قدیس ایگناسیوس
ایگناتیوس در اوایل قرن دوم اسقف انطاکیه بود که به روم برده شد و در آنجا نیز شهید شد .او طی سفر خود به
روم ،هفت نامه به پنج کلیسای آسیای میانه ،کلیسای روم و پولیکارب  ۳اسقف اسمیرنا نوشت .ایگناتیوس نخستین
نویسنده ای است که به روشنی سه شکل خدمت را بیان می کند :یک اسقف در یک کلیسا با مشایخ و شماسان
خود .او با حدت و شوق از این الگو دفاع می کند و این را دلیلی بر این امر می توان دانست که چنین الگویی هنوز
کامال برقرار نشده بود .در نامه او به روم هیچ اشاره ای به یک اسقف واحد در آنجا وجود ندارد و این نشان میدهد
که الگوی خدمت در اشکال سه گانه هنوز به غرب راه نیافته بود .توجه اصلی ایگناتیوس به اتحاد کلیسا بود؛ اسقف
به عنوان عامل محوری و وحدت آفرین در برابر فرقه گرایی و بدعته در نظر گرفته می شود .اندیشه شهادت عمیقة
فکر او را به خود مشغول کرده بود و او این امر را مهر تاییدی بر اصالت پیروی اش از مسیح می دانست.

"شقاق و تفرقه را به عنوان ریشه شرارت از بین ببرید از اسقف خود پیروی کنید همانگونه که یشوعای مسیح از
پدر خود پیروی می کرد .از مشایخ نیز چون رسوالن پیروی کنید و بر طبق حکم خدا شناسان را محترم بدارید.
اجازه ندهید هیچ کس کاری را که مربوط به کلیساست ،بدون اطالع یا مشارکت اسقف انجام دهد .یک مراسم
عشای ربانی صحیح و مقبول ،مراسمی است که اسقف آن را به جا آورده یا خود ادای آن را به عهده شخص دیگری
گذاشته باشد .هر کجا اسقف حضور یابد ،جماعت ایمانداران هم همان جا باشند ،همان گونه که هرکجا یشوعا
باشد ،کلیسای جامع جهانی هم آنجاست".
نامه به کلیسای اسمیرنا۸ ،

می خواهم همه بدانند که من با اراده خود جانم را فدای خداوند می کنم ...بگذار مرا پیش حیوانات درنده بیندازند؛
زیرا بدین وسیله می توانم به تقرب خدا نائل شوم .من دانه گندم خدا هستم که زیر دندان های حیوانات آسیاب
می شوم تا به نانی مطهر تبادیل شوم ،حیوانات درنده را برانگیزانید تا بدن آنان به آرامگاه من تبدیل شود و هیچ
قسمتی از تنم باقی نماند تا هنگامی که چشمانم را میبندم برای هیچ کس باری محسوب نشوم .در چنین حالتی
حقیقتأ به شاگرد یشوعای مسیح تبدیل خواهم شد.
حضرت ایگناتیوس شهید رساله به رومیان ،باب چهارم

