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Pán, ktorý riadi náš život, ustanovil nám krstnú zmluvu ako obraz smrti i života. Voda poskytuje
obraz smrti, Duch ponúka záloh života. Z toho je nám teda jasné, čo sme hľadali, prečo sa voda
spája s Duchom. Krstom sa totiž sledujú dva ciele: jednak umŕtviť hriešne telo, aby už potom
neprinášalo ovocie smrti, jednak žiť v Duchu, aby sme z toho mali ovocie posvätenia.

Voda je obrazom smrti, lebo prijíma telo ako hrob. No Duch vlieva oživujúcu silu a obnovuje
naše duše zo smrti hriechu k pôvodnému životu. Toto teda znamená znova sa narodiť z vody a
z Ducha. Vo vode sa uskutočňuje smrť, no Duch nám prináša život.

Veľké tajomstvo krstu sa teda uskutočňuje trojnásobným ponorením a trojnásobným vzývaním,
aby sa tak zobrazila aj smrť a aby sa odovzdaním božskej náuky osvietil duch krstencov. Preto
ak je vo vode nejaká milosť, nepochádza z prirodzenosti samej vody, ale z prítomnosti Ducha.
Veď krst neodstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u Boha čisté svedomie. Preto keď nás Pán
pripravuje na život po zmŕtvychvstaní, oznamuje nám, že máme žiť celkom podľa evanjelia.
Prikazuje, aby sme sa nehnevali, aby sme znášali zlo a boli čistí od túžby po rozkošiach, aby
sme nelipli k peniazom. Takže už teraz anticipovane prijímame rozhodnutím svojho ducha, čo
budúci vek vlastní podľa prirodzenosti.

Skrze Ducha Svätého sa nám znova dáva raj, vystupujeme do nebeského kráľovstva a
vraciame sa do stavu adoptovaných synov. On nám dáva odvahu volať Boha svojím Otcom, on
nám umožňuje mať účasť na Kristovej milosti, nazývať sa synmi svetla a mať podiel na večnej
sláve, slovom: mať neobmedzenú plnosť požehnania, a to aj v tomto, aj v budúcom veku. Veď
na milosť dobier, ktoré sú pre nás uložené v prisľúbeniach – a s vierou očakávame, že ich
budeme požívať –, hľadíme akoby v zrkadle tak, akoby tu už boli. A ak je záloh takýto, potom
aká bude plnosť daru?! A keď sú už prvotiny také, aké bude celkové dovŕšenie?!
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Z Knihy svätého biskupa Bazila O Duchu Svätom
(Cap. 15, 35-36: PG 32, 130-131)
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