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Na rozdiel od Pottera – Boží dar svetu – tri Satanove dary smrti – ich ovocie… – tri Božie Dary Života – ako na svätosť 

Čítali ste Harryho Pottera? Potom poznáte aj príbeh o Daroch smrti. 
Troch: mocnom bazovom prútiku, kameni vzkriesenia a plášti 
neviditeľnosti. Smrť ich darovala trom bratom a sledovala nimi… 
no, práve ich smrť. 

Tri dary smrti. V skutočnosti naozaj existujú. Nie, nie tie vymysle-
né Rowlingovou. Iné. A zaručene smrtiace.  

Na počiatku stvoril Boh svet a vložil doň obraz samého seba, obraz 
Nesmrteľnej Jednoty Trojice. 

Človek tento dar prijal naplno a žil v tejto jednote, ktorú Katechiz-
mus nazýva už tradične prvotnou svätosťou. Žil v jednote a harmó-
nii sám so sebou. Žil v jednote a harmónii s Bohom. A nakoniec žil 
v jednote a harmónii s ostatnými ľuďmi. 

Potom prišiel Satan. Videl Božie dary, ktoré človek mal (a ktoré on 
sám už stratil) a zatúžil po vďačnosti človeka, po tom, aby jemu 
človek bol vďačný, uctieval ho – a pritom by človeka ešte navyše 
zničil a úplne zotročil! A tak sa rozhodol tiež dať človekovi dary. 
Tri. Tri veci, ktoré nemal okrem neho, Diabla, nik, ani Boh, iba 
Satan sám! Naozaj! 

 Prvým darom je NEDÔVERA: Naozaj je Boh tak zlý, že vám 
zakázal jesť zo všetkých stromov v Raji? Nie, len z toho jedného? 
Lebo by ste zomreli? A vy Mu veríte? Veď On sa vás bojí a utláča 
vás a udržuje vás umelo v nevedomosti a v podriadenosti! Nemôže-
te predsa dôverovať niekomu tak zákernému a podlému ako je Boh! 

A človek uveril Satanovi a začal podozrievavo hľadieť smerom k 
Bohu – a potom s rastúcou chtivosťou k ovociu zapovedaného 
Stromu. A keď to Satan uvidel, zaradoval sa a podal človekovi 
druhý dar: 

 STRACH. Človek ho vzal a zovrelo mu vnútro. Čo so mnou 
bude? Som sám a opustený uprostred Ríše Boha, ktorý je , ako 
vidím, mojim žalárnikom a nepriateľom! Kto sa o mňa postará? Kto 
naplní moju túžbu byť ako Boh, keď Boh ma zradil a svoj sľub 
zbožštiť ma nesplní? 

A keď sa bezradne obrátil na Satana, ten sa zatváril ako súcitný a 
starostlivý strýčko a dal človeku tretí dar: 

 SEBECTVO. Choď a staraj sa sám o seba! Vezmi si sám, čo ti 
patrí, povedal. A človek Hadovi-Satanovi od vďačnosti a s dojatím 
vybozkával hlavu, chvost i rozoklaný jazyk, natiahol sa a vzal si o 
čom si myslel, že mu právom vlastnej vôle patrí: ovocie Stromu. 

V tej chvíli spoznal, že je nahý. Veď týmito tromi darmi sa úplne 
odcudzil Bohu! Veru, Satan mu naozaj dal niečo, čo nemá ani Boh! 
Otec, Syn ani Duch Svätý nikdy v Jednote Lásky Trojice nezažili, 
nikdy nepoznali ani tieň nedôvery. Ani tieň strachu jeden pred 
druhým. Ani tieň či závan sebectva. Len dokonalú, všetko prenika-
júcu dôveru, istotu a darovanie sa v láske.  

Teraz ale človek túto jednotu opustil a namiesto nej postavil jej 
opak: PÝCHU. Filautiu. Stav, kedy on sám seba postavil do stredu 
svojho sveta i života a svoje „Chcem!“ a „Môžem!“ urobil svojim 
najvyšším zákonom. Dodnes takto popisujú samých seba tí, ktorí 
spoznali, že svojim životom v skutočnosti ctia a velebia Satana: 
„LaVey oslavuje ľudské ego ako autoritu nad všetkým. Nemá mať v 
ničom zábrany, má žiť pôžitkársky a rozkošnícky. Ego je boh. 
Človek je pánom svojho života aj sveta, človek je sám sebe záko-
nom. V popredí sú dva aspekty: thelémizmus (nadradenosť vôle) a 

egoteizmus (zbožštenie ega). LaVey sa inšpiroval okultistom 
Aleisterom Crowleym, ktorý tvrdil: „Niet iného boha ako človeka. 
Človek má právo žiť podľa svojho vlastného zákona – žiť takým 
spôsobom, aká je jeho vôľa“ (Juraj J. Dovala). Alebo: „Nikomu 
neubližujem, takže sa nemám za čo hanbiť. A keď niekomu ubližu-
jem, tak vedome a zámerne, takže ma to vôbec nemrzí. … Medzi 
satanistami je mnoho významných ľudí – umelcov, politikov, 
vedcov a iných géniov, ktorí sa stali slávnymi len vďaka tomu, že 
šli tvrdo, nekompromisne, egoisticky za svojím cieľom, že nedbali 
na spoločenské a morálne konvencie a tabu. Chovajú sa ako 
správni satanisti“ (Veľkňaz cirkvi Satanovej Čiech, Jirí Valter).  

Ovocím pýchy je ale ľahostajnosť, závisť, nenávisť, nepriateľstvo, 
boj a zápas, lakomstvo, nemiernosť, otroctvo vášní… a nakoniec 
smrť vo všetkých jej podobách: nuda, znechutenie, prehra, depre-
sia, skleslosť, zúfalstvo… skutočná smrť, keď odchodom z tohto 
sveta nemáme kam ísť, lebo dvere do Jednoty Boha sme si sami 
zatvorili, definitívne a naveky… a nakoniec Peklo. Lebo presne 
toto Peklo je. 

Keď sme sa ako kresťania rozhodli vrátiť k Bohu, prijali sme od 
Boha krst, ktorý nám bol ako malým deťom zadarmo a z lásky 
Boha darovaný. Ním nám Boh daroval a obnovil v nás svoju 
svätosť a dokonalosť. Ale my ju ešte musíme prijať. A to znamená 
strhať zo seba obludný „obal“ ohavných Diablových darov smrti. 
A aj na to nám Boh dal liek. Na tri Satanove dary smrti tri Božské 
Dary Života: 

 VIERU, ktorou odstraňujeme jed nedôvery; 

 NÁDEJ, ktorou ničíme strach a navždy sa ho zbavujeme; 

 LÁSKU, ktorou môžeme – už v v istote a bezpečí viery a bez 
strachu – nahradiť ohavné  a smrtonosné sebectvo. 

Namiesto pýchy sme tak znova pripravení vstúpiť do Trojičnej 
JEDNOTY Boha a Jeho Stvorenia podľa slov Katechizmu: „Po-
sledný cieľ celého Božieho poriadku spásy je, aby stvorenia 
vstúpili do dokonalej jednoty Najsvätejšej Trojice“ (KKC 260).  

Z toho vyplýva vcelku zaujímavá a praktická vec: 

Stať sa svätým NEZNAMENÁ niečo nadobudnúť, vytvoriť,  
vybudovať v sebe nejakú vlastnú svätosť s veľkou námahou a 
drinou. Jednak je to nemožné, veď svätosť je viac, než len nejaký 
morálny spôsob života, je to sám Boží Život, účasť na Božej 
prirodzenosti. Ale hlavne – nemusíme to. Boh nám to totiž dal, dal 
nám svoju vlastnú svätosť, úplne a celú, v okamihu krstu. „Po-
křtěný člověk je dokonalou bytostí, „novým stvořením" (2K 5,17). 
Je zbožštěn“ (Christoph kardinál Schönborn). 

Stať sa svätým naopak ZNAMENÁ niečo zanechať a opustiť, 
niečo stratiť. A to konkrétne tie tri veci, ktoré Boh nemal, nemá a 
nikdy mať nebude, tie tri Satanove dary smrti: nedôvera, strach a 
sebectvo. Oni obaľujú ako maska, ako nejaký škaredý zámotok 
naše nové, krásne, znovuzrodené vnútorné Ja, darované od Boha. 
Stačí ich zanechať – a potom už len v dokonalej slobode a radost-
nej bezstarostnosti, o ktorej hovorí Ježiš v Evanjeliách, obnažiť a 
vychutnať si od Boha už darovaný nový, nebeský život! 

Váš Inky 


