v Ježíši Kristu se ustavičně milujte. Nic nebud

*) jako milosti Boží, kteroužto onen biskupem ustanoven.
а) t. j. jak  onoho příkazu, jímž kněží ustanoveno v církvi.
3) kteroužto v něm považovati a ctíti máme.
*) M o u d r ý  v B o h u  naproti se klade moudrosti světa tohoto, jenž 

chytrost toliko pouhá jest.
s) t. j. člověku.
б) je j Bohem ustanovena býti vyznávají.
’) totiž dle ustanovení Páně a apoštolův se nesborujíce.
8) Naráží na onu daň (Mt. 22, 20.), k terá (Exod. 30, 13.) do chrámu

platiti se měla v penízi posvátném, jehož ale v nedostatku za římský (světský) 
peníz změňováno. (Cf. Mth. 21, 12.)

9) t. j. víru a lásku celé církve Magneské.
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mezi vámi, co by vás déliti mohlo, nýbrž s biskupem a s předsta
venými podle vzoru a nauky nesmrtelnosti se sjednoťte. *)

7. Jakož tedy Pán bez Otce, s nímžto sjednocen byl, ničeho 
nečinil ani sám skrze sebe, ani skrze apoštoly své, tak ani 
vy bez biskupa a kněží nic nečiňte; aniž usilujte, aby věc vámi 
různo učiněná slušnou se zdála.2) Na témže místě mějte jednu 
modlitbu, jedno vzývání, jednu mysl, jednu naději v lásce a v ra
dosti bezúhonné. Jeden jest Ježíš Kristus, nad něhož nic není le
pšího. Protož chvátejte všickni jako do jednoho chrámu Božího, 3) 
jako k jednomu oltáři, jako k jednomu Ježíši Kristu, jenž od je
dnoho Otce pochází, v jednom jest a k jednomu se vrátil. 4)

8. Nedávejte se jinakým učením5) mámiti, aniž bájemi 
starými, ješto neužitečné jsou. Nebo jestliže posaváde podle zákona 
židovstva žijeme, vyznáváme, že jsme milosti nepřijali. (Cf. Gal.
5, 4.) Sami zajistévelebožní prorokové žili podle Ježíše K rista;0) 
protož i pronásledováni byli, jeho milostí jsouce nadchnuti, aby 
nevěrce přesvědčili, že jeden Bůh jest, jenžto se zjevil skrze Ježíše 
Krista Syna svého, kterýžto jest slovo jeho věčné, nepochodilé 
z mlčení,7) a ve kterémž tomu, jenž ho poslal, zúplna se zalíbilo. 
(Mt. 17, 5.)

9. Jestliže ti, kteřížto ve starých řádech žili, 8) k obnovené

’) t. j. jednota s Biskupem obrazem bud toho života, jejž svati vedou 
v jednotě s Bohem, a jin í jednotu vaši s biskupem nazírajíce, docházejtež pře
svědčení o životě onom.

2) Neusilujte různění svého nějakou napohledností obělovati. T. j. byt 
se vám zdálo, že i  bez biskupa a kněží něco rozšafného provedete, nemáte 
předce ničeho bez nich podjímati se.

3) jin í: jako jeden do chrámu Božího.
A) Poslední dvě slova opáčiti tak to : k jednomu se vrátil a u  jednoho bytuje.
s) Sv. Ignát velí tuto utíkati učení záludného bludařů takových, kteřížto 

jakousi směsici ze křesťanství a ze židovství sosnovali, na př. Ébionitů, Na- 
zareů atd. Ti zajisté ode křestanů druhých se odloučivše, zvláštní sekty za
razili, často i stežejných nauk křesťanstva (na př. Ebionité božství Kristova) 
se odčítajíce.

6) Kristus, středem jsa  duchovního života lidstva, byl také ve St. Z. 
světlem každého člověka osvěcujícím. (Jo. 1, 4. 5. 9.)

’) Kristus z mlčení nepošel, jelikož od věčnosti z Otce pochází; nenít 
Kristus podoben slovu naší mluvy, kteréžto s mlčením počíná a s mlčením se 
skončuje, není pozdější než mlčení, t. j. věčný jest. Tuto bud sv.' mučeníkovi 
namanulo se, jako ve kmitu duchem svým zbožným a často horovným do 
vnitřní, nepřístupné bytnosti Božství nahlédnouti, aneb naráží na bludy Simona 
čarodějníka tehdá se vyskytlé, o nichž po vydání knihy Hippolytovy 1851 m íst
nější jsme nabyli zprávy.

8) podle Starého Zákona.

přišli naději, nesobotujíce již, *) nýbrž žijíce podle dne vzkříšení 
Páně, kdežto i náš život vzešel skrze něho a smrt jeho (již ně
kteří zapírají2) : kterak my, jenž tím tajemstvím3) jsme víry 
došli, a pro ně v trpělivosti setrváváme, abychom jakožto učeníci 
Ježíše Krista, jediného učitele svého, nalezeni byli, kterak budeme, 
pravím, my bez toho žiti moci, jehožto i proroci očekávali, uče
níci jeho skrze Ducha svátého byvše ? Protož také ten, jehožto zá- 
slušně očekávali, přibyv, je z mrtvých vzkřísil. 4)

10. Nebudme tedy necitelní dobroty jeho! Nebo kdyby on 
nás' dle skutků našich následoval, nebylo by nás více. Protož uče
níci jeho jsouce, učme se podle křesťanství žiti. Nebo kdo po 
jiném, nežli po tomto sluje jm énu,5) ten Bohu nepřináleží. Od- 
straňtež tedy kvas zlý, zastaralý a zakyslý a proměňte se (I. Cor.
5, 7.) v přesnici novou, jenž jest Ježíš Kristus. V něm dejte se 
osoliti, aby se nikdo z vás nenakazil (Marc. 9, 49.), ješto někdy 
podle vůně souzeni budete. (II. Cor. 2, 15.) Nemístno vzývati 
Ježíše Krista a židovati; 6) nebo křesťanství nevěří v židovství, 
nýbrž židovství ve křesťanství,7) aby všeliký jazyk vírou s Bohem spo
jen b y l.8)

11. Těch věcí však, nejmilejší, nepíši, jako bych byl poznal, 
že někteří z vás toho smyslu jsou; nýbrž hodlám jako nejmenší 
mezi vámi vystřihati vás, abyste udicem nicoucí nauky nepodpadli, 9) 
nýbrž pevně přesvědčeni stáli v narození Syna Božího, v jeho utrpení 
a vzkříšení, stalém za vladaře Pontského Piláta, ve věcech, kte
réžto skutečně a nepochybně dokonány jsou Ježíšem Kristem, 
nadějí naší, ode kteréžto nikdo z vás odvrácen nebuď.

’) t. j. soboty neslavíce, čímž všeliký Zákon Starý míní jako hned d n e m  
vzkříšení Páně všeliký stav novozákonní.

5) za napobledné je  vydávajíce.
’) Tajemstvím smrti a vzkříšení Páně.
4) Slova ta  očividně nejdou jediné na těch několika světců, jenž po 

vzkříšení Páně z mrtvých vstali, nýbrž se týkají těch, kteří v předpeklí příchod 
Páně očekávali. Nebo praví sv. Ignát, že Kristus přišed, přijda či raděj 
s nimi j s a  χαρών, je  vzkřísil. Byl pak s nimi v podsvětí.

5) Slouti v biblickém mluvení spůsobu jest tolik co býti, a jméno k ře
sťanské tolik co povaha mravná křesťanská, mravné křesťanské chování. Aneb 
raděj mluví o haereticíeh, jenž jm éna původců nosili.

6) po židovsku sobě počínati.
’) t. j .  křesťanství neodkazuje na židovství co doplněk svů j; ale naopak 

celý Zákon Starý nebyl leč ustavičný odkaz na příští Kristovo.
8) t. j. aby věřící ze všech národů se shromáždili k jednomu středu, 

jenž jes t Bůh. (Sr. Jo. 10, 16.)
») Sr. Smyrn. I. Ef. 18. 19.

Ign. Magn. 10. 11. Židovství a křesťanství. 77
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12. Kéž bycli ve všech věcech vás užil, hoden-li toho jsem. 
Ač pak jsem svázán, k žádnému z vás, jenž svobodni jste, při
rovnán býti nemohu. Vím, že proto nezpyšníte, máte zajisté v sobě 
Ježíše Krista; ano, raději se zardíváte, chválím-li vás, jako psáno 
jest (Prov. 18, 17.): „Spravedlivý sám na sebe žaluje."

13. Snažte se utvrzenu býti v naukách Páně a apoštolů, 
abyste ve všem, cokoli konáte, dobrého zdaru nabývali, v tělesných 
věcech i duchovních, ve víře i v lásce, v Otci, Synu a Duchu sv., 
od začátku až do konce, i se ctihodným biskupem svým, a se 
blaho-uvitým duchovním věncem kněžstva svého, a s božnými 
jáhny. Poddáni budte biskupovi a sobě vzájemně, jako Ježíš Kristus 
podle těla >) Otci svému, a apoštolé Kristovi i Otci a Duchu 
svátému, abyste jednotou tělesnou i duchovní sjednoceni byli. 2)

14. Věda vás Bohem naplněné, zkrátka napomenul jsem vás. 
Pamatujte na mne na modlitbách svých, abych Boha došel, a na cír
kev syrskou (podle kteréžto se jmenovati hoden nejsem ).3) Nebo 
potřeba mi vaší společné v Bohu modlitby a lásky, aby mohla cír
kev syrská od církve vaší orosena býti. 4)

15. Ze Smyrny, odkud píši vám, pozdravují vás Efeští, jenž 
přítomni jsou k oslavě B oží,5) jakož i vašincové a s Polykarpem, 
biskupem Smyrnenským, mě ve všem občerstvili. I ostatní církve 
pozdravují vás ke cti Ježíše Krista. Budte zdrávi v jednotě Boží, 
majíce ducha nerozdílného, jenž jest Ježíš Kristus. 6)

J) jako člověk.
5) O duchovní jednotě<Jo. 17, 11. 21.); avšak (Ef. 4, 13—17) ta  jednota 

se také vně projevovati dlužna. Ve všech má Kristus napodoben býti, ale o té 
s Kristem podobě a srovnalosti život celý patrně svědčiti má, aby tak vnitřek 
v zevnějšku výrazu svého docházel.

3) Biskupem Antiocheuským. (Cf. Ign. Rom. 9.)
4) rosou milosti Boží býti ovlažena.
5) přišli zajisté s Onesimem biskupem do Smyrny pozdravit Ignátia a

duchovních jeho darílv se přiúčastniti.
6) Koho obživuje duch Kristův, ten jistě  jednotu chová i jeví. (Ig. Ef. 3. 

Trall. 1.)

Ign. Trall. 1—3. O církvi, biskupu, kněžích a jáhnech. 79

List sv. Ignátia k Trallským.

Ig n á t, k terýž i T heofor, od B oha Otce Jesu  K ris tova  m ilované, svaté 
v T ra llích  v A s ii1) církvi vyvolené, bohadůstojné, jenž poko je2) užívá 
sk rze  tělo , k rev  a u trpen í Ježíše  K ris ta , naděje  naší v našem  p ro  něho 
vzkříšení, k teroužto  já  v p lnosti3) spůsobem  apošto lů4) pozdravuji, všeliké

b lahosti j í  želaje.

1. Dověděl jsem sc, že v neúhonném a nerozdílném napořád 
smyslu trváte, netoliko obyčejem, nýbrž povahou,5) jakož mne zpravil 
Polybius, biskup v á š; kterýžto podle vůle Boží a Ježíše Krista ve 
Smyrně se octnul, a se mnou v Ježíši Kristu ®) svázaným takto 
se radoval, že jsem v něm celou církev vaši spatřoval. Když tedy 
jsem přijal skrze něho to, jež dle Boha jest, přání vaše, podo
balo se mi, 7) že jsem vás nalezl, kteréž jsem poznal následovníky 
Boha býti.

2. Biskupu zajisté poddáni jsouce jako Ježíši Kristu, vidíte 
se mi ne podle člověka, ale* podle Ježíše Krista žiti, jenž umřel 
za vás, abyste vírou ve smrt jeho smrti ušli. Potřeba tedy vám 
ničeho bez biskupa nepodjímati, což i činíte. Ale i kněžím pod
dáni budte, jako apoštolům Ježíše Krista, jenž jest naděje naše, 
v jehožto obcování se náležejme. Také jáhnově jakožto sluhové 
tajemství Ježíše Krista mají všelikým spůsobem u všech v zalíbení 
býti; nebo nejsou posluhovatelé pokrmů a nápojů, nýbrž sluhové 
církve Boží; proto mají se úhon jak ohně varovati.

3. Všichni podobně jáhnům vážnost prokazujte jako ustano
vení Ježíše Krista, a biskupovi jako Ježíši Kristu, Synu Otce, kně-

J) V Lydii nedaleko Maeandru.
5) božího, vnitřního, jehož člověčenstvo skrze tělo, t. j. příští a  skrze 

krev t. j . sm rt Krista Pána dochodí.
3) v plnosti, t. j. jejížto všechny údy já  pozdravuji.
■*) Nepřirovnává sebe k apoštolům, nýbrž jako nástupce apoštolů jim 

apoštolského pozdravení uděluje.
5) t. j . :  Mysl ta  svorná není u vás případná a nejeví se jenom  zevnitř, 

přijata byvši snad jen pro odiv a na pohled, nýbrž s vaší povahou vnitřní srostla 
a dokonale se u  vás jako ustálila, jako byste se s ní byli narodili.

6) Biblickým spůsobem řečeno, t. j. pro Ježíše Krista.
’) Jiní jiného čtení se držíce, takto vykládají: obdržev skrze něho pobohé 

(t. j. jež po Bohu či podle Boha jest) přání vaše splesal jsem, poznav vás ná
sledovníky Boha býti.



žím pak jako radě Boží a shromáždění apoštolskému. Bez nich 
není církve. Přesvědčen pak jsem, že v tom stejně smýšlíte. Obdržel 
jsem zajisté vzor lásky vaší, jejž i u sebe chovám, v biskupu vašem, 
jehožto zevnějšek již velikou naukou, jehožto lahodnost jest silou; 
myslím, že i bezbožníci ho ctí, kteří návidí, že sobě neodpouštím. *) 
Zdali o tom psáti moha, k té o sobě domněnce jsem dospěl, abych, 
ač odsouzencem jsa, vám jak apoštol poroučel?2)

4. Mnoho vím v Bohu, ale sám sebe měřím,3) abych ve 
chloubě nezahynul. Nebo nyní mně nejvíce jest se obávati, a nikoli 
nepozorovati na ty, jenž nadýmají mne; kdo zajisté vychvalují 
mne, ti mne bičují. Rád sice trpím, ale nevím, zda jsem hoden 
toho. Horoucnost moje není sice mnohým patrna, avšak na mne 
tím prudčeji dorývá. 4) Krotkosti mi tedy potřeba, jížto kníže tohoto 
světa zkažen bývá.

5. Nemohu-liž vám o věcech nebeských psáti? Avšak bojím 
se, abych vám maličkým škody nepřinesl. A vy propustíte mne 
z toho, abyste snad nemohouce toho pochopiti, se nezalknuli. Ne
boť i já, že v okovech jsem, ne již hned proto věcí nebeských, 
řádů andělských, sborů a poměrů knížatstev nebeských, věcí vi- 
domých a nevidomých chápati umím.5) Ale i kromě toho dotud 
učeníkem jsem .e) Mnoho nám zajisté chybí, abychom se s Bohem 
nechybili.

6. Protož prosím vás, ne však já, nýbrž láska Kristova, abyste 
křesťanské toliko potravy požívali, a býlí cizího se varovali, kteréž 
jest bludařství. Slučujíť Ježíše Krista s jedovatinou svou, a za

!) Nemohli zajisté ani pohaué neobdivovati se vznešenosti a  stálosti mysli 
na  mučenících.

2) Jiní jinak  čtouce, p řekládají: Ze šetrnosti k  vám v $oléhavějšícli, ač 
moha, výrazech o tom se nepronáším atd. Vykladatelům těm sv. Ignát zdá 
se tu  dotýkati nějaké z doslechu známé předešlé Trallanft k  biskupu svému 
hořkosti, již prý ale veřejně přetřásati nevolí. Avšak lépe ku čtení rukopisu 
přiléhá, co v textu se nalézá.

3) M ohuosobš veliké věcivynésti, jimiž mne B5h obmyslil, ale uskrovňuj i. 
(II. Cor. 10, 12.) Chrysostom dí, že sv. Ignát obcování s anděly dfistojen byl.

4) Mravnou vnitřní pňtku svou, jiným ukrytou, avšak od něho samého 
dobře pocítěnou tuto projadřuje sv. Ignát. (Podobně sv. Pavel II. Cor. 12, 7.)

s) Jin í: neboť i já  nehned proto, že ve vazbách jsem  a věci nebeské, 
řády audělské a stav knížatstev, věci vidomé a nevidomé chápati mohu, již 
učeníkem jsem atd.

6) t. j. nejeuom tajemství oněch nepostíhám, nýbrž i v jiných věcech 
posavad učeníkem jsem. Jiní zprosta: U věcech těch učeníkem ještě jsem. Jiní 
jinak. (Viz pozn. před.)

80 Ign· Trall. 3—6. Řád církve; pokora; vyšší nauky.

svým důstojenstvím víry docházejí, ') jako ti, kteří k úmorné je- 
dovatině medoviny přiměšují, jižto nevědomec s radostí přijímaje,
záhubnou pochotí smrti se dopíjí.

. 7. Takovýchto se varujte. A to se vám povede, nedáte-li se 
nadmouti a přilnete-li nerozlučně k Bohu, k Ježíši Kristu, k biskupu 
a k ustanovením apoštolským. Kdo uvnitř oltáře2) jest, ten čistým 
jest; kdo se vně oltáře nalézá, nečist jest, to jest, kdo bez biskupa, 
kněžstva a jáhnů něco před sebe béře, ten není čist ve svědomí.

8. Ne jako bych o něčem takovém mezi vámi se byl dověděl, 
nýbrž napřed vystříhám vás, jako rozmilé svoje, úklady dábla 
předvídaje. Znova se tedy v lahodnost obleknuvše, obnovte se 
u víře, jenž jest tělo Páně, a v lásce, jenž jest krev Ježíše Krista.3) 
Nikdo z vás neměj něco proti bližnímu. Nedávejte pohanům příčiny, 
aby pro několik zpozdilců celé církvi Boží se urouhávali. Běda 
tomu, jehožto lehkovážností jméno Boží v porouhání bývá. (Jes. 52, 5. 
Ezech. 36, 23.)

9. Ohluchněte, někdo-li vám mluví bez Ježíše Krista, jenž jest 
z pokolení Davidova, z Marie, jenž v pravdě se narodil, jedl a pil, 
v pravdě pod Pontským Pilátem byl pronásledován, v pravdě byl 
ukřižován a umřel, ani se dívali nebešťané, pozemšťané a podsvěťané; 
kterýžto také vstal z mrtvých, an jej Otec jeho vzkřísil, jakož i nás 
v něho věřící Otec jeho vzkřísí podle jeho podobenství skrze Ježíše 
Krista, bez něhožto pravého života nemáme.

10. Jestliže ale, jak někteří bohaprázdní, to jest nevěřící 
praví, jenom zdánlivě trpěl — sami zdánlivost jsouce — proč já 
v poutech se nalézám? nač žádám se potýkati se šelmami? Tedy 
nadarmo umírám ? Nemluvím-li proti Hospodinu lh avě?4)

Ign. Trall. 7,—10. O bludech; o J. Kristu. 81

') Z  bludařů mnozí nějakou zevnější vážnost buď měli, buď si osobovali, 
pro kterouž i ve bludech víru u jiných nacházeli. Naráží snad na Gnostiky, 
jenž vyšším poznáním se vychloubali a  zbrojemi sofistiky na jiné  vypadali. I 
mravní jejich přísnost jim  u neopatrných duší víru získala. Jin í vykládají: 
mluvíce věci nehodnověrné.

s) Kdo spolkuje s církví. Tenkráte nebyl leda jediný ve chrámích oltář.
3) (Cf. Smyrn. 6. Ef. 14.) Smysl je s t: na víře a lásce všecko záleží, a 

všecky cnosti z nich se rodí; tak zajisté v těle a krvi Páně celý Kristus bytuje. 
Spolu ale ja k  tělo a  krev k  sobě patří nerozlučně, tak  i víra a  láska nemají 
se od sebe odloučiti; láska jes t krev, jenž má kolovati v žilách každého 
křesťana.

4) (Cf. I. Cor. 15, 32. Magn. 5.) t. j. mají-li onino pravdu, sm rt Páně 
popírajíce, jis tě  bych já  se na nepravdě nalézal a sm rt moje by učení nepravé 
ohlašovala. Ovšem ale opak toho všeho jest. Lze větu poslední bez otázky vy- 
ložiti: věru nemluvím já  křivých věcí o Pánu.

6



82 Ig. Trall. 11—13. O svornosti a modlitbě.

11. Utíkejte tedy zlých těchto výstřelku smrtelné ovoce ne
soucích, z něhož kdo okusí, tudíž umírá. Ti nejsou štípení Otcovo 
(Mt. 15, 13.); kdyby byli, prokazovali by se ratolestmi kříže, a 
ovoce jejich bylo by neporušitelné. Křížem tím v utrpení svém vás 
zove Kristus, jehož jste údové. Nemůže tedy hlava odloučeně bez 
údův roditi se, an jednotu přislíbil Bůh, kterýmž jest On sám. ])

12. Pozdravuji vás ze Smyrny spolu i s jinými tuto (ve vy
slancích) přítomnými církvemi Božími, jenžto mne všelijak duchovně
i tělesně občerstvily. Pro pouta svoje, která nosím pro Ježíše 
Krista, modle se, bych Boha účastným se stal, prosím vás, ostá
vejte Ye svornosti a modlitbě vzájemné. Sluší zajisté na každého 
z vás, obzvláště pak na kněží, občerstvovat! biskupa ke cti Otce, 
Ježíše Krista a apoštolů. Želám, abyste mne v lásce poslechli, abych 
toto napsav, nebyl na svědectví proti vám.2) Modlete se také za 
mne, lásky vaší potřebujícího ve smilování Božím, abych dě
dictví, jehož jsem tak blízek, hodným se stal, a nebyl zavrhnutým 
nalezen.

13. Pozdravuje vás láska Smyrňanů a Efešanů. Pamatujte na 
modlitbách svých na církev Syrskou, po nížto jméno nejsem nositi 
hoden, posledním jsa z nich. Zdrávi budte v Ježíši Kristu. — 
Poslušní budte biskupa co Bohem ustanoveného, tolikéž také i kněž
stva. Milujte se vespolek nerozdílným srdcem. Duše má skrze vás 
očištěna jest netoliko nyní, ale také když se u Boha octnu.3) Nebo 
posaváde v nebezpečí trvám, avšak věrný jest Otec, v Ježíši Kristu 
splniti moji a vaši prosbu. Kéž byste v něm (v Ježíši Kristu) 
neúhonnými nalezeni byli!

*) Kristus hlava, věřící jsou jeho údové. On bez nás, pro které podnikl
smrt, do slávy vejiti nemůže, ano by se jem u něčeho nedostávalo; hlava zajisté 
bez údův obstáti nemůže. Takovou s údy jednotu sám zaslíbil (Jo. 17, 21. 23.
12, 26.) a  dokonána bude tenkráte, když odevzdá vládu Otci a Bůh všecko ve 
všem bude. (Cf. I. Cor. 15, 24. 29.) Zjevné tuto svědectví o božské Krista Pána
povaze.

5) Cf. Filad. 6.
’) Starostliv a bázliv jsa  s strany spasení svého, zaklíná je, aby modlitbu

svou s jeho modlitbou spojili; ano, když dojde vroucně žádaného cíle, ostane 
svazkem lásky s nimi spojen, a ješto přímluvám jejich přičítá spásu svoji, také 
svazkem vděčnosti.

Ign. Řím. 1. Připiš. 83

List sv. Ignátia k Římanům.
Ignát, jen ž  i T heofor; církvi, k te rá  sk rze  velikost svrchovaného Otce 
a Ježíše  K ris ta  Syna jeh o  jed iného  m ilosti došla, *) k te ráž  m ilována 
a osvícena je s t  vůlí toho, jenž  všecko um ínil, co je s t dle lásky  B oha 
našeho Ježíše  K ris ta ; k te ráž to  i p ředkuje  v m ístě okresu  ř ím s k é h o ;2) 
k te ráž to  je s t  B oha hodná, důsto jná, hodná všeho blahoslavení, vší po
chvaly, hodná dojiti účelu, čistohodná, 3) p ředs tavená  spolku lásky, 4) 
po K ris tu  a  po Otci n a z v a n á ;5) k teroužto  i pozdravuji ve jíněnu Ježíše 
K ris ta  Syna O tcova; těm , jen ž  podle tě la  i ducha ve všech p řikázán ích  
jeho  sjednoceni jsou, vždy m ilostí Boží naplněni, a  ode vší cizorodé 
b a rv y 6) ocíděni, pozdravení hojného a  neúhonného v Jež íš i K ris tu

B ohu našem .

1. Modlitbou svou k Bohu dosáhl jsem uviděti vaše božné
tváře,7) tak že více jsem obdržel, nežli jsem prosil; s) naději se

*) t. j. kteráž Božím smilováním ku všecko převyšujícímu poznání Boha 
(jehožto nevýslovná velkost a velebnost teprv křesťanstvím se zcela zjevila) 
došla a k účastenství věčného spasení povolána jest.

2) Nedí: Předkuje okresu římskému, nýbrž předkuje ve hlavním místě 
(t. j . městš, an τόπος často významu toho bývá [cf. Justin. Tryf. 80.]) okresu 
římského. Přednost ta  nemůže býti ona, jenž biskupovi v každé církvi náleží, 
nýbrž vyšší nějaká, ješto sv. Ignát j í  žádné jiné církvi nepřipisuje, a zajisté 
bez rozumu nemluvil. Přednost ta  Stolice římské hned místuěji se u rču je : 
προν.αΟημενη της άγάπης, nad spolkem lásky, nad společnosti milujících. Spolek 
ten lásky pak nic jiného nemůže znamenati leč společnost všech křesťanů, celou 
církev křesťanskou. Přednost tedy Stolice římské podle sv. Ignátia na všecky 
církve se vztahuje. Avšak bychom i slova προκαθήμενο της αγάπης jinak vy
kládali, přednost Stolice římské ze slov προκάθητα'. εν τόπω atd. jistá  jest. 
Ano, již  ten rozdíl mezi povahou listu lc Římanům a povahou jiných listů předpo
kládá vysokou úctu sv. Ignátia k církvi římské. Jiným církvím nejednou důrazně 
radí, aby svatosti a  čiré nauky pílely; v našem listě toho není. Ignátiovi zdálo 
se neslušeti předpis jim nějaký přičiniti, jako Petr a Pavel. Tudy dí (k. 4.): 
„Nevelím vám jako P etr a Pavel.“

3) t. j. ctihodná pro čistotu mysli.
‘) ž e  αγάπη takto přeloženo býti může (a tuto podle kontextu musí), 

viz Smyrn. 12. Filad. 11. Trall. 13. Kdyby sv. Ignát byl jenom  výbornost 
lásky Římanů chtěl chváliti, zajisté byl by bud místo προκαΟημένη jiného 
slova použil, aneb aspoň na místo τής αγάπης užíval έν άγάπγ).

5) χρ ’.στώνυμος, πατρώνυμος, t. j. jenž nese jméno, které i K ristu i Otci 
přináleží. Tuto se rovně na přednost církve římské jmenem či na místě Otce 
a Krista jí  připsanou ukazuje. (Cf. Philipp. 2, 10.)

°) Cizorodá barva značí jinorodé, liché učení. Podobenství vzato od neduhů, 
jimiž barva pleti se ziněňuje.

’) Z toho vidno, že někteří z Říma byli navštívili sv. Ignátia. Sv. mu- 
čeník jako jinde tak  i tuto mluví, jako by všecky byl viděl, uviděv toliko ty, 
jenž od církve vysláni byli.

8) jiné čten í: tak že více obdržeti jsem  prosil.
6*



84 Ign. Řím. 2. 3. Mučenictví.

zajisté ve vazbách pro Ježíše Krista vás brzo pozdraviti, jest-li 
vůle Boží, udftstojniti mne, abych cíle došel. Začátek zajisté šťastně 
zaveden jest, jenora-li ještě milosti účasten budu, nezávadně losu 
svého dostihnouti. Nebo se obávám lásky vaší, aby mně k úrazu 
nebyla. J) Vám zajisté snadno jest učiniti, čeho žádáte, ale mně 
těžko Boha dojiti, chcete-li vy mne ušetřiti.

2. Nechci zajisté, abyste se lidem líbili, nýbrž Bohu, jakož 
se také líbíte. Nebo nikdy nebudu míti takové příležitosti, Boha 
dostihnouti, aniž vy lepšího skutku se propůjčiti můžete, jenom-li 
se odmlčíte. Nebo jestliže o mně mlčeti budete, stanu se Božím, 2) 
pakli ale tělo moje zamilujete, znova musím běh svůj počíti. 3) Ne
poskytujte mně lepších věcí, leč abych Bohu obětován byl, dokavad 
oltář uchystán jest; abyste ve sbor láskou se spojíce, prozpěvovali 
Otci v Ježíši Kristu, že biskupa Syrského v za hodného Bůh uznal, 
od východu k západu obeslav jej. Krásnotě, se světa k Bohu za- 
padnouti, abych opět v něm vzešel. 4)

3. Žádnému jste ještě nezáviděli,5) jiných napomínali jste. 
Žádám já, abyste potvrdili toho, k čemu jste napomínáním nabízeli. 
Vyproste mi jenom sílu vnitřní a4 zevnitřní, abych tak nejenom 
mluvil, ale i volil, abych křesťanem nejenom slul, ale i shledán byl. 
Jím-li shledán budu, také jím slouti mohu, a tedy mohu věrným 
býti, když více neukáži se přede světem. Nic, co se ukazuje, věčno 6) 
není; nebo vidomé věci trvají na čas, nevidomé na věky. (II. Cor.
4, 18.) Nebo i Bůh náš Ježíš Kristus, co u Otce jest, u větší se 
ukazuje záři. ') Křesťanství není jen dílo mlčení, nýbrž i velikosti. 8)

') 01)ává se Ignát, aby Římané buď jjiodlitbou, bud prosbou, buď pe
nězi, buď násilím jem u v mučenictví nepřekáželi. To se zajisté stávalo, jak  
Euseb. (h. e. 6, 40.) svědčí.

2) Dokonav ku spatřování jeho dojdu.
3) na okole života, jehožto cíle jsem téměř dostihl. (I. Cor. 9, 24.)
*) Připodobňuje tu  krásným podobenstvím život k oběhu slunečnímu, 

t. j. zapadnuv světu (umřev), y Bohu vzejdu na onom světě.
5) podstoupením mučenické smrti Boha dojiti.
®) jiné čtení: dobro.
7) K ristus odešed k Otci, vešel sice ve slávu svou; ale jeho sláva se 

projevuje na zemi vítězstvím křesťanství v pronásledováních a nepřemoženou 
stálostí mučeníkň.

8) Křesťanství nezáleží jen  v tichosti, nýbrž i v duchovním veličí. Nevi
domá velkost a vznešenost křesťanské mysli jes t sice stežejná stránka; avšak 
jest-li pravá vznešenost ta, jistě také vně se projeví; sice jinak  by pouhá ocha- 
bělost byla, kterouž ode pravé křesťanské tichosti, s vysokou duše silou spojené, 
dobře rozeznávati sluíí. Přidávají někteří rukopisové: když od světa nenávi
děno bývá.

4. Píši církvím, všem hlásaje, že rád pro Boha umru, vy-li 
jenom mi nepřekazíte. Prosím vás, neprokazujte se mi s nevčasnou 
přízní. Dopusťte mi pokrmem šelem býti, jimiž dáno mi k Bohu 
se dostati. Jsem žito Boží, a zuby šelem rozemlín býti musím, 
abych čistým chlebem Kristovým shledán byl. Lichoťte raději šelmám, 
aby hrobem se mi staly, a nic neostavily z těla mého, abych zesnuv, 
žádnému obtížen nebyl. —  Tenkráte pravým učeníkem Kristovým 
budu, když svět ani těla mého nespatří. Proste za mne Krista, 
abych nástroji těmito r) shledán byl obětí. Nevelím vám jako Petr 
a Pavel; oni byli apoštolové, já odsouzenec jsem; oni svobodní,2) 
já otrok až do nynějška; ale budu-li trpěti, stanu se svobodníkem 
Ježíšovým a vstanu v něm svobodným. Nyní v okovech učím se 
nežádati věcí zemských a pomíjejících. 3)

5. Od Sýrie až do Ílíma, na zemi a na moři, za dne a za 
noci, se šelmami se potýkám, an k desíti leopardům 4) přivázán 
jsem, jimiž jest rota vojenská (I. Cor. 15, 32.), jenž na dobrodiní 
jenom horšími se stávají. 5) Avšak příkořenství jejich mně k na
učení slouží; tím ale ještě nejsem ospravedlněn. (I. Cor. 4, 4.) Ó 
bodejž uživu divokých zvířat na mne uchystaných! Želám je hotové 
nalezti, a lichotiti budu jim, aby mne rychle sežraly, ne jak ně
kterých se ostýchajíce ani se nedotkly. Nebudou-li chtíti odporujíce, 
přinutím je násilím. Odpusťte mi! Vím, co mně prospčšno. Nyní 
počínám učeníkem býti. Nikdo mně z vidomých ani z nevidomých 
nezávid, abych Ježíše Krista dostihnul. Oheň a kříž, útok šelem, 
roztrhání, roztahování, rozeptýlení kostí, zhmoždění údů, celého těla 
rozsápání, zlá muka satanova nechať se na mne shluknou; toliko 
ať Krista dostihnu.

6. Nic mi neprospějí rozkoše světa, e) nic království věku 
tohoto. Lépe mi v Kristu Ježíši umříti, nežli končinami světa vlá
dnouti. Nebo co prospěje člověku, by celý svět získal, ale duši 
svou škodoval? (Mt. 16, 26.) Toho já hledám, jenž za nás umřel, 
toho žádám, jenž pro nás z mrtvých vstal. (Cf. II. Cor. 5, 14.)

Ign. Řím. 4—6. Touha státi se mučeníkem. 85

*) Zuby šelem.
2) Prostí vší křehkosti lidské. Dvou apoštolův oněch dotýká, pověvadž 

v církvi předkovali. Z toho viděti, že oba apoštolové v Římě učili a  co zakla
datelé církve římské se považovali.

3) jiné čtení jen  prostě klade: učím se nežádati ničeho.
4) Domnívají se někteří, že legie ta, ku kteréž vojáci ti patřili, jméno 

leopardův nosila. Jiní o povaze, vojínů Ignatia strážných to slyší.
5) Zdá se, že vojáci ti ode křesťanů dary obdrželi, aby se sv. Ignátiem 

vlídněji nakládali.
6) jiné čtení: končiny světa.



86 Igu. Řím. 7—9. Touha po mučenictví; modlitba.

Mně narození nastává. r) Odpusťte mi, bratří! Nezabraňte mi žiti, 
nechtějte, abych umřel; ano, Božím chci býti, nezadejte mne světu. 
Dejte mi světla čirého dostati. Tam dostihnuv, budu člověkem 
Božím. Dopřejte mi následovníkem býti utrpení Boha mého. Má-li 
ho kdo v sobě, chápej, co chci, a měj útrpnost se mnou, věda, co 
mne skličuje.

7. Kníže tohoto světa mě uchvátiti chce, a mysl moji k Bohu 
obrácenou porušiti. Nikdo z vašinců přítomných mu nepomáhej. 
Stůjte raději po mé straně, to jest po Bohu mém. -) Nemluvte o 
Kristu Ježíši, světa chutnajíce. Nebuď žádné u vás závisti. Bych 
také přítomen jsa, jiného· žádal, nedejte se namluviti. Raději tomu 
věřte, co píši vám. Nebo žijíc,3) vám píši, po smrti touže. Láska 
moje ukřižována4) a ve mně nehárá oheň paliva chtivý; ale živá 
a ve mně promlouvající voda (Jo. 7, 3 5 .)5) praví v útrobě mojí: 
Pojd k Otci. Nelibuji sobě potravy pomíjející, aniž rozkoší tohoto 
života. Po chlebu Božím dychtím, po chlebu nebeském, po chlebu 
života, kterýž jest tělo Ježíše Krista, Syna Božího, jenž v posledních 
časech ze semene Davidova a Abrahamova učiněn; a po nápoji 
Božím, po jeho krvi dychtím, jenž jest láska neporušená a život 
věčný. °)

8. Nechci déle po lidslcu žiti. (Rom. 3, 5. Gal. 3, 15.) Toho 
se mi také dostane, jestliže vy mi přejete. Přejte mi tedy, aby
i vám přáno bylo. Kratičkým psaním prosím vás: dejte mi víru. 
Zjeví pak vám, že pravdu pravím, Ježíš Kristus, ústo nelživé, skrze 
nčhožto ve pravdě Otec mluvil. Modlete se za mne, abych toho 
dosáhl. Ne podle těla jsem psal vám, nýbrž podle mysli Boží. 
Dojdu-li utrpení, tedy jste mi přáli; zavržen-li budu,7) nenáviděli 
jste mne.

9. Pamatujte na modlitbách svojich na církev v Sýrii, kteráž 
na místo mne Boha má za pastýře. Ježíš Kristus toliko jí bude

*) Den smrti považuje za den narození. J in í vykládají: toC mi jes t ziskem.
*) Doslovně: Buďtež raději mojimi, to jest Božími.
3) život maje v sobě pravý, rozvázán jsa  ode vší lásky zem ské; ješto bych 

potom mohl snad opět láskou ke světu, k životu tělesnému pojat býti.
Jiní láskou rozumějí Krista, jin í pochoť věcí světských.

5) Voda ta  živá jes t Duch svátý k  mučenictví pobádající.
6) Na mnohých místech sv. Ignát o večeři Páně se vyjadřuje (Smyrn. 7. 

Ef. 5, 20. Fil. 4.) Touha jeho jde po skutečném s Kristem živým se spojení; 
proto nalézá v nejsvětější večeři nejvnitřnější sloučení se s pravým živým 
Kristem. Odtud jeho žádost, spatřiti nezakrytě, co se v nejsvětější svátosti pod 
rouškou smyslům ukrývá.

') Jako utrpení nehodný.

Ign. Řím. 9. 10. Závěrek. 87

biskupovati a láska vaše. *) Já pak se zardívám, mezi nimi jme
nován b ýti; neboť nejsem toho hoden, jsa z nich jako posledním 
a nedochůdčetem. (Cf. I. Cor. 15, 8.) Ale však umilostěn jsem 
něčím býti, jestliže Boha dostihnu. Pozdravuje vás duch můj a 
láska církví, jenž mě pro jméno Ježíše Krista přijaly, netoliko jako 
pocestného;2) nebo i ty církve,.jenž cesty, již jsem dle těla vy
konával, blízky nebyly, po městech mě doprovázely.

10. To vám píši ze Smyrny skrze Efešany hodné blahoslavenu 
býti. Mimo jiné mnohé jest ιι mne také Krokus, jméno mně drahé. 
Co do těch, jenžto mne ze Sýrie do Říma ke cti Boží předešli, myslím, 
že jste se s nimi již seznámili. Dejte jim věděti, že blízek jsem. 
Nebo všickni jsou Boha i vás hodni, a slušno, abyste je ve všem 
občerstvili.

Tohle jsem vám napsal devátého před kalendami Septembro- 
vými (t. j. 23. srpna). Mějte se dobře až do konce v trpělivosti 
pro Ježíše Krista. Amen.

*) láska modlitbami a přímluvami se vyskytající (cf. I. Jo. 5, 14. 15. 
Jac. 5, 16.), nýbrž i velepastýřská péče velebiskupa vašeho. Ta myšlenka tane 
tu na mysli sv. Ignátiu.

2) nýbrž jako bych jich biskupem byl, s takovou láskou a útulností se 
mně propůjčili.
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List sv. Ignátia k Filadelfianům.

Ignát, jenž i T heofor, církvi Boha Otce a P ána  Jež íše  K ris ta  ve F iladelfii 
v A s i i , ]) jenž m ilosrdenstv í došla a  v jedno tě  Boží u tvrzena je s t, a  ne- 
ustavně nad u trpením  P án a  našeho p le s á ,2) a jeho  vzkříšením  plného 
přesvědčení o m ilosrdenství Božím naby la ; k terou  j á  pozdravuji skrze 
k rev  Ježíše K r is ta ;3) k te ráž to  je s t  ustavičnou a  nepom íjející rad o s tí mou,  
zvláště sjednocena-li je s t  s biskupem , s kněžím i a jáh n y  jeho  po úchvale 
Ježíše K ris ta  ustanoveným i, k te réž to  duchem  svým svátým podle své 

dobrolíbeznosti u  s tá lo sti u tvrdil.

1. Biskupa vašeho poznal jsem co muže, jenž správy cír
kevní nedošel o své újmě, ani skrze člověka (Gal. 1, 1.), ani pro 
slávu marnou, nýbrž láskou Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Nad 
jeho povlovností jsem se užasnul, jenžto mlčením více působí, nežli 
mluvitelé marných věcí. S přikázáními zajisté tak krásně souhlasí, 
jako kytara se strunami. Proto duše má blahoslaví zbožnou mysl 
jeho, vědouc ji býti cnostnou a dokonalou, jakož i nepohnutelnost 
a poklidnost. jeho, kterýž podle vlídnosti Boha se spravuje.

2. Jakožto synové světla a pravdy utíkejte různic azlonauk; 
kde pastýř jest, tam následujte jako ovce. Nebo mnozí vlkové na 
pohled hodnověrní zajímají běhatele Boží rozkošemi záhubnými 
(II. Tim. 3, 6.); ale svornost vaše nedá jim místa. (Act. 20, 29.)

3. Zdržujte se bylin zlých, jichžto Ježíš Kristus nepěstuje, any 
nejsou štípení Otcovo. (Mt. 15, 13.) Ne, jako bych u vás byl růz
nici nalezl, nýbrž procíděnost.4) Nebo kdo patří Bohu a Ježíši 
Kristu, ti s biskupem jsou. Koližpakkoli na pokání se dadouce, 
v jednotu církve vstoupí, i ti Boží budou, napotom dle Ježíše 
Krista žijíce. Nedejte se svésti, bratří! Kdo rozkolníka následuje,

J) Asie se slyší prokonsulárná, jenž zahrnovala krajiny maloasiatské při 
moři egejském. K těm krajinám patřila také Lydia a v ní u paty hory Tmólu 
stála naše Filadelfie. Jest to jedno ze sedmera měst. k nimž sv. Jan  apokalypsu 
napsal. (Ap. 1, 11. 3, 7.)

2) t. j. nerozlučně ku Krista Pana utrpení lne. (Cf. Ef. 3. Magn. 15. 
Trall. 1. Rom. připiš.)

3) t. j. v Kristu Spasiteli našem, jenž prolitím krve své naším Spasitelem 
se stal. Sv. Ignát pozdravení svému tímto spůsobem chce působivosti přičiniti, 
v tom smyslu, jako my říkáme: Prosím vás pro pět ran Kristových.

*) čistotu, čirotu, nezkalenost, neporušenost; co různice bylo, to se pro
cedilo a pouhá čirota zůstala.
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nebude děditi království Božího; kdo chodí v cizí domněnce (Trall. 6.), 
s utrpením se neshoduje. ’)

4. Suažte se tedy jednu eucharistii slaviti. Jedno zajisté jest
tělo Pána našeho Ježíše Krista, a jeden kalich pro sjednocenost
krve jeho (I. Cor. 10, 16.), jeden oltář, jakož jeden biskup s kněž
stvem a s jáhny, spolusluhami mojimi; abyste, cokoli konáte,2) podle 
Boha vykonávali.

5. Hojnou, bratří, láskou k vám přetékám, a v plesání po
siluji vás, avšak ne .já, nýbrž Ježíš Kristus, pro něhožto svázán 
jsa, mnohem více obávám se, an ještě dokonalým nejsem.3) Leč 
modlitba vaše dokoná mne pro Boha, abych losu, jímž mě smilo
vání Boží obmyslilo, dosáhl, uteka se k evangeliu jako k télu Kri
stovu, a k apoštolům, co ku kněžstvu (radě) církve.4) Ale i pro
roky milujme, poněvadž i oni evangelium ohlašovali, v Krista dou
fali, jej očekávali, a v něho věříce, spasení došli v jednotě s Ježí
šem Kristem. Byli zajisté lásky a podivu hodní světci, jenž od
Ježíše Krista svědectví dosáhli (Luc. 24, 25—27.), a v evangeliu 
společné naděje spolu zahrnuti byli.

6. Někdo-li ale u vás židovství káže, neposlouchejte lio .5) 
Lépe jest od muže obřezance křesťanství slyšeti, nežli od neobře
zance židovství. Oba-li však nehlásají o Ježíši Kristu, jsou ná
hrobky toliko a sochy pohřebné, na nichžto jenom jména lidí na
psána jsou. Utíkejte tedy hanebných lstí a úskoků knížete světa 
tohoto, abyste usouženi jsouce chytrostí jeho, neochabovali v lásce ; 
raději s nerozdílným srdcem na jednotě se stanovujte. Děkuji pak 
Bohu svému, že se strany vás dobré svědomí mám, a žádný ani

') Různě a  roztrhávaje církev, protiví se pravdě, že Kristus krví svou 
církev založil.

2) u  věcech církevních.
3) podle jiného čtení: an ještě uchvácencem jsem, ještě  totiž mne uchva

cují, sápají, smýkají, vlekou a všelijak mne K rista zbaviti usilují.
4) E v a n g e l i e m  rozumí obsah života a  skutků Kristových a nazývá je  

t ě l e m  Páně, poněvadž se jím Kristus předmětné vystavuje a smyslně takořka 
ku pochopení naskýtá. Skrze a p o š t o l y  slyší ústní jejich o Kristu vypravování 
a nazývá je  kněžstvem, poněvadž apoštolé jsou pro veškeru církev to, co pro 
jednotlivé církve jes t presbyterium. Smysl je s t: Přivětuji se k věcem od Krista 
hlásaným a činěným, jako by Kristus dosavadžil, a  k  vypravováním apoštolů tak 
se přikazuji, jako by posavad církev spravovali. Avšak i prorokův St. Z. se 
přitýkám, any jejich výroky stvrzují pravdu evangelia. Jiní rozumějí zde spisy 
evangelistů, listy apoštolské a písma prorocká.

5) Ošemetným Písma vykládáním někteří Gnostikové potřebu obřezání a 
jiné doličovali.
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skrytě ani veřejně clilubiti se nemůže, jako bych někoho byl obtížil, 
bud ve věcech velkých, bud v nepatrných. ') (Cf. I. Cor. 12, 13.) 
Také za všecky, mezi nimiž jsem mluvil, se modlívám, aby to nebylo 
na svědectví proti nim. (Trall. 12.)

7. Ačkoli mne podle těla někteří oklamati chtěli, duch předce, 
jsa od Boha, nedá se klamati. Víf, odkud přichází a kam jde 
(Jo. 3, 8.), a trestá věci skryté. Volal jsem u vás jsa, hlasem ve
likým2) mluvil jsem: Biskupa poslouchejte a kněžstva a jáhnů. 
Někteří domněli se, že tak mluvím, předvídaje roztržky. Ale svědek 
jest mi ten, pro nčhožto svázán jsem, že jsem nevěděl o tom podle 
těla, nýbrž duch mluvil ke mně a pravil: Nic nevykonávejte bez 
biskupa; ostřihejte těla svého co chrámu Božího (I. Cor. 6,18. 19.); 
milujte jednotu, utíkejte roztržek, budte následovníci Ježíše Krista, 
jak i on jest Otce svého.

8. Činil jsem, co na mně bylo, jakožto člověk k jednotě určený. 
Kde různice a hněvy jsou, tam Bůh neobývá. Proto Bůh všem, 
jenž sekají, odpouští, jestliže se obrátí k jednotě s Bohem a ku spo
lečenství s biskupem. Důvěřuji v milost Ježíše Krista, jenž každé 
pouto váni sejme; předce ale napomínám vás, nic nečiniti ze svár- 
livosti, nýbrž všecko podle učení Kristova. — An jsem některé za
slechl říkati: „Nenajdu-li toho ve Starých, neuvěřím evangeliu,“
i an pak jsem já pravil jim: „Jestiť tak psáno," 3) odpověděli mně: 
„Na otazu jest.“ 4) Mně pak Písmy starými jest Kristus,5) nedo- 
tklivou starobylostí jest mi kříž jeho a smrt a vzkříšení a víra 
skrze něho na svět přišlá; těmito žádám s pomocí modlitby vaší 
ospravedlněn býti.

9. Kněží vzácní ovšem jsou, však vznešenější jest velekněz, ®)

*) Tu viděti, jakož i z kapit. 7., že sv. Ignát osobně ve Filadelfii byl. 
Slyší to někteří o nevzkládáni židovského jha  na ně.

2) hlasem Božím, má starý lat. překlad.
3) t. j. v skutku staré Písmo svědčí ve prorocích o Kristu, o jeho n a 

rození, zázracích, o jeho umučení, vstoupení, o vyzdvižení jím zákona obřaduího 
a t. d. Jin í vykládají o Písmech N. Z. v archivech uložených, na něž prý se 
mnozí odvolávali, příkoří úřadu biskupskému učiniti hodlajíce v ten spůsob: ne
najdu-li v listinách. Ale výklad v textu více přiléhá ke spojitosti.

4) Totiž zda tak psáno se nalézá, zda Písmo staré o příští a utrpení 
Páně prorokuje. Prohlédá k nevěram i, jenž předpověděním Starého Zákona
o Kristu místa nedávali.

5) t. j. Kristus mně bezprostředně, byt se i ve St. Z. nic o něm nen a- 
cházelo, hodnověren jest, ačkoli pak ostatně dobře ho St. Písmo, kteréž já  co 
svaté ctím (cf. c. δ, 9.) osvědčuje. Ne nadarmo se tedy Ignát Theoforem jmenoval.

6) t. j. Kristus. (Hebr. 4, 14. 9, 11. 12. 10, 2.) Kněží tedy tu značí Zákon 
Starý, velekněz znamená Z. Nový.
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jemuž svatyně svátých odevzdána, jemuž jedinému tajemství Boží 
svěřena. Ontě dvéře k Otci (Jo. 10, 7.), jimiž Abraham, Izák a 
Jakub a proroci a apoštolé i církev vcházejí. Všecko to (zří) k je
dnotě s Bohem. *) Má pak evangelium něco výtečného do sebe, 
totiž příchod Pána Spasitele našeho Ježíše Krista, jeho utrpení 
a vzkříšení. Nebo milení prorokové předvěstovali ho ; evangelium 
ale jest dokonání neporušitelnosti. ") —  Všecko 3) spolu výborno 
jest, jenom-li v lásce věříte. ^

10. Poněvadž pak, jakož mne došlo, modlitbami vašimi a smi
lováním, jež máte v Ježíši Kristu, církev v Antiochii syrské pokoje 
užívá, přístojno tudy na vás jakožto na církev Boží, jahna vyvoliti, 
kterýž by tam poselství Boží vykonal, a ve sboru jim společnou 
lásku vaši oznámil a jméno Boží zvelebil. Blažen v Ježíši Kristu, 
kdo k té službě za hodného uznán bude. I vás také za to budou 
oslavovati. Chcete-li jenom, neníť nemožno vám, pro jméno Boží 
(tomu se podvoliti); jakož i poblízké církve biskupy,4) jiné pak 
kněží a jáhny tam poslaly.

11. Co se tkne jahna Filóna z Cilicie, muže nejlépe osvěd 
čouélio, jenž také nyní pro věc Boží mně slouží, mimo Khea Aga- 
tliopoda (Smyrn. 10.), muže výborného, jenž od Sýrie mě dopro
vází, života se odečta; ti vám dobré dávají svědectví, a já Bohu 
děkuji pro vás, že jste je přijali, jako i vás Pán. (Rom. 15, 7.) 
Bodejž těm také, co s nimi příkorně nakládali, skrze milost Ježíše 
Krista prominuto bylo.

Pozdravuje vás láska bratří z Troady, odkud vám skrze Burrha 
píši, kterýžto mi od Efešanů a Smyrňanů z uctivosti průvodčím 
dán byl. Za to je poctí Pán Ježíš Kristus, v něhož doufají tělem, 
duší, duchem, věrou, láskou, jednomyslností.

Zdrávi budte v Ježíši Kristu, společné naději naší.

*) t. j. účel i proroků i apoštolů atd. týž jest, jednota totiž lidstva s Bohem.
2) t. j. skrze evangelium a v něm přišlo k  nám království Boží a v něm 

se nám dává život onen neporušitelný, věčný, o němž proroci toliko předvěstovali.
s) t. j. oba Zákonové.
4) Sv. Polykarp sám nabízí se k tomu v listu svém ku Filipp. (k. 13.)
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List sv. ignátia ke Smyrnenským.

Ignát, jenž  i  T heofor, církv i B oha Otce a  m ilovaného Jež íše  K ris ta , 
k te ráž  um ilostněna je s t  všelikým darem , nap lněna vírou a  láskou, a 
oplývá všemi m ilo s tm i, církvi ve lezbožné, sv a to n o sn é !) ve Sm yrně 
v Asii, v čistém  D uchu a Slovu (Jo . 1, 1 .) Božím srdečné pozdravení.

1. Velebím Ježíše Krista Boha, že vám takové moudrosti pro
půjčil. Nebo jsem spozoroval, že dokonalí jste v nepohnutelné víře, 
jako přitknuti ku kříži Pána Ježíše Krista, i podle těla i podle 
ducha, 2) upevněni v lásce krví Kristovou, dokoná přesvědčeni, že 
Pán náš skutečně z Davidova pokolení jest podle těla, Syn Boží 
podle vůle a moci Boží,3) v pravdě z panny narozený, od Jana po
křtěný, aby všecka spravedlnost se od něho naplnila (Mt. 3, 15.), 
skutečně v těle za nás pod Pontským Pilátem a Herodem tetrarchou 
ukřižovaný. Z jehožto plodu4) také my jsme skrze blahobohé 
utrpení jeho, jež podstoupil, aby skrze vstání svoje pro všecky 
věky vyzdvihnul prapor pro svaté a věrné své (Is. 5, 26. 49, 22.), 
mezi židy i pohany, v jednom těle církve svojí.

2. Nebo všecko to utrpěl pro nás, abychom spaseni byli. 
A v pravdě trpěl, jakož i v pravdě povstal5), ne jak někteří ne- 
věrci praví, že jenom zdánlivě trpěl, sami toliko zdáním jsouce6), 
a jak smyslí, tak se jim povede, ani jsou beztělesni a dábelští. 
(Trall. 10.)

3. Já zajisté vím, že i po svém vstání v těle byl, a věřím, 
že posaváde jest. Přišed ku Petrovi a těm, co s ním byli, pravil 
k nim: Vezměte, ohmatejte mne, a vizte, že nejsem duch beztě- 
lesný.7) A hned ohmatavše, uvěřili, přesvědčenost majíce o těle

’) t. j. jenžto svátými a světicemi oplývá a jim i jako hy zarozuje a s ůtěž- 
kem chodí.

2) t. j. dokoná a beze všelikého nedostatku. Spolu také prohlídá ku 
Gnostikům, jako hned v k. 2. zjevněji. (Viz o tom v I. Magnes, str. 15. pozn. 5.)

3) Mluví tuto, jak  spojitost tomu učí, o Kristovi co člověku čili o včlo- 
věčení se jeho, kteréžto se ovšem dle vůle a skrze moc Otcovu dálo.-Slova ta
i o předvěkém zrození Kristově praviti se dají na osvědčení, že v Bohu žádná 
nutnost nepanuje.

4) Plodem kříže nazývá Krista, že na kříži co na stromě pněl.
s) Doslovně: sebe vzkřísil. (Trall. 9. Jo. 10, 17. Rom. 4, 24.)
6) nebytujíce, stíny jsouce nicoucí.
Ό Origenes (περί αρχών 1. I.) to místo z knihy pod názvem „nauka
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i duchu jeho .*) Protož i smrtí pohrdali, a vítěziteli smrti shle
dáni byli. Po z mrtvých vstání jedl s nimi a pil co bytnost tělesná, 
ač podle ducha s Otcem sjednocen jsa. (Luc. 24, 40. Act. 10,41.)

■ 4. Na to pak napomínám vás, nejmilejší, ač věda vás takto 
smysliti. Ohražuji vás proti šelmám lidotvárným, abyste jich ne
toliko nepřijímali, ale ani s nimi, možná-li, se nepotkávali, nýbrž 
jenom modlili se za ně, zdali se obrátí, což ovšem těžko. Avšak 
to v moci jest Ježíše Krista, jenž jest život náš pravý. Ono-li2) 
však toliko napohled od Pána našeho se stalo, i já napohled jenom 
svázán jsem. Nač pak jsem smrti sám se vydal, k ohni, k meči, 
k divokým zvířatům? Avšak blízko meče, blízko Boha; s dravci, 
s Bohem, jenom-li to jest ve jménu Ježíše Krista. Abych s ním 
trpěl, podstupuji všecko, posilňován jsa od něho, jenž dokonalým 
člověkem se stal.

5. Jej někteří zapírají neznajíce ho, aneb raději od něho 
zapřeni jsou, více smrt nežli pravdu zastávajíce. Ani proroctví, 
ani zákon Mojžíšův, ani samo dosud evangelium,3) aniž také ná
tisky každého z nás přikvačující nepřesvědčily jich. I o nás tolikéž 
smýšlejí.4) Nebo což mi plátno, jestliže mne někdo chválí, Pánu 
mému ale se rouhá, nevyznávaje, že tělo nosil?5) Kdo ale toho 
nevyznává, ten se ho docela zapřel a mrtvonoš jest. °) Jmen jejich 
ale, ani jsou nevěrci, nezdálo se tuto zaznamenati. Miň nás také 
dále se o nich zmiňovati, leda až obrátí se k utrpení, jenž jest 
vzkříšení naše. *)

6. Nikdo se neklam! I nebešťanů, i velebenstva andělů, i kní
žatstev, vidomých i nevidomých, neuvěří-li v krev Kristovu, i těchto 
soud očekává. Kdo pochopiti může, pochop. (Mt. 19, 12.) Místo

sv. P e tra11 a sv. Jeroným (Catal. d. vir. ill. c. 16.) z evangelia podle hebrej
ských odvozoval; jiní to místo z Luc. 24. za pokléskou paměti přejinačenéko 
vykládají. Raději sv. Ignát věci ty z podání doložil.

') jin í čtou: přiměsivše, přivinuvše se k  tělu a duchu jeho.
3) totiž utrpení.
3) t. j. kázáním o životě a skutcích Páně.
') Domýšlejí se, že my jen  napohled vykoupeni jsme, aneb že zdánlivě 

toliko, t. j. nadarmo sm rt podnikáme.
5) Posavade bychom pode vládou smrti a knížete světa tohoto lkáti 

museli, kdyby Kristus se skutečně nebyl vtělil.
6) mrtvonositel neb mrtvolonositel jest, kdo živ js a  mrtvolu svou nosí, 

t. j. sám umřel jest. K rista nazývá tělonositele proti Doketům; sám příjmení 
má bohonositele, a bludaře, jenž Kristovi tělo odpírají, zove mrtvonosiče.

’) t. j. až uvěří, že Kristus v skutku trpěl a umřel, ve kterémžto utrpení 
a ve kteréžto smrti spása nám uchystána.



94 Ign. Smyrn. 7—10. O bludařích; nic bez biskupa.

(vznešené) žádného nenadýmej: neb všecko záleží na víře a lásce, 
nad něžto nic nejde. Pozorujte pak ty, jenž o došlé nás milosti 
Ježíše Krista jinak soudí, kterak se vůli Boží protivují! —  Ne
dbají o lásku, ani o vdovu, ani o sirotka, ani o sklíčeného, ani
o svázaného nebo Rozvázaného, ani o Jačného nebo žíznivého.J)

7. Zdržují se večeře Páně a modlitby,2) že nevyznávají ve
čeři Páně tělo býti Spasitele našeho Ježíše Krista, které za naše 
hříchy trpělo, a kteréž Otec dle své dobroty vzkřísil. Kdo tedy od
porují tomu daru Božímu, umírají v hádkách svých. Spasitelné by pro 
ně bylo, kdyby milovati chtěli, tu by také povstali.3) Slušno tedy, 
takových se varovati, a ani soukromí, ani veřejně o nich nemlu- 
v iti; ale raději šetřiti proroků, obzvláště pak evangelia, v němž nám 
utrpení Páně se představuje, a z mrtvých vstání dokonané se uka
zuje. — Roztržek ale varujte se co počátku všeho zlého.

8. Poslouchejte všickni biskupa, jako Ježíš Kristus Otce, a 
kněžstva jako apoštolů, jalmy ctěte jako rozkaz Boží.4) Nikdo nic, 
co se církve týká, nekonej bez biskupa. Ta svátá večeře jenom 
pravou sluj, která od biskupa se slaví anebo od toho, komu by on 
dopustil. (Trall. 13.) Kdekoli. biskup se okáže, tam budiž obec, 
jakož i všeobecná církev jest tam, kdež Ježíš Kristus jest. Bez 
biskupa se nedovoluje ani křtíti, ani hostinu lásky slavili; což 
ale on schválí, to i Bohu líbezno jest; (protož jej následujte), aby 
všecko, co se koná, bezpečné a pevné shledáno byio.

9. Ostatně věhlasno, opět ostřízvěti, a dokavad čas máme, 
k Bohu se obrátiti; dobréí ku Bohu a biskupovi prohlédati. Kdo 
biskupa ctí, od Boha ctěn bývá. Kdo tajně biskupa něco činí, 
dáblovi slouží. Všeho se vám tedy v hojnosti skrze milost Boží 
dostaň, ani toho jste hodni. Ve všem jste mne občerstvili, i vás 
občerství Ježíš Kristus. Milovali jste mne přítomného i vzdáleného. 
Zaplať vám to Bůh, pro něhož všecko podstupujíce ho dostihnete.

10. Že jste Filona a Rhea Agathopoda, jenž mne pro věc 
Boží následovali, jako sluhy Krista Boha přijali, v tom sličně jste

') Ovoce pravého nenesouce, také ani pravého učení míti nemohou, anof 
po ovoci strom dobrý se poznává. (Mt. 7, 20.)

s) Nemůže zřejmějšího místa v také starobylosti (psáno to 1. 107.) býti, 
jímž by pravda katolické nauky o večeři Páně průvodněji se dolíčiti dala. Mo
dlitby pak ty slyš modlitby veřejné, jenž při oběti svaté se konaly.

3) Tu vidno, že αγαπάω dlužno ohledem na αγάπη (večeři lásky) vyklá- 
dati, a o tělu pravém Kristově rozuměti, kteréžto sv. Ignát (podle Jo. 6, 54.) za 
lék nesmrtelnosti považuje. Tedy také slovce p o v s t a l i  o povstání z mrtvých 
slyšáuo býti musí.

') (Trall. 13.) t. j. poněvadž od Boha ustanoveni jsou.

učinili. Oni též děkují Pánu z vás, že jste je ve všem občerstvili. 
Nic z toho pro vás nebude ztraceno. *) Vzájemně občerstviž vás 
duch můj a ta pouta,2) jimiž jste nepohrdli a za něžto jste se 
nestyděli. Ani za vás nebude se styděti dokonalá věrnostJ) Ježíš 
Kristus.

11. Modlitba vaše došla církve Antiochcnské v Sýrii.4) Odtam
tud bohumilými vazbami svázán, pozdravuji všecky, ač hoden nejsa 
tam býti, jsaposlední z nich. Avšak podle vůle Boží předce hoden toho 
učiněn jsem, nikoli pro povědomí dobra, nýbrž z milosti Boží, jižto 
prosím v hojnosti mi dánu býti, abych skrze modlitbu vaši k Bohu se 
dostal. Aby pak dílo vaše na zemi i na neb: dokonalé bylo, zá- 
slušno, by církev vaše ke cti Boží svatoposla vyvolila, aby do 
Sýrie přibyv, želal jim, že nyní pokoj mají, předešlé velikosti opět 
nabyli, a tílko církve jejich že opět vzděláno jest.5) Vidělo se 
mi záhodno býti, abyste někoho z vašincň s listem tam poslali, 
aby spoluvelebil s nimi Boha za propůjčený poklid, a za to, že 
skrze modlitbu vaši do přístavu již dostihli. Dokonalí jsouce, za
mýšlejí věci dokonalé. Nebo hodláte-li dobře činiti, Bůh hotov jest, 
v tom se vám pro půjči ti.

12. Pozdravuje vás láska bratří Troadskýcb, odkud vám skrze 
Burrha píši, poslaného se mnou od vás spolu s Efešany, bratřími 
vašimi, jenž mě všelijak občerstvil. Bodejž ho všickni následují, an 
vzorem jest ve sloužení Bohu. Milost Boží všecko jemu odplatí. 
Pozdravuji bohadůstojného biskupa a kněžstvo bohovýtečné, a jáhny 
spolusluhy svoje, a každého zvláště, a všecky pospolu; ve jménu 
Ježíše Krista, v tělu a krvi jeho, v utrpení a v tělesném i du
chovním jeho vzkříšení, v jednotě Boží i vaší. Milost, smilování, 
pokoj bud vám a setrvání navždy.

13. Pozdravuji také rodiny bratří svojich se ženami a dětmi, 
a panny, vdovami prozvané.6) Budte silni v moci Ducha. Pozdra
vuje vás Filon, jenž při mně jest. Pozdravuji dům Tavie, kteroužto

Ign. Smyrn. 11—13. Posel do Antiochie; pozdravy. 9 5

*) t. j . neujde vás odplata za dobrodiní jim  prokázaná.
2) jin í: Nebot i já na vzájem obětuji za vás ducha svého a pouta svoje. 

(Ef. 21. Ku Polyk. 2, 6,)
3) t. j. jenž dokonale věrným jest.
*) Došla ovšem v působení svém. (Filad. 10. Ign. 7.)
s) Snad někteří se větších pronásledování obávajíce rozprchnuli anebo 

ukryli se.
6) (Cf. Rom. 16, 1. I. Tim. 5, 9.) Sv. Ignát vdovy ty, posluhovatelkyně 

církevní u ženských nemocuých a u křestěukyní, pro čistotu, cudnost a úminck 
vdovami ostalé, p a n n a m i  nazývá.



96 Ign. Smyrn. 13. Pozdravy. I

žádám u víře a lásce tělesně i duchovně utvrzovat! se. Alku tak é1) 
pozdravuji, milé mně jméno, a Dafna nevyrovnaného a Eutekna 
a všecky jiné zejmena. Zdrávi budte v milosti Boží.

') Snad tato Alka (o nížto i v 1. ku Polyk. 8.) byla Niketova sestra, 
jenž za, dnů Polykarpových žil, a  jehožto syn Herodes irenarchou ve Smyrně 
byl, když sv. Polykarp umučen.

Ig. Polyk. 1. 2. Horlivost ve správě církevní. 97

List sv. Ignátia ku Polykarpovi.

Ignát·, jen ž  i Theofor, Po lykarpovi, b iskupu církve Sm yrnenské, k terýžto  
ale sám B oha Otce a P án a  Ježíše K ris ta  za b iskupa má, m nohého zdraví.

1. Smysl tvůj zbožný jako na skále nepohnuté upevněný 
schvaluje, velebím Boha, že jsem svátého obličeje tvého udůstojen 
byl, jehožto kéž v Bohu uživu! (Ef. 2. Magn. 2. 12. Rom. 5.) 
Prosím tebe s milostí, jíž oblečen jsi, v běhu svém prospívati 
a všecky napomínati, aby spaseni byli. Se vší tělesnou i duchovní 
snažností úřad svůj zastávej. Pečuj o jednotu, nad nižto není lep
šího. Všecky snášej, jako i tebe Pán. Se všemi strpení v lásce 
mívej, jakož i míváš. Oddej se na modlitby neustálé. Pros o moudrost 
hlubší, nežli máš. Bdi, duchem nadán jsa nedřímavým. S každým 
mluv podle pomoci Bohem tobě udělené. Neduhy všech snášej, jak 
dokonalý bojovník. Kde více trudu, tam více zisku.

2. Vděku nezasloužíš, miluješ-li jenom dobré učeníky, ra
ději nakažence vlídností přemáhej. Nekaždá rána týmže omazkem 
se hojí. Prudčejší nápady ukájej nálevy. *) Ve všem bud opatrný 
jako had a sprostný jako holubice. (Mt. 10, 16.). Proto z těla se
stáváš a z ducha, aby s tím, co se ti na zrak naskytuje, vlídně 
nakládal;4) o věci ale nevidomé se modli, aby tobě zjeveny byly,3) 
aby se ti ničeho nedostávalo, a abys dary všelikými oplýval. Čas 
dožaduje tebe jako správce lodi větru, jako zmítání přístavu, abys

*) či náparami. Jako prý v lékařství mnohokrát nelze jiného prostředku 
upotřebiti kromě nápary, nálevu, tak i v duchovním paroxysmu mravním nej
lépe užiti prostředku náparám lékařským podobného, na př. rozkypěné mysli 
nejlépe vyhovíš lahodností. Výrok jediný z Písma nebo ze zkušenosti vlídně 
jako nalitý na člověka vášní zachváceného více prospěje, nežli dlouhé kázaní.

,J) O tělu se zmiňuje, jako by pravil: sám podroben js i křehkostem, a 
proto strpení měj s vadami jiných. Tělo σαρξ v Písmě. sv. značí nestatečnost 
a  křehkost lidskou. Jiní takto: pozorováním náklonnosti stránky tělesné, jakož
i pozorováním toho, čím duše tvá zajímána, čím k nebeským věcem vedena 
bývá, moudrosti a věhlasnosti ke správě duchovní nabývej. (Cf. Hebr. 2, 18.
4, 15.) Avšak z toho dostatečnosti k oné správě dojiti nemoha, modli se, aby 
tobě moudrost ta  a opatrnost s hůry dána byla, jak  hned dokládá.

3) Rozumějí někteří moudrost, jak  praveno; jiní tajné vady jiných, jin í
věci příští, a  opět jiní skrytá tajemství Boží.
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Ig. Polyk. 3—5. Správa církevní; manželé a bezženci.

Boha došel.1) Střízliv bud2) jako bojovník Boží. Složená odplata 
jest nesmrtelnost a život věčný, o čemž dobře jsi přesvědčen. Kéž 
jsem já v ostrabu tobě3) i okovy tyto, jež jsi zamiloval.

3. Těm, kteří cizím učí naukám, ač by věrohodnými se zdáli, 
děsiti se nedávej. Stůj pevně jako nákovadlí ubíjené. Přístojno vel
kého bojovníka, bitu býti a vítěziti. Obzvláště ale pro Boha všecko 
musíme snášeti, aby také on snesl nás. Zahorli více, nežli horlíš. 
Rozuměj časům. Očekávej toho, jenž nad časy jest, bezčasého, ne
viditelného, jenž pro nás viditelným se stal, nedotknutelného, ne- 
trpitelného, pro nás ale utrpením podrobeného, kterýž bolesti všeho 
druhu pro nás podstoupil.

4. Vdov nebud zanedbáváno. Po Pánu ty bud opatrovníkem 
jejich. Bez povolení tvého nic se nestávej, ale ani ty nečiň nic 
bez vůle Boží, jakož také nečiníš, v dobrém stálým jsa. Častěji 
se církev scházej. Dohledávej se každého ze jména.4) Otroky 
a otrokyněmi nepomítej; ale ani tito se nenadýmejte,5) nýbrž ke cti 
Boží snažněji služte, aby u Boha lepší svobody dosáhli; aniž pak 
žádejte propustu na útraty obecné, aby nebyli shledáni otroky 
žádosti.6)

5. Varuj se hanebných úskoků,7) více pak k lidu o nich se 
pronášej. Sestrám mojim přimlouvej, aby Pána milovaly, a s muži 
svými dle těla i ducha se spokojovaly. Tak i poroučej ve jménu 
Ježíše Krista bratřím mojim, aby milovali své manželky, jako Pán 
církev. (Ef. 5, 25.) Může-li někdo ve zdrželivosti ostávati ke cti 
vtěleného Pána,8) ostávej, ale bez chlouby (I. Cor. 7, 8.); chlubí-li

‘) Okolnosti žádají muže, jako ty jsi, jenž o církev v nebezpečných 
těch časech pečuje, j i  do přístavu jako větrové loď, t. j. k  určení vede a  věřícím 
v bouři pronásledování a bludných nauk za útočiště slouží, aby Boha zbaveni 
nebyli.

5) Křesťanská střízlivost je s t nezabředlost v péče tohoto věku, směr vůle 
k  věci jediné potřebné.

3) aneb: rád za tebe se dám.
4) všecky jmenovitě ke schůzím církevním volej.
5) Služebníci křesťanští u  pohanských pánů sloužíce, pro svobodu synů 

Božích jim  propůjčenou snadno zpýchnouti mohli.
*) Buď pro žádost svobody křestanství přijímajíce, buď pro neobvyklost 

svobodu za vůli ku prostopáchání berouce.
'·) (Cf. Filad. 2.J Slyš to o naukách, o šalbách a lstech b ludařů ; ač jin í 

nedobře o černoknižnictví to vykládají.
8) Ke cti Pána Ježíše Krista, jenž tělo lidské posvětil a v e  vší zdrželivosti, 

čistotě a cudnosti panické žil. Znamenej, -že tenkráte již pauictví ctitele nalézalo, 
a  kdo se zdržoval manželského sňatku, činíval to ke cti Ježíše K rista, jehož 
tím obzvláště ctíti doufal. — Jiní doslovně: ke cti Pána těla, t. j. jenž pánem

Ig. Polyk. 6. 7. Odění křesťana; lahoda; posel. 99

se, veta jest po něm, a chce-li výše nad biskupa viděn býti, za
hynul jest. Sluší pak, aby ženichové a nevěsty sňatek ve shodno
sti s biskupem uzavírali, by spojení jejich dle Boba se dálo a ne 
dle pochoti. Všecko se stávej ke cti Boží. (I. Cor. 10, 31.)

6. Pozorujte na biskupa, *) aby také Bůh pozoroval na vás. 
Duši dám za ty ,2) jenž biskupa, kněží a jáhnů poslušní jsou. Kéž 
s nimi v Bohu podíl vezmu. Společně usilujte, společně bojujte, 
běhejte, snášejte, společně spěte a vstávejte,3) jakožto správcové, 
přátelé a služebníci Boží. Zalibujte se tomu, pod nímž bojujete a od 
něhožto platu dostanete. Nikdo z vás poběhlcem shledán nebud. 
Křest váš ostávej vám zbrojí, víra lebkou, láska pavezou, trpěli- 
vost celým oděním. (Ef. 6, 11.) Skutkové (dobří) vaši budte vám 
úložkem, abyste hodnou kořistí naděleni byli.4) Shovívejte s sebou 
vespolek v lahodě, jako Bůh s vámi. Bodejž vás na věky uživu.

7. Poněvadž církev v Antiochii syrské, jak mne zpraveno, 
pro vaši modlitbu opět pokoje užívá, i já nyní poklidnějšího jsem 
srdce v Božské nepečlivosti, jenom-li utrpením k Bohu dospěji, 
abych skrze modlitbu vaši5) učeníkem Páně shledán byl. Slušno 
jest, blahoslavený Polykarpe, bohahodné shromáždění povolati a vy- 
voliti někoho z vás, jenž vám velmi jest mil a neunaven, a jenž by 
běhounem Božím slouti mohl; na toho složte hodnost, do Sýrie 
cestovati a tam neunavenou lásku vaši k oslavě Kristově zvelebili. 
(Smyrn. 11.) Křesťan nemá moci nad sebou, nýbrž Bohu se upra- 
zdňuje. To dílo jest dílo Boží, vaše pak, když je pro něho vyko
náte. Dověřuji se jistě v milosti Boží, že jste k tomu činu šle
chetnému, bohumilému ochotni. Znaje tudy vaši snažnost po pravdě 
nemnohými slovy jsem vás napomenouti hodlal.

v š e h o  t ě l a  jest, jenž tělo naše vzkřísí, a  jehož údy jsou těla naše. (I. Cor. 
6,. 14. 15.)

’) Zde sv. Ignát k  církvi Smyrnenské se obracuje, an list ten měl v církvi 
veřejně býti přečten. Podobně sv. Pavel v 1. k Timoth. aTitovi přičiňuje mnohé 
nauky, jež se církve celé dotýkají. (Cf. I. Tim. 4, 12. Tit. 2, 15.) Nikdo tebou 
nepohrdej. A Filip. 4, 3. dává naučení biskupu církve Filippenské zvlášť.

’) jinak : Kéž občerstvím duši těch.
3) Snad naráží na zesnutí skrze sm rt a na vzkříšení.
*) Sv. Ignát, jakož také jin í řečtí spisatelé onoho věku ve věcech 

vojenských činili, užívá latinských slov desertor, deposita, akkepta. Deposita 
úklad, sklad značí to, čeho sobě římští vojáci na vojně vydobyli a co u praporův 
ukládali a  schovávali. Accepta (sc. pars) se jmenoval podíl, jejž obdržel voják 
v rolích krajiny vybojované po skončeném boji. Z toho vylož sobě smysl 
sv. Ignátia. Dí však: o s t á v e j ,  poněvadž úskokové vojenští i zbroj a zbraň 
odvrliovali.

5) Jiní čtou: na vzkříšení z mrtvých.
7*



100 Ign. Polyk. 8. Poselství; pozdravy.

8. Poněvadž jsem ale nemohl všem církvím psáti, nakvap,
jak úchvala velí, z Troady do Neapole (Act. 16, 11.) odplouti 
maje, tedy ty jakožto smyslu Božího došlý poblízkým církvím 
psáti budeš, aby i ony tolikéž učinily.J) Kdož mohou, nechať odešlou 
muže pěší, jiní ale listy po těch, jež pošleš, abyste, jakož hoden
jsi, slávy došli tím skutkem věčným.

Pozdravuji všecky zejmena, i choť Epitropovu s celým domem 
a s dětmi. Pozdravuji milovaného Attala. Pozdravuji toho, jenž do 
Sýrie cestovati za hodného uznán bude; milcstBoží ustavičně bude 
s ním a s Polykarpem, jenž ho odešle. Ustavičně prosím, abyste 
se veždy dobře měli v Bohu našem Ježíši Kristu. Kéž ostáváte skrze 
něho v jednotě s Bohem, a s biskupem.2) Pozdravuji Alku (Smyrn.
13.), žádoucí mně jméno. Mějte se dobře v Pánu. Amen.

r) t. j .  posly do Antiochie zjednali a  svou sdílnost a  své přání jim  vyjádřili.
2) Jin í kladou: s dozorstvím, biskupstvím, se správou biskupskou.

Jakub
Razítko


