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„Utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.“
Kto by sa teda neusiloval všetkými spôsobmi dosiahnuť takú slávu, že sa stane Božím
priateľom, že sa bude hneď radovať s Kristom, že po pozemských mukách a trápeniach
dostane večné odmeny?

Ak je pre svetských vojakov slávou, keď sa po premožení nepriateľa vracajú do vlasti ako
víťazi, o koľko mohutnejšia a väčšia sláva je vrátiť sa po premožení diabla ako víťaz do raja a
tam, odkiaľ bol vyhnaný hriešnik Adam, zaniesť po porážke toho, ktorý ho predtým oklamal,
víťazné trofeje, priniesť Pánovi ako najmilší obetný dar neporušenú vieru, čnosť bezúhonnej
mysle a žiarivú chválu nábožnosti; sprevádzať ho, keď príde pomstiť sa na nepriateľoch, stáť po
jeho boku, keď si sadne a bude súdiť, stať sa Kristovým spoludedičom, vyrovnať sa anjelom a
tešiť sa podielu na nebeskom kráľovstve s patriarchami, apoštolmi a prorokmi! Aké
prenasledovanie môže zdolať tieto myšlienky, ktoré dokážu prekonať aj muky?!
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Myseľ založená na nábožných rozjímaniach zostáva statočná a pevná a duch neochvejne
odoláva všetkým hrôzam diabla a hrozbám sveta, keď ho posilňuje istá a pevná viera v budúce
veci. V prenasledovaní sa zatvára zem, ale otvára sa nebo, antikrist sa vyhráža, ale Kristus
chráni, nastáva smrť, ale nasleduje nesmrteľnosť. Aká je to česť a aká istota odísť odtiaľto s
radosťou, odísť uprostred bied a súžení slávne, zatvoriť na okamih oči, ktoré videli ľudí a svet, a
ihneď ich otvoriť, aby hľadeli na Boha a na Krista. Aký rýchly je taký šťastný prechod! Náhle si
vzatý zo zeme, aby si bol umiestený v nebeskom kráľovstve.

Tomuto treba myseľ i myšlienky venovať, o tomto vo dne v noci rozjímať. Ak potom
prenasledovanie zastihne takéhoto Božieho vojaka, nebude môcť zlomiť silu ochotnú bojovať.
Alebo keby bol odvolaný skôr, viera, ktorá bola pripravená na mučeníctvo, nezostane bez
odmeny. Veď Boh sudca odmieňa bez meškania. V prenasledovaní získava korunu zápas, v
pokoji svedomie.

Z Traktátu svätého biskupa a mučeníka Cypriána Fortunátovi (Cap. 13: CSEL 3, 346-347)
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