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Pán kázal krstiť v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, čiže vo vyznaní viery v Stvoriteľa i v
Jednorodeného i v Dar. Jeden je Stvoriteľ všetkého. Jeden je totiž Boh Otec, z ktorého je
všetko. Jeden je aj Jednorodený, náš Pán Ježiš Kristus, skrze ktorého je všetko. A jeden je aj
Duch, dar vo všetkom.

Všetko je usporiadané podľa Božích síl a vlastností: jedna je moc, z ktorej je všetko, jeden
potomok, skrze ktorého je všetko, a jeden dar dokonalej nádeje. A nič nechýba tejto
dokonalosti. Veď v nej — v Otcovi, Synovi a Duchu Svätom — je nekonečnosť vo večnom,
krása v obraze, úžitok v dare.
A aká je úloha Ducha Svätého v nás, počujme zo slov samého Pána. Hovorí: „Ešte veľa vám
mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Keď
odídem, pošlem vám Zástancu.“
A znova hovorí: „Ja poprosím Otca a on vám pošle iného Zástancu, aby bol s vami naveky —
Ducha pravdy. On vás uvedie do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude
hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme.“
Tieto slová nám otvárajú cestu na pochopenie mnohých súvislostí. Je v nich obsiahnutá vôľa
darcu, ako aj zmysel a podmienky daru. Naša slabosť nie je schopná pochopiť ani Otca ani
Syna, preto má dar Svätého Ducha oným sľúbeným príhovorom osvecovať našu vieru vo
vtelenie Boha, ktorá je ťažkým tajomstvom.
Prijímame ho teda pre poznanie. Je to ako s ľudským telom: Keď mu chýbajú podnety k
činnosti, ostáva nečinné. Ak nieto svetla alebo nie je deň, oči nemôžu ničím poslúžiť. Ak
nezaznie hlas alebo zvuk, uši nebudú poznať svoju úlohu a nos nebude vedieť, na čo je, ak sa
nebude šíriť nijaká vôňa; no nie preto, že by im chýbala prirodzená schopnosť, ale že činnosť
vychádza z podnetu. Práve tak je to aj s duchom človeka: Ak vierou neprijme dar Ducha, bude
mať síce schopnosť poznať Boha, ale svetlo poznania mať nebude.
A každý dar, ktorý je v Kristovi, je zjavne jeden pre všetkých. A pretože nikde nechýba, dáva sa
natoľko, nakoľko ho chce kto prijať a usadí sa do takej miery, v akej sa niekto usiluje zaslúžiť si
ho. Tento dar ostáva s nami až do skončenia sveta a je našou útechou v očakávaní,
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závdavkom budúcej nádeje v pôsobení darov, svetlom mysle a jasom ducha.

Z traktátu svätého biskupa Hilára O Trojici
(Lib. 2, 1, 33. 35: PL 10, 50-51. 73-75)
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