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Nič mi nepomôžu svetské radosti ani kráľovstvá tohto sveta. Pre mňa je výhodnejšie zomrieť v
Kristovi Ježišovi, ako vládnuť nad končinami zeme. Hľadám toho, ktorý za nás zomrel; chcem
toho, ktorý pre nás vstal z mŕtvych. Už sa blíži chvíľa môjho narodenia. Odpusťte mi, bratia!
Nezabráňte mi žiť, nechcite, aby som zomrel. Túžim byť Boží, nevydávajte ma svetu, ani ma
nezvádzajte hmotou. Nechajte ma vnímať čisté svetlo. Keď sa ta dostanem, budem človekom.
Dovoľte mi nasledovať utrpenie môjho Boha. Kto má jeho v sebe, pochopí, čo chcem, a zľutuje
sa nado mnou, lebo vie, čo ma zviera.

Knieža tohto sveta ma chce uchvátiť a zničiť moju túžbu po Bohu. Nech mu teda nepomáha nik
z vás, čo ste tu. Radšej pomáhajte mne, čiže Bohu. Nehovorte o Ježišovi Kristovi, kým dychtíte
po svete. Nech vo vás neprebýva závisť. Neverili by ste mi, keby som vás o to prosil osobne,
tým viac verte tomu, čo vám píšem. Veď vám píšem živý, hoci túžim zomrieť. Moja láska je
ukrižovaná, už vo mne nehorí oheň lásky k hmote. Je vo mne živá voda, ktorá mi vnútri hovorí:
„Poď k Otcovi.“ Nemám záľubu v porušiteľnom pokrme ani v radostiach tohto sveta. Túžim po
Božom chlebe; je ním telo Ježiša Krista, ktorý pochádza z Dávidovho rodu, a za nápoj chcem
krv toho, ktorý je neporušiteľnou láskou.
Už nechcem žiť, ako žijú ľudia. A splní sa mi to, ak budete vy chcieť. Prosím, aby ste chceli, aby
ste aj vy našli priazeň. Niekoľkými riadkami vás prosím: verte mi. Ježiš Kristus vám ukáže, že
hovorím pravdu. On má pravdivé ústa, ktorými naozaj hovoril Otec. Proste za mňa, aby som to
dosiahol. Nepísal som vám podľa tela, ale podľa Božieho zmýšľania. Ak budem trpieť, bude to
znamenať, že ste mi chceli dobre. Ak budem odmietnutý, bude to znamenie, že ste ma
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nenávideli.
Pamätajte vo svojich modlitbách na cirkev v Sýrii, ktorej pastierom je namiesto mňa Boh.
Namiesto biskupa ju vedie sám Ježiš Kristus a vaša láska. Ale ja sa hanbím priznať, že patrím
do ich počtu, lebo nie som hoden, veď ja som posledný z nich a nedochôdča. No dosiahol som
milosrdenstvo, že budem niekým, ak dosiahnem Boha. Pozdravuje vás môj duch a láska cirkví,
ktoré ma prijali v mene Ježiša Krista, a nie ako pocestného. Lebo cirkvi, ktoré so mnou nič
nespájalo na mojej ceste podľa tela, predbiehali sa za mnou z mesta do mesta.

Z Listu svätého biskupa a mučeníka Ignáca Antiochijského Rimanom
(6, 1 – 9, 3: Funk 1, 219–223)
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