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Pondelok 21. týždňa

Mt 23,13-22

Nebuďme pokrytci1
Vzbudiť v ľuďoch ľútosť a rozhodnutie sa pre nápravu života
„Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské
kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť
nedovolíte“ (Mt 23,13).
Drahí bratia a sestry!
Tieto tvrdé slová adresoval Ježiš učiteľom Božieho zákona, veľmi
váženým a nábožným ľuďom. Ľuďom, ktorí v Izraeli čosi znamenali, a ktorí sa
nechali nazývať farizeji, teda čistí, oddelení, či spravodliví. Práve týchto
,,spravodlivých ľudí“ Ježiš nazýva pokrytci. Toto slovo pochádza od slovesa
pokrývať, alebo prikrývať. Ľudia zvyknú prikrývať mnoho vecí a robia to
z rôznych dôvodov. Prikrývajú potraviny, aby nedošlo k ich znehodnoteniu,
prikrývajú nábytok, aby naň nesadal prach a prikrývajú i seba, napríklad hlavu
aby neprechladli. Keď sa ľudia čohosi boja, alebo sa náhle zľaknú, prikrývajú si
tvár. Aj Mojžiš si takto zakryl tvár pred Bohom, ktorý sa k nemu prihovoril
z horiaceho kríka. (porov.: Ex 3,6) Prikrývajú sa teda čisté a dobré veci, aby
neboli znečistené, alebo poškodené. Naopak nepekné a špinavé veci sa zase
zakrývajú, aby ich nebolo vidieť. Slovo pokrytec sa vzťahuje práve k tomu
druhému prípadu. Prečo teda Ježiš nazval farizejov pokrytci? Iste preto, že tiež
voľačo zakrývali. Farizeji totiž svoje egoistické záujmy schovávali pod rúško
Božieho zákona. Navonok hlásali Božie slovo a vysvetľovali Zákon i prorokov,
ale ich vnútorné myslenie tomu nenasvedčovalo.2 Striktným dodržiavaním
vonkajších predpisov židovského zákona chceli zakryť svoje nekalé vnútorné
skutky. Od iných vyžadovali prísne dodržiavanie zákona, no sami nevládali
uniesť túto ťarchu. Najhoršie však bolo to, že si to vôbec nechceli priznať. Teda
nie žeby sa chránili pred zlom, ale oni svoje zlo chceli zakryť, aby ho nikto
nevidel. Ježiš ich však dobre poznal a tvrdo im vyhodil toto ich klamstvo na oči.
Začo ho oni neraz chceli ukameňovať.
Nikto z nás sa nenašiel v tomto rozprávaní o farizejoch, pokrytcoch?
Spomeňme si koľkokrát sme urobili čosi, za čo sme sa hneď v prvej chvíli
hanbili, ale hneď na to sme si ten čin začali ospravedlňovať a zakrývať ho
všelijakými dôvodmi. Vo vlastnom slova zmysle pokrytec je práve ten, kto
dokáže nazvať krásnymi slovami svoje špinavé skutky. Nebuďme takýmito
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pokrytcami aj my! Ak chceme žiť ako šťastní ľudia, ak sa chceme páčiť Bohu
i ľuďom, tak neklamme viacej seba ani svoje okolie. Postavme sa v pravde pred
Boha a uznajme svoju slabosť a hriešnosť. Pred Bohom si naozaj nemusíme nič
vymýšľať, lebo Boh sa nedá oklamať. Kľúčom k pochopeniu tohto postoja pred
Pánom nech nám je kajúci lotor na kríži, ktorý bol v hodinu svojej smrti
spasený, nie však svojím životom, ale svojou pokorou pred ukrižovaným
Kristom.
My všetci, ako tu stojíme, sme tiež takými lotrami. Jediný a podstatný
rozdiel medzi nami je ten, že niektorí z nás ľutujú a niektorí nie.
Z celého srdca Vám prajem a želám, aby ste si svojou opravdivou
ľútosťou vyvolili večný život.
Amen.

