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INTRODUCTION
§ 1.

AUTHOR.

the famous Bishop_ of Antioch, anft traditionally
said to have been the pupil of St. John, was one of the
earliest leaders of the Church in the second century to
suffer persecution at the hands of the Roman Government.
He was condemned in his own city to be sent to Rome
and thrown to the wild beasts in th~ amphitheatre. The
date assigned by Eusebius is A.D. 108, and there is no
. reason why, he should not be right, though a later writer,
Johannes Malalas (c. A.D. 600), gives it a.s A.D. 115, at
the time of the visit of the Emperor Trajfl.n to Antioch.
An account of Ignatius' death is found in the 'Acts of
Martyrdom of St. Ignatius,' and there is no doubt that
the sequel to his long journey from Antioch to Rome,
during which he wrote his epistles, was that he was
thrown to the lions.*
IGNATIUS,

§ 2.

THE EPISTLES ASCRIBED TO

Hm.

The seven epistles given here .are contained in what is
usually called 'the short recension.' t But this has only

*

For further details see Introduction to Romans, pp. 37-38.
Lightfoot gave this name to a still shorter recension found
'in Syriac, and consisting only of the three epistles to the
Romans, Ephesians, and Polycarp. This was discovered by
vii
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been known since Bishop Ussher published an edition of
it
1644-, which was supported by a Greek MS.
published by Vossius two years later. Until then it was
'the long recension' which was. accepted by the Church.
This consisted of the same seven letters together with six
others, but it has long been recognized that the latter
cannot be regarded as genuine. They comprise epistles
to the Churches of Tarsus, Antioch, and Philippi, a letter
from Mary of Cassobola and the reply ~f Ignatius, and a
letter to Hero, Ignatius' successor at Antioch.
The other seven epistles may be accepted as certainly
genuine, the doubts that have been raised beiqg chiefly
due to the important evidences of Church development
which they contain.
The long journey from Syria to Rome, on which
Ignatius was closely guarder! by soldiers,* took him
through districts of Asia Minor where there were- rµany
Christian Churches. In the province of Asia, at the head
of the valley :of the M::eander, the road forked. He
might have gone by the southern route through Tralles,
Magnesia, and Ephesus. But his guards chose the
northern route through Philadelphia to Smyrna, and
thence by sea to Troas. His journey seems to have
been well known to the Christian communities beforehand, and those on the southern route, disappointed of a

in

Cureton in 1845, and some have tried to limit the genuine
writings of Ignatius to its contents. But its three epistles
are probably a mere abridgment from the Ryriac text of. the
Reven.
,
* Ro111£tr1H v.

ix
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visit, sent delegates to give him greetings of love and
sympathy. While still at Smyrna, he wrote three letters
to express his thanks, addressed to the Ephesian, Magnesian, and Trallian Churches.· At .the same time, he
found opportunity to send on a letter to the Romans,
begging them not to try to obtain a reprieve for him, as
he was ready for a martyr's death.
After leaving Smyrna, he seems to ha~e made another
stay at the seapo.rt of Troas, whence he wrote the remaining three letters to the places he had lately left.
One letter is addressed to Philadelphia, a second to
Smyrna, where he had made his stay, while the third is a
personal letter to Polycarp, the famous Bishop of Smyrna,
who long afterwards _himself won a, martyr's crown. In
these later letters, as in the earlier, his first thought is of
gratitude for the kindness he had received. The above
order is that given by Eusebius, * and used in the editions,
but in the MSS. it is quite different, and begins with the
epistles to the Smyr;iaians and Polycarp. The MSS. may
therefore derive their sequence_ from the collection of the
epistles which was made by Polycarp himself, who says
in his Epistle to the Philippians that he is subjoining to
his own letter the epistles 'which were sent to us by him,
and others which we had by us.' -t

§

3. CONTENTS.

The two chief themes of the epistles, which make them
so imp~rtant in the history of the Church, are_: (1) Their
• Euseb., H. E. iii. 36.

t

Polyc. ·ad Phi]. xiii.
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insistence upon Episcopacy, and obedience to the bishop
as the one centre of authority; and (2) their warnings
against Docetic heresy, together with other doctrinal
tendencies of Jewish. origin.
It is interesting to note that Ignatius is the first to
speak of the 'Catholic Church';* and that the word
'Christianity,' like the word 'Christian,' comes first fr~m
Antioch, for Ignatius uses Xpurnavu:rpl,, as a contrast
with the Pauli11e word 'lovBaiuµ6,.t
§ ~-

SotrRCES.

The principal authorities for the text of the seven
epistles are :
1. The Vossian MS. (G ), which is corrupt in text,
and also incom_plete., for it does not contain
· Rmtuins.
2. The Latin Version (L), which is pur.er, but from a
kindred Greek MS.
3. The Syriac Version (S), which consists of frag·
ments, and also of Cureton's MS., which dates
from the fourth or fifth century, and comprises
a still shorter recension, consisting of only
Ephe~ans, Rmnans, and Polycarp.
4. The Coptic or Sahidic Version (C), an independent
text, but only a fragment.
5. The Greek and Latin texts of the Long Recension,
constructed, says Lightfoot, 'probably in the
latter half of the fourth century, from the
* Smyi-n. viii.

t

Magn.

x.
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xi

genuine lgnatian, epistles by interpolation,
alteration, and omission.',:,
6. The Colbertine MS., first published in 1689, a
Greek MS. containing Romans. This is the
onl'y Greek MS. in which this epistle appears,
as it became separated from the others and
incorporated in the Antiocheno 'Acts of Martyr. <lorn,' with which it was transmitted.t
7. The A1-menian Version (A), a text full of divergences, but of no great value.
The text of this edition is reprinted from that adopted
by Lightfoot (Apostolic Fathers . . . Revised Texts with
Short Introductions, etc.; London, 1912), by kin_d permission of the Lightfoot Trustees.

* Lightfoot, Ap.·Path., Part II., vol, ii., p. 4.

t

lbid., p. 471.

THE EPISTLE TO THE EPHESIANS
being the nearest of the Chur_ches to Smyrna,
where Ignatius was staying on his journey, a considerable number of delegates was sent thither to salute him
on his way (I., II., and XXI. ). He evidently became intimate with them after their arrival, for he mentions them
in each of his other letters written from Smyrna. He pays
honour to the Ephesians, who had likewise forwarded
' the blessed Paul ' on his way to martyrdom (XII.), and
he has special praise for thei~ Bishop Onesimus (I.).
He recommends them to, make their Church life and
unity centre in their Bishop (II. to VI.), and to be more
faithful and frequent in their Eucharists and other
worship (V. and XIII.). He begins to discuss the doctrine
of the Incarnation (XIX. )-the need being, perhaps, suggested to him by Docetic tendencies-but he decides to
finish it in a later letter (XX.), which Was never written.
EPHESUS
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15.

EPHESIANS

ΠΡΟ! ΕΦΕ!ΙΟΤ!
'ΙΓΝΑΤΙΟΣ, ό καt θεοφόρος, ηι εύλσyημέvrι εν μηiθει
θεσυ πατpο, πληpώματι, τiί πpσωpισμέvτι πpο αlώνων είναι,

δια παvτο, εlς

δόξαν

παpj,μονοv

άτpεπτοv, ήνωμέντι και

εκλελεγμέvy έν πάθει ιlληθινφ εν θελήματι του πατpος κaί

'Ιησσυ Χpιστσυ του θεσυ ήμων, ;if έκκλησ[ιz, τrι J.ξιομακα,_
.pίστφ τij σύσrι εν Έφεσφ της 'Ασίας, πλείστα,: εν 'Ιησου

Χpιστφ καt έν αμ<~μ'f xαp,j, χαίpειν.
Ι. 'Αποδεξάμενσς ύμων έv θ«ρ το πσλvαyάπητσv όνομα,
ο κέκτησΒε ψvσει έv yvώμrι όpθif κα1 δικα[ιz, κατct πίστιv
καt

άyάπηv

έv

ΧpισΤψ 'Ιησσυ τ(ίί σωτηpι ήμωv. μιp.ηται

οντες θεου, αvα(ωπvpήσανΤΕ', έv α'ίματι θεσυ, ΤΟ συyyεvικοv

lpyov

τελείως

άπηpτfσατε

·

2.

ιiκούσαvτες

yap

δεδεμένοv

ιlπο Συρίας ύπεp του κοιvσv ονόματος καί έλπίδσς, ελπίζοντα

ηΪ πpσσενχfι ύμώv έπιτυχειv έv 'Ρώμ17 θηpιομαχησαι, ίΊιa δια

·του έπιΤVΧΕιν δν~ηθω μαθητrι, εΤvαι, ίστοpησαι έσπσυδάσατε.

3.

έπει συν Την πολυπλήθειαν ύμωv έν όvόματι θεσυ άπεί-

ληφα έν Όvησ[μφ, τ<ρ έπ' J.yάπ17

άδιηyήτφ,

{.~μών δε έν

σαpκι επισκόπφ · Βν η1χσμ,αι κατα 'Ιησοtν Χpιστcv ύμας
dγαπίiv, καl πάν-τας ύμfiς a.:Vτ(i έν όμοι6τηΤι εlvαι

· εύλοyητΟς
yap ό χαpισάμεvος ύμίν ιlξίσι<; σvσιv τοιοv-τσv έπ{σκσπον
κεκ-τijσθαι.

ΙΙ. Πεp2 δε του συνδσΊ5λσν μ01ι ΒοΊ5ppον -του κατα θεον

8ιακ6νσν ύμίlιν κα2 έν πασιν ευλοyημένοv, .ϋχομαι παpα
με'ίvαι αύτΟv (ίς τιμ'ην 1ψ,ων καt του επισκόπου.
δε ό θ..συ άξιος

κα1 ύμων, Βν

κα~ Κpόκος

έξεμπλάpισν της ιlφ'

Vf-WV
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ά.yάπη-ς άπf.λαβον, κα-τΟ. πάν-τα μ€ UvΕπαvιτειι, ώς καt αV-τΟν

ό

πα-τηp 'Ιησου

Χpισ-τοv

αναψύξαι, &μα 'Ονησ[μψ

Βούppψ και Εύπλφ καl Φpόντωνι, δι'
άyάπην εtoov

όvαίμην ί,μώv οια παν-τ6ς, έάνπεp άfιος

2.

·

και

&v πάνταs- ύμα~ κατα

πρέπον olιv Εσrιv κατΟ. πάντα τp6πον δοξά(ειν Ίησο'Vν

6>.

Χpισ-τuv rον οοfάσαvτα ίιμας

ϊνα εν

·

μιq, ί•ποταyu κα-τηp

τιυμέvοι, 1lποτασσόμatiιοι Τ(ί> €πισκόπφ. και

·ni) πpεσβvτεpίψ,:

κατά πάντα ηη ήyιασμένοι.
ΠΙ. Ού οιατάσσομαι. ί,μίν, ώ, ών τι· εί yάp καί δέοεμαι

έν τιϊ όν6ματι, οϋπω άπήpτιιτμαι εν 'Ιησου Χpιστφ

· νυν

yάp άpχ-ήν εχω 'TOV μαθητεύεσθαι και πpοσλαλω ύμί:ν
σνvδιδασκαλtταις μου

π[στει,

vοvθεσί'l-,

ώς

έμέ. yαp ΕΟΗ ί,φ' ύμων ύπαλειφθηναι

.

ύπομοvfj,

μακpοθιιμί({,

2.

άλλ'

επε1

ή

άyάπη ούκ εi, με σιωπάν περί ύμι'Jν, οια. -τουτο πpοέλαβον
παpακαλείν ύμας,
και

ya.p

οπως σvντpέχrιτε τfj yνώμπ

'Ιησοvς Χpι.στ6ς,

ΤΟ

ά.8,άκpι-τοv

'TOV

θεου.

~)μων ζην,

'TOV

πατpΟs ή γvι~μη, ι~s- και οί Επίσκοποι οί κατU τrl πέρατα
όρισθέντες έv 'Ιησου Χpιστοv γ,όrιrι εlσίν.
τv. "Οθεν

πρέπει

,'·μίν

yνώμrι · οπεp και ποιεί-τε.

υιΨ-τpέχειν

Τ1}

'TOV

έπι.σκ6πο,,

TU yάp άξ ιον6μαστον ίιμων πpευ

βv-τέpιον, του θεσυ άξιον, οv-τως σJJνήpμοσται -τ,ρ επισκ6πψ
ώς χοpοαι κιθάρ({,

διά

TOV'TO

έν τii όμονοί'l- ,'ιμων καί συμ

φώνιp ιlyάπrι 'Ιησους Χpιστος ,,Ζοε-ται.
δε

χοpος

yίνεσθε,

ϊνα

2.

και οί κατ' &νοpα

σ1ίμφωνοι οντες έv όμονοt'l-, χpι':ίμα

θωv λαβ6ντες, εν έv6-τητι

,fδη-.ε

έv φωνfj μι(j.

οιa Ίησοv

Χpιστοl1 τrρ -πατpί, ίνα ι~μφ; και άκούση και έπιyιvώσκυ,

8,' ι-:\ν εv πpάσσετε, μέλη οντας
DVV

'TDV

υίου αύτου.

χpήσιμον

έυτιν ύμα9 εν ιlμιvμψ έν6-τψι εivαι, ί'να και θεου πάντοτε

μετεχητ€.

V.

Εί

γαp

εyω

έv

μικpιp

χρόνψ

τοιαύ-την

σvνήθειαν

εσχοv προς TOV ~πισκοπον ί,μϊ;jν, 01.'Κ rlνθpωπίνηv αlσαν άλλα

πνευματικήν, π6σ-ιp μαλλοv ύμα, μακαp[ζω TOlJς άvακ€Κpα-

ΤΗΕ
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μένους ούτως, ώς ή έκκλησ;[α 'Ιησου Χpιστψ και ώς 'Ιησοvς

ΧpιστΟς -τψ πατpί, ίνα

πάντα. ·έν ~νοτη-τι σύμφωνα V·
2. μηδεtς πΧανάσθω • εαv μή τις 1ί έvτος το1Ί θvσιαστηp[ου,
ύστεpείται του Λpτοv του θεου. εl ;/ip ~νος και δευτέpου
πpοσεvχη τοσαvτην lσχνv έχει, πόσιρ μαλλον ij τε του
έπισκόποv και πύ.σης της έκκλησ[ας. 3. ό oi'ίv μη έpχf,μεvος
έπι Το aύτο οi'ίτος ήδη iιπεpηφανεϊ και ~αvτον διέκpιvεv •
γέγpαπΤαι

yάp,

wερηφάνοις ό Θεός d.\Ι'Ι'ιτά.crcrετιιι..

δύ.σωμεv οi'ίν μη άvτιτάσσειrθαι τύ)

,
,
,, ..
επισκοπιρ, ινα ωμεv

Ρrον, iiί, 34.
σπου- ι Pet. ν. 5.
θ

~

εου

Jamesiν.6,

ύποτασιrόμεvοι.

VI. Και δσοv βλέπει τις σιyωvτα. έπίσκοπον, πλειόνως
αύτοv φοβε[σθω. πάντα y?:ι.p ον πέμπει ό ο1κοδεσπ6της εις
St. John
lδ[av οlκοvομίαv, οvτως δεί: ήμας aύτί'ιv δέχεσθaι, ώς αύτον cf.
xii. 10.

τον πέμψαvτα.

τον οi'ίν έπlσκοπο~ δηλοvότι &ς αύτοv τον

Κύpιοv δεί πpοσβλέπειv,

2. αύτος μ~v o~v 'Ονήσιμος ύπεpε

παιvεϊ ύμωv την έv θειp εύταξ[αv, οτι πάντες κατιl άλήθειαv

ζητε και δτι έv {ιμϊν ούδεμ[α αlpεσις κατ~ικεί: · άλλ' dύδ~
άκούετέ Τινος πλέον ή π-ιpt ΊησοV Χpιστοίi~:λαλο'Vγτσ,ς ίν
άλη{)είιι,.
νη. Εlι,)θασιν

yύ.p τιvες δόλιρ ποvηpψ το Jvoμa πφι-

'
'
' 't θ(:ου~ • ους
~ υει
" • vp.aς
' ~ ως
'
αναs-ια
θηpΕa έκκλίvtaιv • εlσιv yιlp κύvες λνσσωvτες, λaθpοδηκται,
' ους_ δεϊ ύμίi.ς φ11λάσσεσθαι όντας δ11σθφαπεύτο11ς, 2. είς
' 1ατpός έστιv, σαpκικλς και πvενματιιrος, yεvvητος και άyέvvη

"

'
~λλ α,
φ εpειν,
α

τος,

τιvα πpασσοvτες

έv J.vθpώπιρ θεός, έv θανό.τψ

Map[aς και

έκ

ζωη 1iληθιvή,

θεου, πpωτοv παθητλς

και

και

έκ

τότε :άπaθής,

'Ιησυυς Χpιστδς δ Κύpιυς ήμωv.

VIII.
πατασθε,

Μη ο~ν τις

1ίμσ.ς

δλαι όντες θεου.

έξαπατό.τω, ι/;σπεp ού~ έtα
δταv

yap μηδψ{α έπιθvμίσ.

ίνήpειστα.ι ίv ύμ'iv ή Βυvαμεvη ύμίi.ς βασαvίσaι,i '1pa: κατ?:ι.
θεοv Ντε.

πεp[ψημα ύμων κα~ άγvί(ομαι ί,μωv ΈφεσΕωv

·(Κκλησίσ.ς της διαβοήτου τοί'ς αlωσιν.

2. oi σσ.pκικοι τα
2

18
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πvευμα:τικiι. πpσnσειv .σύ δύνανται ούδε ο, πνευματικοι τiι.
σαpκικJ,

wπεp οJδε ή πίσ.τις

ιiπtστίσ. τα. της πίστεως.
ταvτα

· τiι. της ιlπισ-tίας ούδε ή

α δε και κατrt σάpκα πpάσσετε,

πνευματικά έσlιv ·

έv 'Ιησοv

γίip Χpιστι'i, πάντά

πpάσσετε.

ΙΧ. Έyνωv

δε

παpοδεύσαίιτάς

τιvας

έκείθέν,

ί!χόvτας

~~κηv διδαχήν · οi1ς οι)κ ειασατε σπειpαι εlς ί•μας, βfχτα~τες
-rU @τα είς · τΟ μη Παpαδέξασθαι '-τd. σπειpόμΕνα ί,π' αύ-των ·
ώς όντες λίθοι

vαov πpοητοιμασμέvοι είς ο·lκοδομηv θεοίί

τ,ατpύς,, ιiναφεp6μ,ενοι είς τα υψη δια της μηχανης: '.Ιησοv
Χpιστοv, · δς έστιv σ:rαυp6ς,· σχοινίφ ΧpιiJμεvοι τιp πνεύματι

τψ άyίψ· ή δε πίστι<,, ύι+ώv αναyωyευς ί,μών, ή 'δe άyάπη
όδ?ι, -q. ιlναφέpουσa εί, θε6ν . . 2. έστε olιv και σύνοδοι

,

παvτ~,

. θεο't'οpοι
,ι..'

,ι.'

. '

και ναο't'οpοι

1

,ι_,

'

,ι_,

'

χpιστο't'οpοι, αyιο't'οpοι, κατα

;&ντα 'κεκοq-μημένοι EV έvτολ.αίς '.Ιησού Χpιστοίί. οΤς και
ιlγαλλιιiJμενος, ήξιιfJθψ, -δι' ων ypάφω, πpοσομιλησαι {,μϊν,
καt σvyχαp{j~αι ότι κατ' άνθpώ!Γων βίον ούδ~v άyαπ-0:τε, ι:{
μη μ6νοv τ?ιv θε6ν.

Χ. Και ύπεp
πpοσεύχεσθε

θ

,. .

εου

.,

τ~v

άλλων

δε

ιlνθpιfJπωv

ιlδιαλείπτως

· εστιv γiι.p έv αι)το'iι, έλπ,ς μετανοίας, ϊνά
,/
., .,,
',;' ,.
~
,
, .,

τυχωσιν.

j/

επιτpεψατε

ύμ'iv μaθητευθηνaι.

2.

ουν

αυτοις

καν

εκ

των

εpyων

πpος τας όpyίiς aυτων ίψ. είς πpαεις,

πρ?ις τrtς μεyαλορημόσύνας cιJτών ύμείς τcιπειν6ιf,pονες, πρί'ις

τίiς· βλασφημίας αι)των

Col. i. 23.

ί•μεις τcις

πpοσεvχάς,

πpί'ις την

πλάνην cιJτωv ύμείς έδpcLio, τfi 1rί<Μ'ε,, πpί'ις τ?ι &yριον cιυτωv

ί•μεί:<;

ημεpοι · μη σπουδάζοvτες ιlντiμιμήσcισθcιι cι.J,τούς.
3. ιlδελφο2 cιΜωv εί,pεθώμεν τfί lπιεικε[cz,. · μιμητcιί δε τυίί
Κυpίο11 σποvοάζωμεν εlvaι, τ[ς πλέον &δικηθfj, τίς ιlποστε~

pη.θτι, τ[ς άθ~τηθfί · ί'νσ. μη τυίί διαβόλου βοτάνη ης είιpεθij
έ.v ύμί:ν · άλλ' εν πάσυ άyνείcz. και σωφpοσύvrι μένετε έν
Χpιι:rτψ Ίησοίί σαpκικω~ και πvιυματικως.
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XIV]

ΧΙ. Έσχατοι καιpοί.

λοιπον aίσχννθωμεν; φοβηθωμεν

την μακpοθνμίαν ~ου θεου, ϊvα μη ήμί:v εlς κpίμα yέvψαι.
ή yap Την μέλλονσαv όpyηv φοβηθωμεv ή την ενεστωσαv
χάpϊν · άyaπήσωμεv, ~v των δύο· μόνον έν Χpιστφ Ίησου
εύpεθηvαι εlς το άληθινον ξηv.

2. χωpις τούτου μηδt~ ύμ'ιv

πpεπέτω, έν φ τα δεσμά περιφέρω, τους πνευματικοiιs μap
yapίτas · έv οlς yένοιτό μοι άναστηναι τij προσευχτί {,μί;;v,
ής γ~νοι-τό μοι άε~ μέ-τοχον είναι, ίνα έν κλήpφ Έφεσίων
εύpέθω Των Χpιστιαvων,

or

καt τοις άποι:rτδλοις πάντοτε

σvvύ νεσαν έν δυνάμει Ίησου Χριστου.
ΧΙΙ. Οίδα τίς εlμι και τίσιv ypάφω.
ύμeίς ήλεημένοι

2.

·

έγώ

ύπο

κίvδυνον,

έy6.ι κατάκριτοs,

tJμείς

έστηpιγμέvοι.

πάροδός έστε των είς θεόν &.ναιρουμέvων, Παύλου συμ

μύσται
ιrτου,

του ήyιασμένου, του μψαpτνpημένου, άξιομακαpί
ου γέvοιτό μοι

έπιτύχω

·

ύπο Τ(Ι;

i\vη

εύpεθηvαι, οταν θεου

8ς έv πάσο έπιστολij μv1zμοvεύει ύμωv έv Χpιστφ

'Ιησσv.

ΧΙΙΙ.

Σπουδάζετε

σlίν

πυκνότεpον

χαριστίαv θεου καi εlς δόξαν

ιtννέpχεσθαι

εις εi~

. οταν γαp πυκνωs έπt ΤΟ αύτο

yίνεσθε, καθaιρσvvται α1 δυνάμεις του Σατανα, και λύεται

ό 6λίθρο~ αi~του εν ηj όμονοίcι- ύμωv της πίστεως. · 2. αύδέν
έστιν dμkιvov είpήvης, ι!.ν · fι πας πόλεμος καταpyεί:ται έπου-

,,

'

pανιωv και

XIV.

,

,

επιγειων.

"'Ων όύδεν λαvθάνει όμα,, έαν τελείως είς Ίησουν

Χpιστον !X'JTE τ1)v πίστιv και την άyάπηv •. ητις ·έστ1ν άpχ~
ζωηs καt τέλος · άpχη μεν πίσ-τιs, τέλος δε άγάπη · τα δε
δύο έν Jνότητι γενόμενα θεός έστιv, τα δε dλλα πάντα εis

l
·ι<α λ οκαγα θ ιαν

'
'λ ου θ'
ακο
α ε<ττιν.

' .

2., ουοεις
" '

πιστιν επαyγε λ

'

'

λόμ.εvοr; άμαρτάνει ούδε 'άyιJ.πηιι κεκτημένος μισε'ι.
ΤΟ δlνδρον.

n'ITo

τ~iί κa.p1roii a.vroii.

Χριστο{; είναι, δι'

d>v

ουτω<;

oi

-

φα.νερόv St. Matt.

έπαyyελλόμεvοι

πpάιτσουσιν ύφθήσονται.

ού

yap

νυν

xii. 3~.··
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έπαyyελlας το lpyov, dλλ' έv ουv&μ,ει πlστεως M.v τις εiιpεθii
εlς τιiλιιs.

XV.
Ps:

χιιχίίί.

Άμειv6v έστιv σιωπαv καt εlvαι ή λaλοvντα μη

εlναι • καλον το 8ι8&σκειν, /αν ό λέγων ποιfί.

9.

σκαλος,

3s

εtπεν κa.ι φνετο · καt

τοϋ πσ.τp6ς lστιv,

2;

8.

εl, συν διΜ

σιyωv ~ πεποlηκεν ίiξιa

ό λι!yον Ίησου κεκτημένος άληθως

δύνσ.τσ.ι καt της ήσυχlας αύτοϋ άκούειv, ίνα τιiλειος υ

οι' ων λαλεί πpάσσy καt 8ι' ων σιy,j, yιvώκηται.

·

ϊva

3. ούο~v

λαvθ&vει τον Κύpιοv, άλλα καί τα κpυπτα ήμωv έηiις αύτψ
Εστιv.

.π-άvτα ο'Ον ποιWμεν, 6Jς σ.ύτο'U έν ήμ'ίν κατοικοVντος,

ίνα 6Jμεν αύτοϋ ~α.οt καt αύ-r~ς iί Εν ήμϊν θεό~

· άπ~p καt

εστ,v καt φαvήσεται πp?ι προσώπου ήμωv, έξ ων 8ικα{ως
άyαπωμεv αύτόv.
ι

Cor. vi.

9, ·ιο.
Gal.v.

21.

XVI.

Μη πλαvασθε, d8ελφο[ μου· ο1 οlκοφθόpοι βα.rιλι(cιν

Θεον o,i κληpονομήσ-ουσ-ιν.

2.

εl olίv ο1 κατα σ&pκα ταϋτα

πpάσσοντες άπέθανον, πόσψ μαλλον

έav πlστιv θεοv

έν

κακο8ι8ασκαλlιz, φθε[py, iιπιp ης 'Ιησοv, Χp,στ?ις έσταυpώθη.
ό τοιουτος ρ111rαp?ις γενόμενος εlς το πϋp το ίlσβεστοv χωpήσει,
όμοίως και ό ·άκούωv αύτοV.

XVII.

Διά -τοVτο μ-6pον lλαβεv έπt τ.fjς κεφαλfjς α-ιjτοU

ό Κύpιος, ί:'νσ. πvέy ηj έκκλησίιz. άφθαpσ[αν.

μη dλείφεσθε

ονσωδ[αv της οι8ασκαλίας του ίlpχοντος του αιωvος τοό-του,

μη αlχμαλωτίσy iιμας έκ τοϋ πpοκειμένοv ζην.

2.

δια τί

8~

ού π&ντες φp6νιμοι γινόμε~α _λαβ6vτες θΕΟV yvbJσιν, Ο Εσ-τιν
'Ιησοvς Χpιστός

τ[ μωpως άπολλύμ,εθα άyvοουντες το χά

pισμα

dληθως ό Κύpιος;

;
3 πιiπομφεν

XVIII.

Πεplψημα τΟ Jμ~v πνεVμα τοV σ-ταυpοV, ό Jστιν

σκ&v8αλοv τοις άπισΤουσιv, ήμ'iv ο~ σωτηptα κα1 (ωη αlώ

ι Cι,r. i.

20.

νιος,

που σ-οφ6s ;

νων συvετωv;

'll'OV

σ-υtητητήs j που καύχησις των λεγομέ

ό

yαp θεος ήμωv Ίησους ό Χpιστος

2.

xx1J
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έκυοφοpήθη ύπό Μαp[ας κατ' οίκοvομ[αν, ΕΚ σπεpματος μεν

Δαυεiδ πνεύματος δε άy(ov

· 8s έyενV?ίθη καί φαπτίσθη ίνα

τιρ πάθη το ϋδωp καθαp["ΊJ,

ΧΙΧ.

Καi έλαθεν τον σ.pχοντα τοίί αιωνος τούτου ή

παpθεvlα Map[aς και ό τοκετος aύτηs, δμοίωs και δ θάνατο,

του Kvpίov

έπpiχθη.

· τpία μυστήpιa κpavyηs, ατινα έν ήσvχίv, θεοu
2. πως οvν έφαvψ6θη τοις αί~ιv ; άστηp έv

ούpανφ lλaμψεv ύπεp πάντας τους &.στίpψ, και ΤΟ φως
αυτοu &.vεκλάλητοv ηv, και ξεviσμοv παpείχεν ή καιν6της
αυτον

• τιl δε λοιπα π&ντα άστpα αμα ήλίψ καί σελήvy

χοpος έyέvετο τφ αιττέpι, αυτος δε ην ύπεpβάλλων ΤΟ φως

aV'ToV

ύπεp πάντα·

avομοιος

αύτοίς.

3.

ταpαχή
όθεν

ΤΕ ηv

έλύετο

π6θεv ή

καιvότης ή

πασα μαyι[α

και πας

δεσμ6,, ήφανί{ετο κακίας άyνοια, καθυpείτο παλαια βaσιλε[α,

οι-.φθείpετο,

θεού &.νθpωπίνως φαvεpουμένοv εiς κα.\vότητα. Rom. νί. 4

&ϊδίου ζωηs · &.pχήν δε έλάμβaνεν τ?, πapίi θειρ &πηpτuτμένοv.

ένθεν τίi πάντα συvεκιν~ιτο δια

το μελετασθαι θανάτου,

κατάλυσιν.

ΧΧ. 'Eιfv με κατaξιώσυ 'Ιησοvς Χpιστος ίν τiί πpοσ
ευχjj ύμων, καi θέλημα ιί, έν τφ δευτέpψ βιβλιδ[ψ,

8 μέλλω

γpάφειν ύμίv, πpοσδηλώσω ίψίv )Ίς ήpξιfμην οίκονομ[ας εlς
τον καινοv άνθpωπον 'Ιησουν Χpιστύv, έv τfj αυτού πίστεί

και ίv

T'[J

aύτοίί &γάπυ, έv πάθει αί•τού καi 6.νασ-τάσει,

μn.λιστα eίiv- ό Κύριός μοι &ποκαλ6ψ[J

·

ότι οί κατ' ίlvδpa

κοινfί πάντες έν χάpιτι έξ όνόματοs σvνέpχεσθε έν μιίj. πίσ-τει
ι.aι ~νι 'Ιησοv Χpιστψ τfr κατίi σάpκα έκ yένο1ιs Δαυείδ,
τιρ υίφ &.νθpώπου καί 11ίιp θεού, εις ΤΟ ύπακούειν iJμα, ;ιρ

έπισκόπφ

καt τ~'u πpεσβυτεpίφ dπεpισπάστψ _Οιαvοί.cz. · ένα

άρτον κλωντες, δ έσ-τιν φάpμακον &.θανασίας, &iιτίδοτο, του

μη άποθaνεί.v &λλa ζην έv 'lησου Χpιστφ Όια. παvτό,.
ΧΧΙ. ΆΊιτ[ιfιυχυν ύμων έyώ, και @ν έπέμψατε είς θεου

τιμην είς Σμύpναν · δθ~ν καi ΎΡ?-Φω ύμίν εύχapιστων τφ
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Κvpίψ, dγαπων Πολ1;καpπον ώς καi ύμας.

ώς καi ύμ.ων 'Ιησοvς Χpιστ-ός.

[ΧΧΙ

μνημοvεύετέ μου,

2. πpοσεύχεσθε ύπεp της

εκκλησίας τ-ης εν Συp{?-, ί)θ,v δεδψέvος εl, 'Ρώμην dπάγομαι 7
Εσχ'ατ-ος ων 'T'WI' εκεί πιστων, ωσπεp ήξιώθην .ίς ημην θεου
εύpεθηvαι.

εppωσθε έν θειp πατpt και έν 'Ιησοίί Χpισηf ττι

κοιντι lλπlδι ήμων.

THE EPISTLE TO THE MAGNESIANS
.at the point where the road entered the
valley of the Mreander, would be ,reached by a messenger
about fifteen miles after leaving Ephesus. Its Church
had probably been founded during St. Paul's long stay
in that city (Acts xix. 10). Among the l\1agnesian
delegates sent to Smyrna all three orders of the ministry
were represented. The object of the epistle is twofold :
They are exhorted to unity, which must be based on
obedience to the ministry, and centred in the bishop
(I., II., IV., VI., VIL, and XIII.). They are also warned
against Jewish heresy, which consists not only in
- ' sabbatizing ' (IX. and X. ), but in Docetic tendencies
which would deny the reality of the Incarnation, Passion,
and Resurrection (IX. and XL).
MAGNESIA,
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ΠΡΟ! ΤΟΥ}; ΕΝ ΜΑΓΝΗΙΙΑΙ
'ΙΓΝΑΤΙΟΣ ό κα1 θεοφόρος, τij εύλοyημένrι εν χάιΗΤι

θεου _πατp?ις -έν Χpιστιp 'Ιησου Τψ σωτηpι ήμων, έν φ
&.σπάζομαι την εκκλησίαν την ο-ί\σαν εν Μαyvησί1,1 Τ"9 προς
Μαιάνδpψ, καi ει1χομ,αι εν θεψ πατp1 και έν 'Ιησου Χpιστφ
πλεί'στα χα[pειν.
Ι. Γνοiις ύμων ΤΟ πολυεύτακτον της καm θε?ιν άyάπης,

άyαλλιώμενος πpοειλάμην εν ,πίστει 'Ιησου Χp,ιστου πpοσ
λαλησαι ύμί'ν.
τοv, έv

2. κατιi.ξιωθεις yαp όvόματος θεοπpεπεστι:f

οίς πεpιφεpω

δεσμ,ο'iς

,fδω

τας

εκκλησίας, έv alς

ενωσιν εύχομαι σαpκος καi πνεύματος 'lησου Χpιστου TOV

δια παντος ήμων ζην, π[στε6Jς ΤΕ κlιι άyάπης, ης ούδεv πpο

κέκpιται, ΤΟ δε κυpι6JΤεpον, 'lησου καi πατρός·

3. εν φ

iιπομένοντες την παιταν έπήp.ιαν TOV άρχοντος του αιωνος
Τούτου καi διαφυγόντες θεοίi τε1•ξόμεθα.

11. Έπε1 οvν ήξιι/Jθηv lδείν iιμας δια Δαμα του άξιοθέου
i!μων επισκόπου καl πρεσβυτέρων ό.ξίων Βάσσο11 και 'Απολ

λωνίου καi TOV συνδούλοv μου Βιακονου Ζωτίωνος, oV έyω
όvαlμηv, ότι ύποτάσσεται τψ Επισκόπφ ώς χάpιτι θεοV καl
τψ πpεσβυτεp{ιp ώς νόμιp 'Ιησοίi Χpιστοίi.

ΙΙΙ. Και iιμίν δε πρέπει μη συyΧΡασθαι τy ήλικl<f τον
επισκόπου, άλλά κατα δύναμιν θεοίi πατpος πα.σαν έντpοπην

αύτψ άπονέμειν, καθως ;γνων κα1 τους ι1γίους πpεσβvτέpους
οiJ;πpοσειληιf,ότας την φαινομένην νεωτεpικην τάξιν, άλλ' ώς

ιf,pov[μιp έν θεψ συyχωpοίiνταr; αύτψ · ούκ αύτψ δέ, άλλα

2.6
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Τψ πα-τpί 'Ιηιrου Χpισ-του Τ<ι> πάντων επι,τκόπψ.

2. είς τψ:,)ν
ovv ,κείνου του θελήσαv-τος ύμaς πρέπον έσ-τιν ύπακούειv
κατα μηδψ[αv ύπόκpισιν. έπeί ούχ οτι TOV έπίσκοπον του-τον

-τον βλεπόμενον πλαν~ η,, άλλιλ -τον άόpα-τον παραλοrί
ζεται

.

ΤΟ δε -τοιου-τον, ου πpος σ&pκα ό λύrος άλλα πpο,

θεον TOV Τα κpύcf,,a είδότα.

IV.

Πpεποv

d.λλα καί εlvα,
χωρις

δΕ

ovv έστιv μη μόνον καλεισθα, Χpισ-τιαvο11ς
· ϊ/,σπεp κα[ -τιvες έπ[σκοπον μ"J.v καλοvσ,v.

αύ-του πάν-τα πράσσουσιν.

οΖ

TOtOVTOI

εύσυvε[δη-τοί μοι eτva, φaίvοv-ται δια το. μη

δε

ούκ

βεβαίως κα-τ'

έv-τολη Ι' σιιvάθpοίζeιrθαι.

πpοκειται

'

-τα

δϊίο όμο-V, Ο τε θάναΤος .καl 1ί ζωή, κα} Εκαστος είς: τΟν tδιοv
Acts i. 25.

τό-πnν μέλλει χωpείν

·

2.

ωυπεp γάp έστιν νομίσμα-τα δύο, ο

μεν θεοίί ο δε κόυμου, και εκαστον α·v-τωv ί8-ιο1 1 χapακ-τηpα
€πικ.είμενοv €χει, οί άπιστοι τοV κόσμου τούτου, οί 8~ πισιτοι
έv άγ&ππ χαpακ-τηpα θεοίί πα-τpο, δια 'Ιησοv Χpισ-τοv, δ,'
έαv μη αύθαφετως εχωμειί ΤΟ άποθαvείν είς ΤΟ

<!,1JT01J

ov

πάθο,,

-τΟ ζ{jν α1JτοV ούκ Εστιν Εν ~/Lίν.

VI. Έπει ovv έv -τοις πpογεγpαΊ,ψέvοις πpοσώποC<; ΤΟ
παν πλήθος έθεώpησα έv πίσ-τει και •ι-y&πησα, παpαιvω εν
όμovo[rz,
TOV

θεοu σπουδάζε-τε πάν-τα πράσσειv,

επισκόπου

είς

πpοκαθημέvου

τύπον θεο11 και Των πpεσβυ-τεpων εις

-τύπον ιrυvεδpίου -των άποσ-τόλωv, και -των διακόνων -των έμοι
γλυκυ-τάτωv,

πεπισ-τηψέvων

διακοv[αv 'Ιηιrον Χpισ-τοv,

δ,ς

πpυ αlώvωv παpα πα-τpί ήν και έv -τέλει έφάvη.

ovv όμο! θειαv θεοv λaβόν-τες

εv-τpkπεσθε

2. πάνης
d.λλήλους, . και

μηδείς κa-τα σάρκα βλeπετω TOV πλησίον, άλλ' εν ΊησσC
Χpισ-τ<ρ άλλήλους δια π0,ντυς ά-yaπαΤε.

μηδε.ν ί!στω εν ύμίν

ο δ1Jνήσε-ται ύμί1, μεpίσaι, άλλ' έv,{,θηη τ,1-; έπιιrκόπψ και
τοις πpοκaθημένοις εlς -τύπον και δ,δαχiιv rlφθαpσ[a,.

χ]
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VII.

'Ώσπερ οvν ό Κύριος ανεv'

'TO'V

πσ.τpος ο~Jδ~ν έποί

ησεν ήνωμένος ων, ούτε Βι' ~αυτού οϋη: δια των άποσ-τόλων,
οi5-τως μηδε iψείς α.νε1J

μηδ~ν πpιfσσε-τε
ύμϊν

·

TQV έπισκ6ποv καt των πpεσβv-τέpων
· μηδε πειpάσητε εύλογόν η φαίνεσθαι ίδ[ιz,

άλλ' έπt -το αJτο μία προσευχή, μία δέησις, εΊ:ς νους,

μία έλπίς, έν άγάΠ'[Ι, έν -τiί xαp,j. τij άμώμφ, σς έσ-τιν 'Ιησούς
Χριστός, οi'ί αμεινον οi!θέν έσην.

2.

πάντε, ώς εlς ίfνα νaον

συν-τρέχε-τε θεοίί, ώς έπι εν θνσιασ-τήpιον,
ΧpιστΟν τΟν Uφ

1

έπι ϊνα 'Ιησοίίν

-

Ενός πατp'οs πpοtλθόντα καt είς Εν« όντα

και χωpψταντα.

VIII. Μη πλανασθε ταίς έηpοδοξίαις μηδε μvθεύμασιν
πaλaιοις άνωφελέσιν οvσιv • εί yap μέχρι νυν κατα
lουδαϊσμον ζωμεν, όμολοyούμεν χάριν μη ειληφεναι.
2. οί
yap θειό-τα-τοι πpοφη-ται κα-τα Χpιστον 'Ιησοvν ί!ζηυαν. διιt
'TOVTO και εδιώχθησαν, εμπνεόμενοι ί,πο της χάριτος- ai!-τov

τοις

είς ,ΤΟ πληpοφοpηθηναι τους άπειθουντας, Ο'Τ! εlς θεός έστιν.
ό φανεριf)(]'ας έαυτΟν διιi :)ΙησοV ΧpισΤοϋ τοV νιου aVτoV, ϋς

εσ'Τ!V αi!του

λόγος

dπο σιyης πpοελθών, ος

κατα πάντα.

εJηpέστησεν 'Τψ πέμψανη αJ-τόν.
ΙΧ.

Εί

οvν

οί

έν

παλαιοις- πpάyμασιν

άναστpaφέν-τες

είς καινό-τητα --έλπ[δος ήλθον, μηκεη σαββa-τίζονης άλλα

κα-τα Κi>pιακην ζώντες, έν

{j

αi>'TOV και TOV θανάτου ai!-τov,

και ή ζωη ήμων άνέηιλεν δι'

2. ον ηνες άpνουνται · δι' ov

μνσ-τηpίον έλάβομ-εν -το πιιπεύειν, και διιt -τουτο ύπr:;μένομ~ν,
ϊνα εύpεθωμεv μαθη-ται 'Ιηίτοv Χpιστοv

'TOV μόνον διδαυκάλου
3. ov και

~jμων · πως ήμεϊς δυνησόμεθα ζησαι χωpις α11-τοίί;

οί πpοφηται /Lαθψαι όντες τψ πνεύμαη ώς διδάσκαλον α~)τον

πpοσε8όκων.

και

διιt του-το,

ον 8ικαίως άνέμενον,

παpίi,ν

ήyειpεν α~)-τονς εκ νεκpων.

Χ. Μη οvν άνaισθητωμεν -τη,

χρηστό-τη-τος

yap 11μας μιμήσηται κaθa πpάσσομεv, ούκέτι
'TOVTO, μαθη-ται σ,1)-του γενόμ,ενοι, μάθωμεv κα-τα

,

-

avτov.

έσμέι,.

"

αν

8ια

χpιυτιανισ-

THE EPISTLE TO THE TRALLIANS
was situated some seventeen miles farther up
the Ma)ander, on th,e same main road, which led inland
from Ephesus to the jun~tion, at Laodicea, with the
northern route which Ignatius had taken. It was a
thriving city, zealous in its devotion to the Emperor.
Its greater distance from Smyrna will explain the fact
that its bishop, Polybius, was the only delegate sent to
greet Ignatius there. The latter commends him to their
loyalty, together with the priests and deacons, for 'without these the name of Church is not given ' (I. and III.).
But his main object is to give the plainest warning
which his epistles contain against the poison of Docetic
heresy (VI. to XI.). In face of this danger, their chief
safeguard lies in obedience to the ministry, and m the
unity ensured thereby.
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ΤΡΑΛΛΙΑΝΟϊ};

ΊΓΝΑΤΙΟΣ, δ κcιt θεοφόpοι;, ήyαπημέντι θεψ πατpt 'Ιησου
Χpιστου, έκκλησί'{- άγί11 τiί οi'χτyι έν Τpάλλεσιν της 'Ασίας,
έκλεκτij

κα1

dξιοθέιp,

εlpηνε1,σ6σrι έν σαpκ1 καl πνεύματι

τίj, πιiθει Ίησου Χpιστου της jλπίοος ήμωv έν τij εlς αυτοι,
άιιαστάσ-ει

·

ήν

καt

άσπάζσμαι

Εν τψ πληpώματι Εν άπο

στολικψ χαpακτηpι, κα1 εύχομαι πλεί'στα χα[pειν.

1. •Αμωμοv

διάνοιαν

ύμας lχοvτας, ου

κατα

καt

dδιάκpιτοv

χpησιv dλλa

έν

ύπομονij

κατσ. φύσιν

·

i!yνων
καθι'';,,

έδήλωσεν μαι Πολύβιος ό επισκοπος υμων, δς παpεγένετο
θελήματι θεου κα2 'Ιησου Χpιστοv εν Σμύpvτι, καt οί5τως
μοι συvεχάpη Βεοεμένψ εν Χpιστι,ο 'Ιησου, ώστε με τί3 πα\,

πληθος {ιμων έν αυτψ θεωpησαι.

2.

dr.οΒεξάμενος οvν

n'Jv

κaτσ. θεον ενvσιαv Βι' αυτσυ, έ8όξαιτα εύpωv ύμας, ώς ί!yvωv,
μψητα.ς όντας θεου.
ΙΙ. 'Όταν yσ.p τψ

• έπισκόπιp

J_,ποτάσσησθΕ

ώς 'Ιησοf.

Χpιστψ, φαίνεσθέ μοι ου κατα. dνθpώποvς (ωντες, dλλι:l κατα

'ΙησοVν Χpιστ6ν, τ◊ν δι' 1Jμfi.ς άποθαν6ντα Ζνα πιά-τε6,:ταντε~
εις τον θάνατον αυτού ΤΟ Jποθανειν έκφύyητε.

2.

άναyκαί'οv

οi'ίν έστιν, ώσπεp ποιεί'τε, ανεv τυυ επισκόπου μη8εν πpάσ
σειv ύμας

·

dλλ' ύποτάσσεσθΕ καt τψ πpεσβvτεpίψ,

dποστόλοις 'Ιησού Χpιστυv,
γοvτες έv αυτψ εύpεθησόμεθα.

<~,

τσϊς

της

έλπίδος 17μ,~ν, έν ψ Βιά

3.

δεί δε καi τους 8ιακόvοvς

όντας μvστηp{ωv 'Ιησοv Χpιστου κατίί vάντα τpόπσv πασιν

dpέσκειv

· ου yσ.p βpωμάτωv καt ποτών ειιτιι, διάκονοι, dλλ'
3
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αύτο'i>ς φvλάσσεσθaι τa

έyκλήμaτa ώς πvp.
ΠΙ.

Όμο[αις πάντες

έvτpεπίσθαισαv

Ίησοvν Χpιστόν, ώς κat
πaτpός,

τοiος δε πpεσβντέpοvς

σύvδεσμον ιίποστόλαιv

·

διaκόνοvς

ώς

ι:ις

σvvέδpιοv θωv και ώς

χαιp,ς τούτων έκκλησ[α ον καλείται.

περί ων πεπεισμaι ύμας οvτω, εχειv

2.

τοiος

έπ[σκοπον δvτa τύπον του

T<IV

• Τό yίlp έςψπλάpιοv

τη, ιίyάπης ύμωv ελαβον και εχαι μεθ' Jαvτοίί έv τψ έπι
σκόπφ ύμωv, ο~ αύτδ τ1ί κα::,.&.στημa μεγάλη μαθητε{a, ή
δε πραότης aντοv δύvaμις

έvτpέπεσθαι.

δvvάμεvος yράφειv ύπεp
είς τουτο

·

ον

λογίζομαι

και τοiος άθέους

άyαπωv ύμα, οvταις φε[δομαι, σνvτονώτεpοv

3.

ι{,ήθηv,

ϊνα

ών

τούτου·

άλλ' ούχ ~καvον έaντον

κατάκpιτος

ώ,

απόστολος ύμ'ίv

διατ&σσωμαι.

IV.

Πόλλα φpονω ΕΥ θεφ

έv καvχήσει &.πόλωμαι

. άλλ' έμαvτοv μετpω, ϊvα μη
· vvv yάρ με δε, πλέον φοβείσθαι και

μη πpοσέχειν τοίς <J,,xτιovσlv με· οί yίip λεyοvτές μοι μαστι

yοvσιv με.
άςιός εlμι

2.
.

άyαπω μεν yίlp Τ() παθείv, άλλ' ούκ οlδα ει

ΤΟ yαp ζηλος πολλοίs μεν ού φα[νεται, έμε δε

πλέον πολψεϊ:.

ΧΡύ(ω ovv πpαότητος, lv

yj

καταλύεται ό

άpχαιv του αίωvος τούτου.

V. Μη ού δύναμαι 1~μίv τα έποι,ράνια ypάψαι; άλλίl
φοβοϋμαι μi]

νηπ[οις οVσιν 1;μιv

βλάβην

παpaθω.

καi

συyyνωμονε'ίτέ μοι, μήποτε ού δυvηθέvτες χαιp 0'?jσαι στpαyyα
λωθητε.

2.

και

yap έyώ, ού καθότι δίδεμαι καί δύναμαι

νοεϊ:ν τα έπουp&νια και τας τοποθεσ[ας τι'ί.ς άyyελικας και
'

t'

,-

τα, ,σvστασεις

\.

τας

'

Ι

αpχοντικας,

τουτο ήδη και μαθητής εiμι

-C

./

ορατα

τε

\

και

,,

αοpaτα,

\

παpα

· πολλι'ί. yap ήμιν λε[πιι, ίνα

θεοίι μη λειπώμεθα.

VI.

Παpακαλω σί'ίv υμα,, ούκ εyω άλλ' ή άyάπη 'lησοv

Χpιστοv, μ6vy ηj Χpιστιαvυ τpοψ!ί χρησθε, άλλοτpίας δε
βοτιi,vης άπέχεσθε, ~ϊτιs έστιν αϊρεσις

·

2. οί' και ίψ παpεμ-

χ]
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καταξιοπιστευ6μενοι,

ωσπεp

θανάσψον φάρμακον δι8Ε ντες μετa οlνομέλιτος, δπεp ό άy
νοων άδεως λaμβrf.vει εν ήδοντί κακfι το άποθαvείν.

VII. Φυλάττεσθε ovv τους τοιο-6τους.
ύμϊv μη

φυσιουμένσις καi

τουτο δ~ i!σται

οvσιν άχωpίστοις θεοίί 'Ιησον

Χpιστον καi 'TOV έπισκόπου καi των διαταγμάτων των άπο

στ6λων.

2,

ό εντός θυσιαστηρίου

έκτΟς θvσιαστηpίο1, ιiJν

Jv καθαρός έστιv, ό δ~
oV καθαp6ς έσ-τιν · το1Jτ€ιττιν, ό xωptr;

έπισκόπ?v κat πpεσβυτεplου κat διακόνων πp&σσων τι, οiιτος
ου καθαρός έστιv τfί συvειοήσει.
Ούκ ΕΠΕi i!yνωv 'TOLOV'Tι)V τι έv ύμ'iv, &λλσ. προφυ

VIII.

λάσσω -&μας όντας μου &yαπητούς, πpoopωv τας ενέδρας 'ΤΟΌ
διαβόλου.

ύμ.'iς

ovv την πpαϋπάθ.ιαν &ναλaβ6vτες άvακτή

σασθΕ Jαυτους έv πίστει, ο έστιv σapξ
&yrf.πυ, ϋ έστιν aΤμα 'lησον ,Χpιστοv.
'TOV

Κυpίου, καi έν

'TOV

2. μηδεiς ύμωv κατa

πλησίον έχέτω. μη &φοpμας δίδοτΕ τοις εθv.υιν, ί.'να μη

δι' όλίγους σ.φpοvας

-ro

i!vθ.ov πλi)θος βλaσφημi)ται

γαp δι' οο έ-ιr, μα.τα.ιότητ• ΤΟ llνομά. μου έ,r,
ΙΧ.

Κωφώθητε

oliv,

TLVO>V

·

0-lια.ι Is. Ιίί. 5.

βλα.cτφημεϊ:τα.ι.

'

οταv iψίv χωpiς 'Ιησσυ Χpιυτοv

λαλfi τις, του εκ γένους Δαυε[δ, του έκ Map[aς, ος άληθω,
έyενvήθη, i!φαyέν τε καi i!πιεν, άληθως εδιώχθη έπi Ποντίου
Πιλάτου, άληθως έσταψώθη kαi άπέθαvεv, βλεπ6ντων των
έπουpανtωv και έπιyείων και -&ποχθονίων

·

2.

os-

και άληθως

17γέpθη άπο νεκpων, έyεtpαvτος αύτοv 'TOV πατpος αυτοίί, κατα
Τό όμοίωμα

;;.,

καi ήμα.ς τους πιστε~οντας αύτψ ουτως έγεpε'i

ό πατηp αυτοίί έν Χpιστφ 'Ιησοv,

ov

χωpiς το άληθινοv {i)ν

ούκ εχομεν.

Χ.

El δέ, ωσπεp τινtς άθεοι ι'Ιντες, τουτέστιν άπιστοι,

λέγουσιv το 8οκ.ίΎ ΠΕΠονθέναι αύτ6ν, αύτοi
εγ(i} τ[ δέδψαι;

ovv

ά,rοθνήσκω.

OJl'TES'

'ΤΟ δοκΕ'iν,

τ[ ~ καi ε1'Jχομαι θηpιομαχησαι; δωpεαv
&pα οvν καταψε-68ομαι του Κυρίου.
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Φε6-yε1"ε oi'ίv -τιlς κακd.ς παpαφvά.διι.ς -τιlς yεvνώσας

κα?7Μν θιι.να-rηφι5pον, οi'ί έιlν γεύσητα[ -τις, παpαν-τd.· άποθνή
σκει.

οi'ίτοι yιlp ούκ εtσιν φvτε[α πατpός

εί

2.

·

yd.p

ήσαν,

έφa{vοντο αν κ_λάδοι τον στrωpοίί, καί ηv αν ό καpπ?Jς αύτων

άφθαpτος

· δι' ov έv

6ντας μέλη αί•του.
άνευ

μελων,

του

Tlf

πάθει αύτοίί πpοσκαλείται ύμας,

ού δ1Jναται οi'ίν κεφαλη χωpις γεvvηθi)vαι
θεο1J

Εvωσιν- έπαγγελλομέvου,

Ος

έστιν

αύτός.

ΧΙΙ. 'Ασπάζομαι

ύμας

άπο Σμ-6pνης, αμα ταίς ιτυμπα-

pο-6σαις μοι εκκλησιαις του θεοιι,

οι κατα

παυυαν σαpκ.{ τε_ καi πνιύμαΤι.

2.

"

,

'

....

...

,:1,

'

παντα με ανε,

παρακαλεί

ύμci.ς τd

δεσμά μq_υ, ά ί!vεκεv 'ΙησοιΊ Χpιιrτου πεpιφέpω, αiτο6μεvος ·
θεου έπιτvχεϊv

· διαμένετε εν τfi όμοvοί~ ύμωv κaί τfj μετ'
πpέπα yap ύμϊv τοις καθ' ί!vα, εξαιpέ
τως καl τοί, πpεσβvτέpοις, άvαψvχειv -rov έπ[σκοπον εί'>
άλλ,ίλωv πpοσευχfi•

τιμηv πατpος και είς τιμηv 'lησοίί Χpισ-του και των άπσ

σ-rόλωv:

3. εύχομαι {,μας έv άy&π17 άκουσαί μου, Zva μη
fv ύμϊv ypάψας. καl πεpl έμου δi πpοσ

εις JLapτύpιov iiί

ε6χεσθε, της άφ' 1ιμωv άyάπης ΧΡ11ζοvτος εν 1"ψ ελέει -rου
θεοίί, εις τv κa:ταξιωθi)vα[ μι του κλήpον οf.πεp

εyκειμαι

έπιτυχείv, ί'vα μη άδόκιμος ε1ψεθω.

ΧΥΙΙ. 'Ασπάζεται
σ[ωv.

ι1μα'> 17 άyάπη Σμvpvatωv και 'Εφε

μvημονε6ετε έv ταις πpοιτενχαις ύμωv της έv Σvp['f

έκκλησία;;

έκείvωv.

· 8θεv και
2. εppωσθε

έπισκόπφ ώς

τ17

ούκ άξιός εlμι λέyεσθaι, ώv εσχα-rος

έv 'Ιησοίί Χpιστq>, 1\ποταιτσόμεvοι τφ

εvτολfi, όμοίώς

και

-τφ

πpειτβντεp[φ •

καί οί κατ' r1vBρa άλλήλους άyαπα-τε εν άμεp[στφ καp8ίrι-,

3. άγνίζεται 1\μι'Jν ΤΟ εμ?Jv πνεύμα, ού μόνον νυν άλλα και
ε-τι γd.p ύπο κίνδυνόv εiμι · άλλa πιστος

οταν θεου έπι-τύχω,

ό πατηp έν Ίησου Χριστψ πληpωσαί μου την αίτηιτιv και
ύμων

· έν φ εύpεθείημεν άμωμοι,
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THIS Epistle is entirely di:fferent in spirit and contents,
as well as in its purpose, from the other three letters
written at Smyrna. Ignatius no lo-uger touches upon
his previous themes-Episcopacy and Docetism. He
thinks, indeed, of his own Ohurch as now having ήο
bishop but God (ΙΧ.), and he refers to the Roman Ohurch
in his opening words as ' filtered clear from every foreign
stain '; but otherwise his thought is for himself rather
than others. His mind is fixed on his comιng martyrdom,
and the wild beasts are the centre of his expectation.
Even when he refers to his present guards it is as beasts
in human form (V.). Instead of thanking his readers for
their kindness, as in his other ·1etters, his one entreaty is
that they will not show an ' unseasonable kindness ' by
obtaining a reprieve from the martyrdom for wbich he
longs. Some of his friends bad preceded him from
Antioch to Rome. \Vhile he commends them to their
hosts (Χ.), he evidently fears that they will _stir up in
the rest a mistaken zeal on his behalf. * He therefore
writes, with tbe assistance of the Ephesian delegates, and
with one of them as amanuensis (Χ.), to beg the Roman
Ohurch not to hinder him from 'receiving the puι·e
light' (VI.). He pleads passionately to be encouraged iη

* His words seem to imply that there was an aristocratic
element in the Church which had considerable influence aί
Rome
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the joy of martyrdom (IV.). He fears that the devil will
tem pt him to long for life, but declares that his only
true longing is for 'the bread of God, which is the flesh
of Jesus Christ' (Χ.). It is Ίemarkable that there is no
greeting to the bishop, nor any mention of him. The
difference of theme may help to account for the separation of this epistle from the rest in the centuries which
followed. lt is found in the Antiochene Acls ο/ Martyrdom * at the end of chap. iv., 'and the record which
follows contains the following passages : ' Having, therefore, by his letter· appeased, as he desired, those of the
brethren in Rome who were averse, this done ,he set
sιιil from Smyrna, . . . and thence be put in at Troas.
Then departing thence he landed at Ν eapolis, and,
passing through Philippi, he journeyed by land across
Macedonia and the part of Epirus which lies by
Epidamnus. And here οη the sea-coast he took ship
across the Hadriatic Sea.' The last scene is thus
described : 'Then forthwith he was put into the arena
in όbedience to the previous orders of Cresar, juι,t as the
sports were drawing to a -~lose. . . . Whereupon he
was thrown by these godless men to savage brutes, and
so ·the desire of the holy martyr lgnatius was fulfilled
forthwith, according to the saying of Scripture : " The
desire of the righteoup is acceptable." 't Lightfoot says
of this epistle that 'it seems to have become in some
sense a vade mecum of martyrs in the subsequent ages.'

* Lightfoot, op. cit., p. 482.

t

lbid., pp. 573, 576.
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ΠΡΟ~ ΡΩΜΑΙΟΥ~
ΊΓ~ΑΤΙΟΣ,

ο και θεοφόpfl,, τif 1jλεημέvη έv μεyαλειό

τητι πατpος ύψfnτου και 'Ιησου Χpιστου, του μόνου

αύτον, έκκλησ[rz. ηyαπημέvrι και πεφωτισμέ111 έv

υίου

θελήματι

τον θελήσαvτος τα. πάντα ίl εστιν, κατa πίστιν και dyάπην
Ιησού Χpιστου του

θεου ήμων,

ητις

και

πpοκάθηται

έv

τόπψ χωρίου 'Ρωμαίων, άξιόθεος, άξιοπpεπψ;, dξιομακάpιστυς,
άξ,έπαινος,

dξιοεπίτευκτος, άξ[αyνος, και πpοκαθημένη

ιiyάπης,

χριστόνομος,

όVόματι

'ΙησοV

πατρώνυμο,

ΧριστοV

υίοV

·

1'7ν

πa-τpός

και

·

της

άσπάζομα,

έν

κατα σάpκa και

πνεϋμα.~ίνωμένοιs πάση έvτολif αύτου, πεπληpωμένο,ς χάpιτο,
θεου άδιακpίτως και άποοιvλισμένοις ιiπο παντο, άλλοτp{ου

χρώματος, πλε,στα ιiν 'Ιησοϋ Χpιστψ τψ θεψ ήμων ιiμώμως
χα{pι;ι1,.

Ι. '}1:πε, εύξάμενος θeιj eπέτυχον ,δεί:ν ί•μω~ τα ιiξιόθea

πρόσωπα, ώς και πλέον ή Ιίτούμην λα,Βε~v · δεδεμενος yap
έν Χpιστψ 'Ιησου ελπ{ζω ύμας άσπάσaσθαι, έάvπφ θέλημα

r

T01J

dξιωθηνα[ με είς τέλο,; είναι.

2.

ή μεν

yap

άpχ1)

εύοικονόμητός έστιν, εαν πέρατος έπιτ{;χω εlς ΤΟ τον κληpόν

μου
_,

άνψποδίστως

,

'

αyαπην,

μη

•

,

_,

αυτη

άπολαβεί.ν.
με

,.~

,

αυικησrι

·

,f,οβουμαι yσ.p η)ν ύμων
υμιν

'\

yap

'

Ι'

ευχφες

_,

εστιν,

('

ο

θέλετε ποιησαι, έμοi δε δύσκολόν έστιν Τ01) θεου επιτυχείν,
Μ.νπεp 1'με'iς μη φείσησθέ μου.,
ΙΙ. Ού
,
,ι
αpεσαι,

yσ.p

tl

ωσπεp

θέλω
'\

)

ύμας

f

και αpεσκετε.

dνθpωπαpεσκησαι

άλλα θο;;

'
ούτε yαp εyώ 7ΓΟΤε εξω 'καιpον

'
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τοιουτον θεου επιτυχε'iν

·

ούτε ύμε'iς, έσ.v σιωπήσητε, κpείτ

τοvι εp-yιιι εχετε επι-ypαφijvαι.

έσ.v -yσ.p σιωπ,7σητε άπ' έμοv,

l-y61 λό-yος θεού· έαv δε έpασθητε της σαpκός μου, πάλιν
· εσομαι φωνή. 2. πλέον δέ μοι μη παpάσχησθε τού σποv
δισθijvαι θεφ, ώς ετι θυσιαστήpιοv ί!τοψόv έιττιv • ίνα ίv,
~-yάπy χοpός -yεvόμεvοι ιf-σητε τψ πατpι έί, Ίηιrοίί, Χpιστφ,
οτι τόν έπ[σκοποv Σ11pίας κατηξ[ωσεν ό θεος εύpεθηvαι εlς

δύσιν, άπο άvατολijς μεταπψιf,άμεvος.

'καλόν ΤΟ δίίvαι άπο

κόσμον πpός θεόv, ί:vα είς αύτοv άvατε[λω.
ΠΙ.

Ούδέποτε

ψασκάvατε

ούδενί ·

έ-yω δε θέλω ίνα κάκiίva βφrι.ια fι
λεrrθε.

αλλοιις

έδιδάξατε.

& μαθητεύοvτες ίvτέλ

2. μόνον μοι δύναμιν αlτεί:σθε εσωθέv τε και εξωθεν,

ί'va μη μόνον λέγω άλλιl και θέλω· ί'vα μη μόνον λέγωμαι
Χpιστιαvός, άλλα και εiιpεθι'ο.

έσ.v

yap εi!pεθω, και λέyεσθαι

δύναμαι; και τότε πιστο, εlvαι, οταv κόσμιιι μη φαlvωμαι.

3. ούδεv φαινόμενον καλό~•.

ό yσ.p θεός

Χpιστός, εν πατp, ώv, μαλλον φαίνεται.

ήμωv 'Ιησους

Ο'~ πεισμοvijς ΤΟ

εpyov άλλα με-yέθους έστιv ό ΧΡιστιανισμός, οταν μισijται
υπο
' ' κοσμοιι.
'

IV.

Έγω ypάφω πάσαις ταί:ς έ1<:κλησίαις, καt Εντέλλομαι

πό:r:τιν ότι Εγ&J εκων ί,πΕp θεοV J.ποθνήσκω, έάνπεp ύμε'iς
μη κωλύσητε.
μοι.

παpακαλω ίιμa,, μη εύνοια ακαιpος γέvησθέ

αφετέ με θηp{ωv είναι, οι' ιiίv ϊνεστιv θεου έπιτνχείv.

σί'τό, εlμι θεου,

·καθαpος

και

δι'

όδόvτωv

αpτος εδpεθω του Χpιστου.

θηpίωv

2.

άλήθομαι,

ίνα

μσ.λλοv κολακεύσατε

τα θηp[α, ί'να μοι τάφος -yέvωι•ται, και μηθεv καταλίπωσιv
Των του σώματός μου, ί'να μη κοιμηθεtς βαpύς τιvι γέvωμαι.
τότε εσομαι μαffηη'ις άληθίJ, 'Ιησου Χpιστον, ΟΤΕ ούδε το

σωμά μου ό κόσμος όψεται.
έμου,

ίνα δια

των

όp-yάvων

λιταvεύσαη: τόν Κύριον ύπεp
τούτων θεου

θυσία ε{,pεθω.

·3. ούχ ώS Πέτρος καt Πα'V'λος διατάσcτομαι ί'fJ.ίν · ίκεϊvοι
dπ6στολοι, έ-yω κατάκpιτος · έκείνυι έλιύθεpοι, έ-yω δl: μέχpι

VII]
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άπελε1,θφος 'Ιησοίi Χριστού,

καt άναστήιτομαι εν αύτψ έλε{,θεpος.

νυν μανθάνω δεδψένος

μηδεν έπιθνμϊiν.

V.

'ΑπΟ

Συpίας μΕχpι (.Ρώμης θηριομaχω, δια yijς κσ.t

θαλάσσης, ι,υκτος και Τjμέpας, ένδεδψένος δέκα λεοπάpΒοις,
ο έιττιν στpαηωτικον τάγμα, οί' καt εύφγετούμενοι χείpους

γίνονται.
τεύομαι

εν δε

τοίς

άδικήμασιν

αυτων

· cίλλ' οiι ,rα.ρά. 'ΓΟU"ΓΟ δεδι1nlωμ.α.ι.

μαλλον

μαθη-

2. όναίμην των r Cor. iν. 4·

θηpiων των έμοι ήτοιμασμέι ων, ά και εύχομαι σύντσμά μοι

εύρεθηναι

· α και κολακε{,σω συντόμως με καταφαyείν, ούχ

ωσπφ τινων δειλaινόμενα οι}χ iίψαντο. κι'1ν αύτιl δε έκόντα

μη θέλrι, έγω πpοσβιάιτομαι.

3. σ1,yyνώιιην μοι εχετε · τ[
· νυν άρχομαι μαθητης εΊναι ·
μηθέν 11;ε /11λ~αι τιο~ όpα~ων και των άο;άτων, ί'να 'Ι_rι<:ου
μοι συμφέρει έγω

yινώσκω

Χριστου επιτυχω.

άνaτομα{,

π1ιρ και σταυρος θηριων τε συστασεις,

διαιρέσεις, σκοpπισμοt όστέων, σ1,yκοπαι μελων,

άλεσμοt ολου του σώματος, κaκαl κολάσεις του διαβόλου

έ°π-' έμε έpχέσθωσαν • μόνον ίνα 'Ιησου Χpισ+ου επιτύχω.

VI.

Ούδέν

με

ώφελήσει τιl

αl βaσιλείαι του αiωνος τούτοι,
'Ιηιτουν

Χριστόν,

ή

πέρατα του κόσμο1•,

·

ούδέ

καλόν μοι άποθανειν δια.

βασιλεύεiν

των

περάτων

της

γης,

έκεινον ζητω, τον ύπεp ήμων dποθανόvτa
δι' ήμας ιiναστάντα.

μοι, άδελφοί · μη

άποθaνεί~.

ό τοκετός μοι

· έκείι,ον θέλω, τον
επικειται.
2. σύγγνωτέ

έμποδ[σητέ μοι

ζησaι, μη θελήσητέ με

τον του θεοu θέλοντα εlνaι κόσμψ μη χαρίσησθε,

μηδε υλrι κολaκεύσηπ

άφετέ με καθαpον φως λaβειν

παpαyενόμεvος άνθρωπος εσομαι.
εlνaι του πάθους ταυ θεού μου.

3.

·

έκii

έπιτρέψατέ μοι μιμητην
εί τις aύτον

έν έαυτφ

εχει, νοησάτω Ο θέλω και σ1ιμπαθείτω μοι εiδως τιl (ΤVVΕ
χοντά με.

V-II.

Ό

rlpxων του αιωνος τούτου διαpπάσαι με βού

λεται και την εlς θεόν μου yνώμην 8ιaφθε'ipαι.

μηδείς οvν
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τωv παpόντωv ύμων βοηθείται αύτψ
τοιπέστιν του θεου.
δε έπιθvμε'iτε.

2.

μαλλον έμοι yίνεσθε,

.

μη λαλείτε 'Ιησοvv Χpιστοv κόσμον

βασκανία έν ύμίν μη κατοικεiτω

·

μηδ' ι'1ν

έy6J παp6Jv πιφακαλω ύμας, πε[σθητέ μοι, τούτοις δε μσ.λλοv
πιστεύσατε, οiς ypάφω ύμϊν.

τού &.ποθαvείv

ζωv yap ypr:f.φω ύμί:ν, έpων
· ό έμος εpω, έσταύpωται, και ούκ εστιv έv

l:μot πύp φιλόϋλον, yδωp δε ζων καt λαλο-ίίv έv έμοί, εσωθέv
μαι λέγον· Δενpο πpος τον πατέρα.

3.

ούχ ηδομαι τpοφiι

φθοpας ούδε ήοοvαίς τού βίον τούτον· apτov θεού θέλω, ο
l:στιν σσ.pξ τον Χpιστον τού f:K σπέpματο,; Δανείο, και πόμα

θέλω το αlμα αύτού, ό έστιν άyr:f.πη άφθαpτος.

VIII.

Ούκέτι θέλω κατσ. dvθpώποvς ζην· τούτο δε εσται,

έίΊ.v ύμι:ίς

θελήσητε.

θελήσατι:,

Ζvα

και

ύμεις

θεληθηη.

2. δι' όλiγωv ypaμμr:f.τωv αίτούμαι ύμας • πιστεύσατέ μοι.
Ίησσuς οε Χpιστος ύμί:v ταύτα φανερώσει, ότι dληθως λέyω ·
'ΤΟ άψενοες στόμα, EV ψ ό πατηp έλάλησεv άληθως,
3. αlτήrτασθε πεpt έp,01.', Ζνα Ε-π-ιτύχω Εν πνεύμσ.._τι <iylφ.
ov'
'
κατα,

σάpκα ύμίv εypαψα, ιlλλίΊ. κατd. γνιfψην θεού.

Εδ.ν πάθω')

ήθελήσατε · l:ίΊ.v &.ποδοκιμασθω, έμισήσατε.

ΙΧ.

Μνημοvε1ίετε έv τrϊ· πpοσενχrι ύμωv της f:V

έκκλψrίας, ,jτις &.ντι έμού ποιμένι τιρ θεψ χpηται
aύτηv 'Ιησοvς Χpιστος

επισκοπήσει

και ή

Σνpίr,

· μόvος

vμωv αγaπη.

2. έy6J δε αlσχύνομaι έξ αύτωv λέγεσθαι • ούδε yίΊ.p ι'1ξιός
εlμι, Cιν έσχατος aύτωv και εκτpωμα · dλλ' 1}λέημαί τις εlvαι,
έaν θεο{ επιτύχω.

3.

ιlσπάζεται ι•μας το φοv πνεύμα και ή

άyάπη των έκκλησιωv των δεξαμέvων με εί, όνομα Ίησο{

Χpιστοi, ούχ ώς παpοδεύοντα · και yίΊ.p ai μη πpοσήκονσαί
μοι ηj όδψ ηj κατίΊ. σάρκα κατίΊ. πόλιν με πpoηyov.
Χ.

Γpr:f.φω οε -ί,μϊv

των άξιομακαpίστωv.
πολλοίς και

ταιτα

άπb

";i,μύpν1ις

οι' 'Εφεσίων

εστίν δε και aμα έμοι συν σ'.λλοις

Kp{ κος, το ποθητ( v μοι όνομα.

2. πφι των

χ]
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πpοελθ{ ντων με dπ?.. Σvp[σ.ς εlς 'Ρώμην εlς δόξαν τοί: θεού

πι.στεύω i!μας έπεyνωκέναι.

οtς κσ.t δηλώσατε έγγύς με όντα •

πάντες γάp εlσ:ιν άξιοι του θεου κσ.t ύμων
εσην κατd. πάντα άνσ.παυσαι,

3.

τfi πp?.. έννέσ. καλσ.νδων Σεπτεμβplων.
πομο-vy 'lησοi: Χpι.στοv.

• σί)ς πpέπον i!μί:ν

lγpαψα δ~

ί,μί:ν τσ.vτσ.

lppωσθε- εl, τέλος έν

THE EPISTLE
TO , THE PHILADELPHIANS
has now moved from Smyrna on the next
stage of his journey, .and is waiting at Troas for a ship
to take him towards Rome. It is at this time that
he writes back to the cities which he has lately visitedPhiladelphia and Smyrna. Philadelphia was on the
northern road, which bis guards had preferred to the
more southernly route down the Mreander. It was
situated about a third of the way between Laodicea,
where the road forked, and Smyrna, Sardis being the
other important city farther along the same route. He
had evidently stayed some time at Philadelphia,' for he
refers to his teaching among them, and to an attempt
which was ~ade to deceive him (VI., VII.). He had since
been joined by two followers from farther east, who
were disrespectfully received by a section of the Philadelphians. He now writes a letter of warning by the
hand of Burrhus, one of the Ephesian delegates, who
had been chosen to accompany him farther on his
journey.
Philadelphia is known to have had a considerable
Jewish element in it, and the message in the Apocalypse
to its Church refers to 'the synagogue of Satan,' and to
'those who call themselves Jews and are not' (Rev. iii. 9).
It was from their influence that the Church was now in
45
IGNATIUS
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danger. Ignatius has less of praise for this Church than
for the others to which he writes. He warns them
emphatically against the Judaism that is ':filtering in'
among them (III.), and recalls his own dispute with certain
Judaizers who refused to accept anything in the Gospel
which was not in 'the charters' -probably-meaning the
Old Testament"' (VIII.). He also refers to Docetic tendencies, but in somewhat veiled language (e.g., IV.).
Besides his favourite appeal to obedience and unity,
centred in the bishop, he lays stress on the ' one
Eucharist' and the one altar (IV.),
* See K. Lake, The Apostolic Fathers, I., p. 247 n.; London,
1914.
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ΠΡΟ~ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙ~
ΊΓΝΑΊ:ΙΟΣ, ό κα~ θεοφόρος, έκκλψίrt- θεου π/ι,τpος και
Ίησου Χpιστον τij OW"{/ έν Φιλα13ελφ{~ της 'Ασίας, ήλεημέvrι

και ήi3pασp.ένy έv όμονο!rt- θeου και άγαλλιωμέvrι έv τψ πάθει
τοV Κυplου ήμΟJν

&.διακplτως

και Εν τfi άναστάσει αύτο'U,

πεπληpσφοpημένy έv παvτ1 • Jλέει · r)v &σπάζομαι έv αίματι
'Ιησο-G ΧpιστοV,

'ητις έστiv χαpΟ. αίώνιο~ καi, πapάμονος

·

μάλισ~α έάv έv έvL ώσιν σiΨ -τψ έπισκόπψ και τοϊς ιτVν αύτrr
πpεσβυτέpοις κα1 13ιακ6vοις άποοε13ειγμένοις έv γvώp.rι 'Ιησου
Χpιστοίί, οί)ς κατσ. τ<Ί ί'i3ιοv θέλημα έστήpιξεv έv βεβαιωσύνrι
τίp άγίψ αυτου πνεύματι.
Ι. cΌν έπίσ-κοπον έyvων ούκ άφ'· JαντοV ούδ~ δι' άvθpώ
πωv κεκτησθαι την 13ιακοvίαν την εlς το κοιvδv άνήκο1ισαv,

01113ε κατα κεvοi3οξίαv, άλλ' έν άγάπτι θεοίί πατpος και Κυpίου
'Ιησοίί Χpιστου

· οiί καταπέπληγμαι την tπιείκειαv, 8ς σιγωv
· 2. σ:υνευpύθμισται γαp

πλείοvα 13ύναται των λαλούντων
ταϊς έντολαϊς, ώς χ_αpδαϊς κιθάpα.

~ιο μακαp[ζει μου ή ιfιυχ_η

την είι. θεον αυτου γνι/,μην, έπιγνόvς έvάpετοv κα1 τέληον

ο{,σαv, το άκίvητον αυτου και ΤΟ άόpγητοv αυτου έv πάσrι
έπιεικείrt- θεοίί ζωντο,.
ΙΙ.

-Τέκνα

ovv φωτος

riληθε[ας, φε~γετε

'

τον

p.εpισp.ον

και τσ.ς κακοοιδασκαλ[ας. 01ΓΟ11 δε ό ποψ:fιν ίστιν, έκει ως

πpόβατα άκολουθε'ίτε ·

2. πολλοι γσ.p λύκοι άξιόπιστοι

ήδοvfί κακfί αiχ_μαλωτί{.ουσιν τους θωδpόμους · άλλ' έν τu
έι,ότητi ύμων ουχ_ lξουσιv τόπον.
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ΠΙ. 'Απέχεσθε Των κακων βο-τανωv, &ττιvας ού yεωpyε'ί
'lησονς Χpιστ6ς,

ούχ , &τι

8ι<i -τi'ι μη είναι αύτους ψvτεfαν πα-τp6ς.

παp' ύμ'ίv

μφισμi'ιv

ϊδpοv, αλλ'

απο8ιvλισμ6ν.

2. &σοι yrtp θεου εισιv καi 'lησου Χpιστου, οvτοι μετrt του
έπισκ6ποv εισfv • και &σοι αν μεταvοήσαντες έλθωσιv έπι την
iν6τητα της εκκλησίας, και οvτοι θεοίί εσοντaι, ί'νa &ιν
κσ:τd. Jlησo-Gv
ι Cor. νί. g.

μου

·

ΧpιστΟν ζωvτες~

μΎJ πλανασθε, άδελφοt

3.

εt τις σχ[ζοντι ακολο11θε'ί, βα.ο-ιλεία.ν Θεον ο, κληρονομεί:·

εί τις εν' αλλοτp{,z.

yvώμτι

περιπατεί:, οvτος Τψ πάθ,ει

ού

σvyκι;Lτατίθεται.

IV.

Σπουδάσα-τε όδν μι,j. εύχαpιστ[μ χpησθαι · μ[α yrtp

σ<ipξ του Kυp[ov ήμωv 'Ιψrου Χpιστου, και
Εvωσιν το'V αίματος

αύ-τοV · fv

~v ποτήpιοv εlς

θυσιαστήριον, ώ~ είς ίπί

σκοπος, άμα τιp πpεσβυτεpίψ και διακ6νοις το,ς ,-τυ~δούλοις
μου

· ίνα, ο έαν πpά.σσητε, κα-τ<i θεi'ιν πpά.σσητε.

V.

'Αδελφοί

μου,

λΕαv

έκκέχυμαι

ύπφαyαλλύμεvος ασφαλίζομαι 1'•μας

•

αyαπων

υμας,

και

ouk <)'ι)Ι δέ, αλλ' 'Ιη

σους Χριστ6ς, έν ψ δεδεμέvος φοβούμαι μσ.λλον, ώς ετι Cιν
άνaπάpτιστος.

τ[σει,

αλλ' ή πpοσευχr) ί,μϊJν είς θεόv με άπap

Zva έν ψ κλήpψ ηλεήθην έπιτύχω, πpοσφv")'ι:,v τψ

ε1iαyyελ{ψ ώς σαpκι 'lηι.rον και το,ς άποστόλοις ώς πpεσβv
τφ[ψ εκκλησία,.

2. και Τους πpοφήτα~ δε άyαπωμεν, i>ιd

τi'ι και αύτοiι<; εις ΤΟ είrαyyέλιον κατηyyελκέναι κα1 εlς αi>τi'ιν

έλπίζει.v καt d.ύΤΟν άν.αμένειν · έν ι~ καL πιστε1~σαν-τε~ Εσώ
θησαν έν έν6τη-rι 'lησοv Χριστού, όντες άξιayάπη-τοι και
άξι.οθαύμαστοι ayιοι,

ύπi'ι 'Ιησού Χpισ-rοίi μψαpτvpημέvυι

και συνηpιθμημένοι έν τψ εύα)'yελfψ της κοινης έλπί8ος.
1

VI. Έrtv δέ τις lουδαϊσμόν εpμηνεύτι ιiμ'ίν, μη άκούετε
αύτου.

άμεινοv yάp ίστιν παpα ανδpος πεpιτομην ί!χοντος

χpιστιανισμ'ον άκούειν r'J πapCJ. άκpοβύσ-rον lουδαϊσμόν.

έd.v

8ε αμφ6τεpοι πεpι 'Ιησου Χpιστοv μη λαλωσιν, υvτοι έμο1
στηλαf. εlσιν καt τάφοι

νεκpων, έφ' ο'lς yέypαπται μόνον
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φιύyετε oVv ΤU.ς κακοτεχvίας και

2.

άρχοντος, του αlωvος τούτου, μήποτε θλιβέv_τες

τfj yv<fψ[Ι αύτοv έξασθη,ήσητε έv τ'§ &yάπy

· άλλd. πάντες
3. εύχαpιστω δε

έπ1 "Ο: αύτο ylνεσθε έv άμεpίστψ καpδ[Ιf-.

τφ θεψ μου, οτι εύσvvείδητό, εlμι έv iψϊv, και ούκ εχει τις
kαυχήσασθαι ούτε λάθpα οι'!τε φαvεpως, οτι έβάpησά rινα έv
μικpψ·η έv μεyάλ'-ι!.

και πασι δέ, έv οί, έλάλησα, εύχομαι

ίvα μη εlς μαpτ-ύpιοv aύτο κηzσω~-ται.

VII. Et yιJ.p και κατd σάρκα μέ ΤΙVΕ<; 11θέλησαv πλα
vησαι, άλλα ΤΟ πvευμα ού πλαvαται, άπο θεοι; ι5v. olSεv yαρ St. John
iii, 8.
,rόΘειι rpχέτσ.• και 'll'OV ,j,rιίγει, και τd κpυπτd έΜyχει.
έκpαύ
yασα μεταξυ ωv, έλάλοvv μεyάλτι φωvif, θεου φωviί
έπιιrκόπ'-ι!

2.

προσέχετε

κα1

·

Τφ

τιί, πρεσβυτεp['-ι! και διακόvοιs.

οί δ' ύποπτεύσαντές με, ώς πpοειδότα τον μερισμόν τινωv,

λέyΗv ταυ,·α.

μάpτv,ς δέ μοι έv ψ δέδεμαι, οτι άπο σαpκοs

v.vθpωπίvψ; ούκ εyvωv. ΤΟ δε πvευμα έκήpιισσεν, λέyον ταδε.
Χ,ωpιs του

vaov

επισκόπου μηδεv ποιειτε

θεου τηρείτε

· _την

•

την σάpκα ύμωv ώς

εvωσιv άyαπατε

·

τους μερισμονς

φεύyετε • μψητ~ι y{vεσθε 'Ιησού Χpιστ01,, ώς καί αύτciς του
πατpος αύτμιι.

VIII.

Έγιiι μεν

oi'iv

ivωσιv κατηpτισμέvος.
ού κατοικεί.

πασιv

τό tδιοv έπο[οvv, ώς άvθρwποs εις

ov δε μερισμό, wτιv κa1 ύρyή, θεος
oi'iv μεταvοουσιν αφ[ει .ό -Κύριος, έαv

p,εταvοήσωσιv εls έvότητα θεού κα1 συνέδριον του επισκόπου.

πι.στιύω τy χάpιτι Ίησοv Χpιστου, 8ς λύσει άφ' ύμωv r.άvτa
δεσμ6v

•

2.

παρακaλω δε 11μας, μηδεv κατ' έpίθειαv πpό.σ

?'ετε άλλα κατα ΧΡιστομαθίαv.

έπει ήκουσό. τιvων λεγόντων

οτι 'Eiiv 'μη έv τοις αpχείοιι; εtpω, έv τψ εύαyyελ[ψ. ού

π~τεύω · ~α1_ λέyοντός μου αύτοιι; οτι Γέypαπται, άπεκpί
θησάv μοι ότι

Πp6κειτaι.

iμοι δε άpχ_ε'iά έστιv 'Ιησοvς

Χριστό,;, τα άθικτα dpxείa ό σταυpος αύτου και ό θάνατο,
κα" ή drάστασις α-ί}του και ή πίστις ή δι~ avτov

• έv ols 'θέλω

lv'.r{ προσευχu ύμωv δικαιωθηvαι.
4

[tχ-χι.

ΤΗΕ EPISTLES ΟΊ!' SΊ'.· IGNATIUS

50
ΙΧ.

Καλοl

και οί

ίεpείs · κpείσσοv δε δ dpχιεpεvς ό

ΠΕ7ΤW"Τευμέvος Τα σ:yια Τι;;V άγίωv, δs .μόνος πεπίστε1J'Τσ.ι Τα

cf. St. Ju\111 •
χ. 7.
κpυπτ-α TOV θεου • αύτ-ος ων θύpα του πατ-pός, δι' ης είσέp

χοvτ-αι Άβpααμ Κ(Ι,), 'Ισαακ και 'Ιακωβ και οί πpοψijται και
σί ά.πόστολοι

θεου.

2.

κσ.G ή

έκκ.λησία.

πάντα

ταVτα είς ένό-rητα

~αίpεΤΟV δέ η έχει ΤΟ εt'ιαγγέλ.ιοv, την παpουσίαv

του σωτηpος, Κυρίου 1ίμωv 'Ιησου Χpιιrτου, ΤΟ πάθος αύτ-ον,

την &.vάσΤασιv.
είs αύτόv

οί γαp &.γαπητοι πpοφηΤαι κατήγγΗλαv

· το δε εύαγγέλιοv άπάp-rισμά lσnv &.φθαpσ[ας.

πάvΤα όμου καλά έσηv, rtιv εν &.yάπy πιστ-ε-ιjητ-ε:·
Χ.

Έπειοη κaτιl

την

rrpοσευχrιν υμωv,

και κaηι τα.

σπλάγχνα δ, έχετε έν Χpιστψ 'Ιηcτου, άπ71γγέλη μοι είpη
νευειv την εκκλησίαν Την έv 'Αντιοχεί't της Συρίας· πρέπον

έστ-ιv ύμϊv, ώς έκκλ.71σί1t θεου, χειpοτονησαι διάκονοv είς ΤΟ

πpεσβευσαι έκεί θεου πpεαβείαv, είς ΤΟ σνyχapην~ι αύΤοίς
έπ2 ΤΟ αύτο γενομένοις και δοξάσαι ΤΟ 5νομα

·

2.

μακάριος

έv Χpιση~ Ίησου, ~ καταξιωθήσεται της Τοιαύτ71ς οισ.κοv{ας

και ύμεϊς δοξασθήσεσθε.
ΤΟV ύ~p όνόματος θεου

•

θέλ.ουσιv δε ύμ'iv ούκ έσΤιν dδvνα

· ώs και σ.ί εγγurrσ. έκκλησίαι επψ.
,

ψαv έπισκόrrους, αί δε πρεσβυτέρους και διακόνους.

ΧΙ. Πεpι δε Φίλωι,ος του διακόνου dπο Κιλικίας, &.vδpος

μεμσ.pτ-υpημένου, σς και νυν εν λ.ύyψ θεου ύπ-ηpεΤει μοι, ο.μα
'Ραίψ 'Αγαθόποδι, dvδp), έκλεκΤψ, 8ς dπο Συρίας μηι dκο
λ.ουθεί dποτ-αξάμενος

τψ βίψ

·, οί' και μσ.pΤυpο_υσ-ιv ιψιv.

κdγω Τ~Ι θε,?ι εύχαpιστ-ω ύπεp ύμωv, ότι έδέξσσθ~ αύτοvς, ως
και {ψ,ας ό.Κvpιος.

οί δε J.τψάσαντες αm-οιJς λυΤpωθείησσ.ν

εν

Tii χάpiη Ίησου Χpιστου. 2. dσπά(εΤαt ύμας ή dγάπη
T<VV άοελφωv Των έν Τpωάδι. ϋθεv και γράφω ύp,ίv δια
Βούppου πεμφθivτος σ.μσ. Jμοι άπο 'Εφεσίωv και Σμυpvaίων
εlς λόyοv ημης.

τιμήσει αύΤοirς ό Κ-6pιος 'Ιησοuς Χριστός,

είς ον ~λπί(ουσιv σαpκί, ψυχii, πνεύμα.η, πίσΤΕι, άγιίπy,

όJA,covof.v,.

ippωd-θt tν ΧpισΤψ. 'Ιηιτου, τυ κοιvf Jλπlδι ήμων.

THE EPISTLE TO THE SMYRN.iEANS
THIS epistle is also writtten from Troas, and refers
to the same persons (X. to XII.), but as Ignatius had
made a longer stay at Smyrna, he sends salutations to
many individuals in the Church there (XIII.). He again
takes Docetism as his theme, but he speaks more of the
tendency itself and less of its Judaistic connections than
in the Philadelphian letter. It is plain that this teaching
had a separatist effect, and made men 'abstain from
· Eu.charist and prayer' (VII.). Agai~st all this he argues
passionately, showing forth the reality of the Passion
and Resurrection (II. to VI.). -He also makes his usual
appeal for unity in the bishop (VII., VIII.}.
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'ΙΓΝΑ ΤΙΟΣ, ύ και θεοφ6ρος, έκκλησί?- θεον πα-τpος καt
τον ήyαπημένου 'Ιησον Χpιστον, ήλεημέVfl έν παντi χapw
ματι, πεπληpωμένy έv πίστ.ι και d.yάπ'/7, _d.νυστεpήτφ οϋσu

παντος χαρίσματος, θεοπpεπιστάτy καi άyιοφόpψ, τιί οϋσπ
έν Σμ:6ρνu της 'Ασίας, έν ιlμιfψιp πνεύματι καi λόγφ θωυ
πλείστα χαίp.ιν.

Ι. Δοξάζω 'Ιησονν Χpιστον τλν θεον τοιι ούτως -i,μfi.,,

.σοφίσαντα •
πί~-rιι,

ίvόησα γσ.p ύμας κατηpτισμενους έν ιlκι1ηίτι,ι

ί/ρ-πφ

καθηλωμένους

έv

-τψ σταυpφ -του Κυρίου

Ίηιtον Χpιστον, σαp'κϊτi κai πvεύματι, ι.aι · ή8pασμεvοvς έν
ιlyάπ17 έν τ<ί>· αϊματι Χριστον, πεπληpοφ_οpημέvοvς είς -τί':,v
Κ-6pιον ήμων άληθω;; όντα' έκ γένους Διμ,ιι8 κατα σάρκα,

υlον θεσυ κατσ. θέλημα και ούvαμιν, yεyεvνημέvοv ιlληθως

έκ παρθένου; βεβαπτισμένον _ύπο 'Ιωάvνοv ί'να 1rληpωθij 1ra.cra. St Ma tt.
iii. r5.

Sικa.Ι.Ocrilvη ύπ' aύ-το-ίί,

ιlληθω;; έπι Ποντίου Πιλάτου και

2.

Ήpώοου τετpάpχου· καθ~ηλωμένον inr'έp ήμων έv σαpκί · _d.φ'
ο:ιί καρποv ήμε'ί;; άπο του θιομακαρίσ-του aύ-το-ίί πάθοv;; · ϊνa
4ρτι crilcrcrημov εlς -τόiις alωvaς οιa -τη;; αναστάσεως είς τοiις
ι

,

αyιου;;

'

και

,

,

πιστοvς

,.

.....

αv-τοv,

ι,

ε_ι-τε

,.
εν

"Ι

~

.,

ουuαιοι;;

,,

ει-τε

,

εν

".rι

εΙJνεσιν,

έν έvι σώμα-τι της έκκλησ[ας αύ-τον.

ΙΙ. Ταυ-τα γσ.ρ πάν-τα επαθεν δ/ 1jμας ί'vα σωθωμ.ΕV' και
,.ιiλ,.θως lπαθεv, ώς και &ληθω, άνέσ-τψτεν έαυτόν· ούχ αιιrπεp

άπιστο( τινες λέy011σιν ΤΟ δοκείν αύτον πεπονθέναι, -,αύτοι το
8οκεί'v ον-τες

·

και καθώς φpονοvσιν, και σvμβήσεται αύ-τοί,,

οvσιv άσωμάτοι;; και οαιμονικοίς,

Is. \".

26,

χ!ίχ. 22.
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ΠΙ. Έyω yίΊ..p καt μετα την 'Ιivάστασιν έν σαpκι α~τοv

,? • The

οlδα καt. πιστεύω όντα·

καt στε πpος το}.ις πεpι Πέτpοv

2.

Teachίng

ηλθεν, εφη αύτοί:ς• Δ4βετε, ,j,ηλα.φήιrQΤέ με, κα.ι tδετε δτ, οlικ εLμι

of Peter.'

δα.,μόηον ά.σ-&ιμα.τον.

καt ενθ'ύς αύτου ijψαντο, καt έπίστευσαv

κpαθέντες τ-jj, σαpκt αύτου κα1 τ.;; α'tματι,
.....

δια τουτο καt
3. μετα

ιL

J

θανάτου κατεφpόνησαν, ηύp€θησαν ~ ύπ°i.p θάνατον.

8~

την

άνάστασιν καt συv€φαyf:ν αύτο'iς κα~ σvvέπιεν .ι1'ς
,

Λ

,

σαpκικος,

Τaυτα

IV.

C:

/

,...

~

καιπεp πνευματικως ηνωμενος τψ πατpι.

δε παpαιvω i!μίν,

ιiyαπητοί,

εl8ως οτι

καt

{ μεις οvτως !χετε · πpοφυλό.σσω δε ύμας άπί'; των θηpίων
_των ιiνθpωπομόpφωv, ούς ού μόνον οεϊ ύμας μη παpαοέχεσθαι,
άλλ', εl δυνατόν, μψε, συνανταv αύτοίς. μόνον ΟΕ πpοσεύ

χεσθε ι~πεp αύτων, έάv πως μεταναήσωσιν, οπεp 8ύσκαλαν

·

τούτου οε εχει έξοvσίαν Ίησοvς Χριστός, το ιlληθινον ήμων
ζijν.

2.

εl

Jd.p ΤΟ οαμιν ταυτα έπpάχθη iιπο ταυ Κυpίαι•
τ[ δε καt rο.11τον EKOQTOV

rjμωv, κιiyJι το 8οκεί:ν οέοεμαι.

δέδωκα τφ θavάτψ, πpο,;; πυp, πpος μάχaιe_αν, πpος θηp{α;
άλλ' ό έyyt1 ς μaχaίpaς, ΕγγVς θεο1J · με-raεtJ θηplων, μεταξi)
θεου · μόνον έν τφ όvόματι 'Ιησαv Χριστοv εlς το σvμπαθϊiv
αυτψ.

πάντα ύπομ,ένω, aύτο'U με ένδvναμοVντος TOV τελείου

ιlvθpώπου.

, ιiyvοουντες ιiρvοϋvται, μαλλaν δε ηpvήθη
Q,1.ITOV, οντες συνήyαpοι . ταυ θανιf.το11 μαλλον Ύ/ της
άληθεία,; · σύς ουκ επι;ισαν αί πpαφητειαι οιlοε t)' vόμaς .Μω
ιτέως, άλλ' ουδε μέχρι vi,v τσ ευαyyέλιον, οί,δe ηl ήμέτεpα
των κατ' άvδpα παθήματα· 2. κα~ yαp περι ήμωv ΤΟ αύτο

V.

''Ον τινες

ιταν i!π'

φpονοvσιν.

τί yάp με ώφελει, ει Jμ~ έπαιιιεί: τις, τον δε

Κύρι6ν μαν βλαιτιf,ημεϊ, μη όμολοyων aύτον ιταpκοφόραν;
ό δε τουτο μη λiyων τελε[ως αντοv άπήpvηται,
φόρος.

3. Td.

c:\v νεκpσ

'ΟΕ όv6ματα α-ύτωv, Jντα άπιστα, ουκ εοοξέv

μαι έyyράψαι. άλλα μηο~ yέvοιτό μοι αυτων μνημονεύ.ιν,
μέχρις
σταιτις.

ov

μετανοήσωσιv είς το πάθος, ϋ

έιττιν

ήμων άνά.

VIII]

ΤΗΕ

EPISTLE
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VI. Μηδεις πλαvάσθω.. και τα έπουpά,,ιa και η .δόξα
άyγέλωv και oi αpχοvτες όpατοί ΤΕ και άόpατοι, έαv

T~V

p,η πιστεύσωσιv εlς ΤΟ αίμα Χpιστον τον θεον, κά.κείι,οις
κρίσις έστ(vL

τόπος p:ηδένα φvσιούτω · τΟ St. Matt.

ό χωρών χωρειτω.

yap ολσv lστιv πίστις και ά:yάπη, ων ούδεv
2. κσ.ταμάθετε δε τοtις Jτεpοδυξοuvτας εlς την

πpοκε.κpιται.
χάpιν 'Ιησου

Χpιστοv την .lς ήμaς έλθουσaν, πως έvαντίοι εlιτιv τfί yvιf,μ11 .

. του θιον.

πφι άyάπης ον μελΗ αύτοίς, ον πφι χήpα,,

ού πεpι οpφανον, ού πφι θλιβομένου, ού πφι δεδψέvου ή
λελυμένου, ού πφι πεινωντος ή διψωντος

.

εύχαpιστίας και

πpοιτευχfΊς άπέχοvται δια το μη ύμολογείv την εύχαpιστίαv

σιipκα είναι τον σωτηpο, ήμων 'Ιησον Χpισ:r:ωv, την ύπεp
των δ.μαpτιων ήμων παθονσaν, ήv τy χpησ-ι<ότητι

& πατηp

ήγειpεν.

ovv

άντιλέγοντες τfi δωρε,f τον θεοίi σνζητονvτες

άποθνψrκουσιν.

Οί

συνέq,εpεν δε αύτοίς ό.γαπαν, ίνα και άνα-

VII.
στωσιν.

2. πpέ_;οv oliv -έστιν άπε.χεσθαι των τοιούτων, και
pήτε κατ' ίδίαν πεpι aύτων λαλείν μήτε κοινij · προιτέχειν
δε τοις_ πpοq,ήταις, έξαφέτως δε τψ εύαγyελίψ, iν ψ τi:>
'θ ος ημιv
' ' υευη
" " 'λωται και' η' αναστασι,
' '
'.
πα
τετ~λ ειωται,

VIII.
'

,

.

πανrες

Τοiις δε
Λ

τψ

,

μεpισμοi,,

,

επισκοπψ

'

λ

ακg/ ου

φεύγετε,

θ Λ

•

ειτε,

ως

ώς
'Ι

άpχην
~

ησοvς

χ

κακων.

'

pιστος

Λ

τψ

πατpί, και τψ πpεσβυτερ[ψ ώς τοίς · άποστόλοις · τοtις δΕ:
διακόνους έvτpέπεσθε ώς θεοίi έντολήν.
σκό1rου τι. πρασσέτω τωv άvηκόvτων

μηδεις χωρις έπι
εlς την εκκλησίαν.

lκεlνη βεβαία εύχαpιστ[α ήyείσθω ή ύπό τόν έπίσκοπον

ο!ισα, ή

({, a.v

αύτος έπ~τpέfιι-

2.

όπου

έκει ΤΟ πληθος lστω, ωσπεp όπου άν

ή κaθολικη εκκλησία.

Χριστός 'Ιησοvς, εκεί:

όύκ έξόv έστι.ν χωρις του έπίσ"κόπο1,

oih-ε βaπτίζειν ο{:τε άγ,J,πηv ποιείν
μιiσιι,

71

a.v q,αvu ό επίσκοπος,

•

άλλ' ο άv έκεί:vος δοκι

ΤΟVΤό και T'f θεψ εΜρεστον, ί'vα άσφαλες τι

βέβαιον ~αν ο πpάσσετε.

και

χίχ.

Ic.

56

TlflC EPISTLES

ΌF•

[ΙΧ

ST. IGNATIUS

ΙΧ. -Εϋλοy6ιι έιrrιιι λοιπλιι άιιαιιfιψaι, ήμσ.'f, ~ έτι ~αιpnιι
Έχομειι είς θεοιι μεταιιοειιι.

εlδέναι.

καλως iχει θεον κai έπ{σκοπrw

ό τιμωιι brίσκοπον

inro

θεου τετ{μηται

• ό λ&.θpa
2. πάντα οv.γ

έπισκ6που τι πpαι;mυν τ(iι διαβ6λφ λa;rpεύει.
ί,μtv Εν χdpιτι πεpισσ-ευέτω, ·αξιοι yάp iστε.

με άvεπαύσαΤε, καl ~μας 'ΙησοUς ΧpισΤός.

καΤ'<t πάvτα

άπ6ντα· με καt

-rrapbv"Tα ~γαπήσατε ~ άμείβοι ύμίιι θεός, δι' ·-Ον πίίντα ύπσ-

. p,έιιοιιτες ai,,ov τεύξεσθε.
Χ. Φίλωνα κ_αi 'Ραίοιι Άγαθ6πονιι,

of

;πηκολούθησάv p,οι

εί, λ6γοιι θεοv, καλως /ποιήσατε iιποδεξάp,ενοι ώς .διaκ6νους

Χpιστου θωυ . οί' καi εύχαpιστουσιν τψ Κνpίψ
ότι α~ιτοiις άνεπα1χτατε κατ« πάντά τpόπον.

mrtp

ί•μων,

ού,%ν ύμίιι ού

μη άπολείται.
δεσμά μου

. 2. άντίιfι11χον ύμων ΤΟ πνενμά μου, καi τd
& ούχ ί•πεpηφανήσaτε οι~Βέ έπrισχύνθητε · oN3J

ί1μα, έπaισχννθήσπαι ή τελΔα πίσ-rις, 'lησους Χpιστ6s-.

ΧΙ. Ή πpοσευχη ί,μων· άπrjλθεν έπ1. .την ~κκλησfqν την
έν 'Αντιοχε[cι, της ~υρ[ας

·

8θεν δε8ψένος

θεοπμεπεστάτοις

δεσμοίς πάντας άσπάζομαι, ούκ t..ν αξιος εκε'ίθεν εlνaι, εσχ<ι
τος αύτι:Οιι ι:\ν

·

κατο. θέλημα κατηξιι~θην, ούκ lκ•σννει86τοs-,

άλλ' έκ χάριτος θΕου, ην εfχομσ,ι τελείαν μοι 8οθη,ναι, ίνα έν.
τij πpοσωχυ ίιμωv θ,ο-ίi' επιτύχω.

2.

Ζνα οδν τέλειον ί,μων

γένητ_αι Τ(> εpγον καt επi γης κα1. έν ούpανιj,, πρέπει .lς Τιμtιν
θωv χειpοτονηιται .ήν εκκλησίαν i!p.αιν θ.<οπρ.σβ{,την, εlς.
το γενι5μενοv lως Συ.p[ας ιτυ-γχαp{jναι αύτο'i', ότι εlpηνεύqνσιν

καi άπέλaβον Τό ί'διον μέ-yεθος κα1 ιiπεκατεστάθη σ:vταις ΤΟ

ίδιον σωματείον.
τινο. Τωιι

3. Νpάνη μοι οί'ίν αξιον πpαγμα πέμψαι.

ύμϊτέpων μπ' lπιστολης,

Ζνα

συν8οξάσυ

την

κατtt θεΟ~ άlrrotς γενομίνην ι.ύ8ίαν,. κat 0Τι λt~ν()ς .ή3-η
Jηηχαvον τ{ πpoσ,vx_fj

νμωv.

φpονείη. θέλοΊκτιν γrtρ ί,μίν
1

fV

τέλειοι i:νπς τέλεια καi

πpάσιτειν θεος ετοιμος εiς

Τό παpασχείν.

Χ1Ι.

'Ασπάζεται ίιμαs-

17

α-γαπη των άδελφων των Jν

Τρωά8,, οθεν και γράφω ύμί,, δια Βούppου, 3ν άπεστε[λαΤε
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~Ili}

P,fiT' έμου- &.μα Έφεσ[οις τοίς &οελφοίς ύμων . ος κατd πάντα

με'" ιivbraυσεv. καt όφ~λοv πάντες αύτον έμιμοvντο, όντα
't
λ ,
0·_εου- οιακονιας.
"
,
, ',ι,
, ~ '
,
,
Εςεμπ ap.ιov
αμειγετάι αvτuν η χαpις κατα
πάντα..

2.'

άσπάζομαι -τΟν άξιόθεον έπlσκοπον καt θf:οπpεπi.ς

πpεσβvτ~pιον, καt τοf!ς συvοούλους μου οιακόvου, και τοfις
κ-ατ'. άνομα και κοινff πάντas,

J,,

όvόματι 'Ιησοv Χpιστοv,

κα1 τ-fj σαpκi αύτοiί καi τf αΊ:ματι, πάθη τε καt άvαστάσιι
σαpκικ17 τε καi πvευματικfί, έv έvότητι θεοi: κα/ 1Ίμωv. ·

χύ.pις

{,μ'ίv, ελεοs, εipήνη; iιπομονη διιl παvτόs.

χπr: 'Ασπάζομαι T®S οi:'κοιις τωv ιiδελφων μου σ~,ν
yυvaιξlv καt τέκvοις, καi τιlς παpθέvο1,ς τιlς λεγομivας χήρας,

'έppωσθέ μοι. έν δνvύ.μει πατρός,
σvv έμοι ώv~

2.

έοpασθαι πΕστα

άσπάζeτa,

-ίψας Φ[λωv,

άσπάζ.σμαι τοv olκov Γαουtας, ην εύχομαι
καt

ιiyάπ17

σαpκικy τε

καi

πvε1,μαηκ-fj.

άστάζομαι .,Αλκήν, -τά ποθη-τόν μοι άνομα, καt Δάφν-ον τdν
&.~ύyκpιτον καt Εi!τεκvον και πάvτaς κατ' όνομα.

έν χάριτι θεοϊί.

ερpωσθε

TIIE EPISTLE TO ST. POLYCARP
WITH his epistle to the Church at Smyrna, Ign\tius
sent a personal letter to Polyearp, its bishop. It is not
wholly- private, as it includes an exhortation to the
rest of the C}lur9h, bidding t~em to give heed to their
leaders, to work together in love, and to be true to their'
baptism as their heavenly armour (VI.).
The letter may be compared with the Pastoral Epistle£
of St. Paul, especially as it is a letter of advice to a
you·nger friend with regard to liis responsibilities in the
Church. Polycarp is bidden to vindicate his office, show
diligence' in prayer, and exhort all in the spirit of gentleness (II.) .. · Against strange teaching he is to 'stood firm
·as an amil that is smitten' (III.). There is no reference
. to the heresy so emphatically dealt with in the\Smyrnrean
letter, but more detailed instructions are given with
regard to duties within the local Church. These include •
·sendi~g a delegate to Antioch (VII.), and telling other
Churches to do the same (VIII.); care for widows and
tactfulness towards slaves (IV;) ; Christian teaching with
regard to marriage and celibacy (Y.); and mutual tolerance
and respect (YI.).
,
Polycarp remained Bishop of Smyrna until he was
himself martyred at the age of eighty-six, probably in
the year A.D. 155. His Epistle to the Philippians is his
59
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only extant writing, and its purpose was to send them, .
in answer to their request, a ·collection of the Ignatian'
· letters. He probably sent nve letters besides his own,
but would not easily obtain the Epistle to the Romans,
which, as we have seen; had a· different textual history
from the other six.
,
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ΠΡΟΙ ΠΟΛΤΚΑΡΠQΝ
1

ΙΓΝ Α ΤΙ02:,

ό

καt

θεοφόpο,,

Πολvκάpπφ

εκκλησίας

· Σμυpvαίωv, μαλλοv έπισκοπημέvφ
·π11.τp"ός και 'lησοίί Χpιστον, πλείστα χαlpειν.

έπισκόπψ
·δπο

θεοv

L 'Αποοεχόμενός σου τήν έν θεψ yνώμην ήδpασμενψ
ώ, έπι π1τpσ.v άκίνητον, ύπεpοοξά(ω κaταξιωθεις το'v πp~
σώπον σου -.~ν. άμώμον, ου όνaίμτιν έν θεφ. 2. πapaκaλt

y

ι:rε έν χάριτι

έvδέδυσαι πpοσθεi;ναι ηp δpόμφ _σου, και

~rαι,.τας παpσ.καλε'ίν ί'ν« σώ(ω1/-tαι.

έκδ[κει σου τον τόπον

-~ν Π~ΊJ έπιμελείιι- σαpκικii ΤΕ και πνευματικ-jj.
φpόν,ψ, η, ού§εv άμεινον;

τη, ενώσεως

πάv,aς βι5.στa(ε, ώ. κaί σε ό

Κύpιος.• πά;,..ων ,aVE)(OV έν cιyuπu, . ώσπεp και . ποιϊiς.
' σχο'λ. u~ε
r uυια
•~ λ ειπτοις
'
•• Λ σ:υνεσιν πλ ειονα
'
• αιτον
3 . πpοσενχcιις
17ς lχεις · ypηyόpει άκοlμητοv πνεvμα κεκτημίνος • τοί.'ς
'

κατ' άvδpα κατσ. όμοήθειcιν θ,οv· λάλει
βά_σ-τi7.(ε,

6)ς τέλειος άθλητής

·

· πάντων τσ.ς νόσους

οπ-ο:υ πλεlων

κόπος, πολν

κέρδος.

ΙΙ. Καλους μαθητας έα.11 φιλijς, χάρις σοι ~ύκ εσηv ·
μσ.λλοv τοιις λοιμοτ-έpους έv πpαύτητι ύ-ιrότασσε.
τpαυμμ τfί αύτ( έμπλάστpφ θεpσ.:ιrεύετσ.ι
lμβpοχαϊ, παυε.
f,

{

ακ ρα'"

,

'

εισαει

2. ,w6v,~

•
,
.,J.
""i
η 'ΙΓψΙD'1',ι-,

ού παν

· τού_ς παροξυσp,ούς

-yιl'όν ~ <Ι δφ,'i έν πασιν καJ.
~

'

υιά

Λ

τοvτο

'

Π'VΕV(-'αΤικός; ινα τa φαινόμ-.νσ; σου Ε&', π/}6σαιrrον κολακεύyς.
τα. Ί~ε άόpατα atτει ίνα σοι φανέpωθy

,rαιιτος χαp[σμα.τ~ 1rεpwιrro'f)'i,

3.

Sι.

Matt,

~ και' "· 16,

σαpκικυς ει

· ίνα p.-rj8εν'ο-ς λεί-iry, καί
ό καφ'ός &ii-a,n, σε, ώς

ΤΗΕ

EP1ST1ES OF ST.

IGNΛTIUS-

κvβεpvηται άνέμους και (Ος χειμαζόμενο,; λιμένα, εlς τό θεου
eπιτυχειν. νηφε, ιt, θεου άθλψή, . τό θέμα άφθαpιτία καl
1

ζωi/ αlώνιος-, 1rεpΊ. ής kal σtJ --πέπ-εισαι~
,

'

,

.J

• \

\

\

,

C!

J

,/

κaτα πάντα σοι~

.·•

αντιψυχον eyω και τα δεσμα μου α ηγαπησας.

ΙΙΙ.

οι δόκουνης

άξιόπιστοι

λοίίντε, μή ιτε καταπληιτσέτωιταν.
τuπτόμενος,

εlναι

κaί έτφοδιδαr;κα

ιττrjθι έδpαίος, ώς άκμων

μεγάλου έστ1J 'άθλητου τό δέpεrτθαι καί·11,_ικizν. '

μάλιστα δέ ενεκεν θεοu πάντα ί'Πομένειν ήμίi.ς δεί, Ζvα κα_ι
αιίτος 1jμας ύπομείνy.

πλέον rτποvδαΖος γίνου ου

2.

τους καιpοvi κατaμάνθανε

·

εl,

τον ύπέp καιpον πpοιτδύκα, τον_

αχpονον, τόν ιlόpατοv, τοιι δι' ήμας όpατόν, τον ιlψηλάφητον,

'TGV άπaθij, τ6ν δι' ήμας παθητύν, τον κατ~ πάντα τpόποv

δ

,

ι

-ι:

,...

r

.,

f

,

ημας υπομειναντα.

IV.

Xijpaι μη άμελε[σθωσ-αν · μετά τον Κύριον σiι αύτω-ν

φpοντισ-της· ειτο.

μηδtν ανεv γνώμης ιτου γινέιτθω, μηδε ιτiJ

αιίευ θεου γνώμης Τι πpαιτιτε .f ϋπεp ουδt πpάιτσεις, εvστ{θει.
2. πυκvότψον συναγωγαl _γινέσf}ωιταν · εξ_ όνόματος π·άντα~
ζήτει.
3. δούλους και δούλας μη {7rερηφ't:νει · &λλά 11-?1~
αύτο, φυιτιούσθωσαν, ιlλλ' εtς δόξαν θεου πλέον δου.λευέτω
rταν, ί'να κpείττονος έλruθεpίας άπδ θεον τύχωιτιν

τωιταv ιlπο

'TOV

·

μη έpά

κοιvου έλ.εvθφονσ-θαι, Zva μη δοvλοι εύpεθ(όσιν

έπιθνμίaς.

V.

Τας

κακοτεχ_νίας

δμιλίαν ποιου.

φευγι, μαλλοv

δέ

περί

τούτων

Ται<; αδελφαϊς μφι πpοιτλάλει άγαπαν τον

ΚVpιον καl τQίς συμβίοιs άpκεtσθαι

σαpκ'ι

κα"ι.

πrι(ύματι.

όμο[ως και τοίς άδελφο'iς μου παράγγελλε έν όvόματι Ίησοu'
Eph,-v. 29. Χpιιττου άγ1πσ.ιι τάς ιτυμβίονς, ώs ό Κύριος 'MJV έκιcληcr!α.v.
2. εί, τις δύναται έv άγvεί~ μένειν εις_ τψην τijς σαpκδς TOV
Κνpίοv, εν άκαvχψί'f μεvέτω · ων καυχ,jσηται, &πι[.,\ετο ·
καi έαν γνωσθϋ πλέοιι -του επ,ιτιtόπο11, Εφθαpται.

π-piπtι σε

ΤQΙς yαμοvιrι και ταίς γσ.μοwσ.ι.ς P,('TU. Ύ"ώμης 'tθl) σrιιrκό.πον

_
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ST. _.POLYCARP ,

την ενl)){Τιν ποιείυθa,, ί'vα ό γάμος ύ κατα 'Κύριον καt μη

, κατ' έπιθvμίαv.
ΎΙ.

πάντα εlς τψ:ηv θεοίi γινέυθω.

Τψ επιυκόπφ

πpοσέχετι:, ί'vα

καt

ό

θεος

vμιv.

ιftvτίψυχον ; 1 ω των ύποτσnυομέvωv τιp έπιυκόπφ, πpεσβυ
Τέpο,,,,

διακόνοις

- παpα θι:ψ.

μετ' -ο.vτων μοι, το μέρος yέvοιΤΟ σχεϊv

.

υιryκοπιατε ιiλλή~οις, συ_vαθλείτε, συνΤpέχετε,

συμπάσχεΤΕ, συyκοιμaσθε, συvεγε[pεσθε, ώς _θεου οίκοvόμοι

καl π4pεδpοι καl ύπηpέται.

2. dpέσκετε ιp σΤpατε6ευθε, ιJ.φ'

ου και Τα όψώvια κομ[ζεσθε.

μήτις iψωv ·δεσέpτωp ενpεθ{.

ΤΟ βάπησμα νμωv, μεvέτω ώς οπλα, ή πίστις ώς περικεφα
λαία, ή dγιfπ-η ώ, 8όpυ, ή ύπομοvη ώς πανοπλία· Τα δεπόσιτα
vμωv τα εpya ύμωv, ϊvα τά άκκεπτα {,μώv άξια κομίσησθε.
μαιψο~υμήσαΤΕ
μεθ' vμι';ϊν.

VII.

o~v

μεΤ' άλλήλωv έv πpαυτ-ητι, ώς ό θεuς

όνα[μ_ην ύμων δια παντός ..

'Επει8η ή έκκλησία ή

έv \Αvηοχείv, Της

Συρίας

,είpηvεύει, ώς έ8ηλώθη μοι, δ,α της πpοσενχης 1,μων, κάyω

εύθυμότφοs έyεvόμηv έν άμεpιμv[rι, θεου, Μ.vπεp διά T~V
'ΙΓαθείv θεου . έπιτύχω, . εlς το εilpεθηναί με εν Tif αlτηυει
ύμωv μσ.θηΤήν.

2.

πρέπει,

Πολύκαρπε

θεομακαpιστόΤσ.τε,

vυμβο{;λ,οv άγαγείv θεοπpεπεσ,-ατον καί χειpοτονησαί ηνα
ον, dyαπηΤσν λiαv εχετε και αοκvον, ος 8υνήσεΤαι θεο8pόμος
καλε'iσθαι

.

TOVTOV

καταξιωσαι, ί'να ποpενθεις εl,; Σvp[av

δοξάσ-y ilμωv Την α.οκνον άyάπην εlς δόξαν θεου.'

3. Χpιστι

ανος Jαυτου έξουσίαv ουκ εχει. άλλα θεψ σχολάζει,
το εpγοv θεου έσηv και
'Πιστεύω

υμωv,

οταν

αύτο

τουτο

άπapτίσητε.

yap τif χάp,τι, ϋτι ίiτοιμοί έσ,-ι: εί, εύποιtaν θεφ

ανη,κουσαν.

εlδιiιs 1S"μων το υύvτονον·τη<ι άληθείaς δ,' όλίyων

·uμας γpσ.μμάτ;_,;ν παpεκάλεσα.
VIII •

'Επει'

,

, '

παυαις Ταις εκκ

λ' ησιαις
'

' ·,δ ννη'θηv

ουκ η

'ψ αι

γpα

διιl το έξaίφνης πλείν με άπο Τρωά8ος εlς Νεάπολιν, ώς το
θέλημα πpοστιiσσει,

ypιfψεις

Ταί'ς εμπpοσβεν έκκλησ[σ.ιi,

Jς θtοϋ γνιfιμην ιcικτημivος, εlς ΤΟ -κσ.1 α-ότους ΤΟ α3το
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π:.οιησαι_;.._οί · μΈv δvvάμεvοι πεζοiις πέμrjιαι, οί δi έπιστολιi,

διιi των iιπό σου πφ.πομέvων, ϊvα δοξασθητε ίιlωνίφ έpyψe.
"t.
'1
ως α(;,ιος ωv.

2. Άσπάζομaι πάν-rας 'έξ &νάματος, και τηιι τον 'Επι
-τpόπσυ σVv Ολφ τψ οiκψ αύτijς καt. Των -τέκvωv

· άσπά;ζομσ.ι

Άττaλοv τοv άyttπητόv μav · dσπάςομαι τον μiλλοντa καταξ-

ιουσθaι τον ε_l. Συpίαv ποp~ύεσθαι: ;Jσται ή χάρις μετ'
αύτου δια πavτός, καt του πέμποvτος α.ύτ◊v Πολυκάpπον.

' s:

έppωσ,θαι iιμας δια παντός lv θεφ ήμωv 'lησου ?(pιστψ

ειΊχομαι, έv

ψ διαμείvητε έv Jrιότητι θεου και έπισκwr:fi.

dσπάςομαι Άλκηv

το

πσθητόv

μοι

. δvομα.

εppωσθε

Κυpίψ.
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