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Naša viera sa nezakladá na prázdnych slovách, ani sa nenechávame unášať chvíľkovými
poryvmi srdca, ani sa nedáme chlácholiť lichotivými rečami; my veríme slovám, ktoré
pochádzajú z Božej moci. A Boh tieto slová zveril Slovu a Slovo ich hovorilo a nimi odvracalo
ľudí od neposlušnosti, no nie násilím, akoby ich chcelo zotročiť, lež ich volalo k osobnému a
slobodnému rozhodnutiu.

Toto Slovo poslal Otec v plnosti čias, lebo už nechcel hovoriť ústami prorokov, aby ho bolo
treba hľadať v nejasných výpovediach, ale rozhodol, že sa má samo viditeľne zjaviť svetu, aby
ho videl, a tak sa zachránil.

Vieme, že toto Slovo si vzalo telo z Panny, malo telo starého človeka obnovené Vtelením.
Vieme, že sa stalo človekom z tej istej látky ako my. Lebo keby bol býval z inej látky, darmo by
bol prikazoval, aby sme ho napodobňovali ako učiteľa. Keby bol mal ako človek inú podstatu,
ako by bol mohol odo mňa, od narodenia slabého, žiadať niečo podobné? Ako by potom mohol
byť dobrý a spravodlivý?
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Aby sme si nemysleli, že je inakší ako my, podriadil sa zákonu práce, dobrovoľne hladoval,
nezdráhal sa byť smädným, potreboval spánok, neodmietal trpieť, podrobil sa smrti a zjavil
svoje zmŕtvychvstanie. V tomto všetkom priniesol svoju ľudskú prirodzenosť ako prvotiny na
obetu, aby si ani ty v utrpení nezmalomyseľnel, ale aby si si uvedomil, že aj ty si len človek, a
očakával pre seba to, čo Boh pripravil pre Krista.

Keď poznáš pravého Boha, budeš mať okrem duše nesmrteľné a neporušené aj telo a získaš
nebeské kráľovstvo ty, čo si poznal nebeského Kráľa, kým si žil na zemi; budeš Božím
spoločníkom a Kristovým spoludedičom; už nebudeš podliehať žiadostivosti ani vášňam a
chorobám, lebo si sa stal bohom.

Veď všetko zlé, čo si musel zniesť ako človek, dopustil Boh preto, že si človek, ale Boh prisľúbil,
že ti dá všetky svoje dary, keď budeš zbožstvený a staneš sa nesmrteľným. Preto „poznaj sám
seba“ tým, že budeš poznávať Boha, ktorý ťa stvoril, lebo poznávať a byť poznaný je výsadou
toho, koho on povolal.

Preto sa nehádajte medzi sebou a nebuďte neústupní. Veď Kristus „je Boh nad všetkým“. On sa
už na počiatku rozhodol, že obmyje ľudí z hriechu a obnoví starého človeka, keď ho nazval
svojím obrazom, a tak zjavil svoju lásku k tebe. Ak budeš poslúchať jeho vážne prikázania a
budeš dobrým nasledovníkom jeho dobroty, budeš mu podobný a on ťa oslávi. Boh predsa nie
je žobrák, on aj teba urobil bohom na svoju slávu.

Z traktátu svätého kňaza Hypolita Vyvrátenie všetkých bludov (Cap. 10, 33-34: PG 16,
3452-3453)
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