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Piatok 28. týždňa

Lk 12,1-7
Kresťan je človek bez pretvárky
Žiť bez pretvárky

Čo je pretvárka?
V dnešnom evanjeliu od sv. Lukáša sme počuli, ako sa okolo Ježiša zišiel
taký početný zástup, že si ľudia navzájom šliapali po nohách a narážali jeden do
druhého. A uprostred tejto tlačenice napomína Ježiš svojich učeníkov slovami:
„Chráňte sa kvasu farizejov čiže pokrytectva. Veď nič nie je skryté, čo by sa
neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Lebo čo ste povedali vo tme,
bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať
zo striech“ (Lk 12,1-3).
Slovo hypokrit - pokrytec, pochádza zo starovekého Grécka. Označovalo herca
s maskou a v preoblečení, ktorý hral nejakú postavu v dráme. Kvôli obecenstvu musel
predstierať, že je niekým iným, často na míle vzdialeným od svojho skutočného „ja“: raz
bol kráľom, inokedy žobrákom či veliteľom. Stačilo „zosobňovať“ niekoho druhého vďaka
maske. Jeho výkon bol určený pre verejnosť a úspech sa meral potleskom davu divákov.
Povahovou črtou „kvasom“ mnohých farizejov bolo pokrytectvo. Zaujímali sa
viac o uznanie ľudí než o uznanie Boha. Ich životy boli také falošné a plytké ako
hercova maska, ako jeho výstup na javisku. Farizeji podľahli pokušeniu
pripisovať nesprávnu dôležitosť mienke ľudí na úkor poslušnosti Bohu. Pri inej
príležitosti ich Pán kritizoval, že sa podobajú obieleným hrobom, ktoré zvonka
vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí (porov. Mt 23,27). Farizeji
viedli fakticky dvojtvárny život: na jednej strane život s maskou plný pretvárok,
falošností a závislosti od mienky ľudí a na druhej strane život naplnený
nedbalosťou a chýbajúcou veľkodušnosťou voči Bohu.
Naše slová a správanie ako kresťanov by mali u druhých ľudí vzbudzovať
úctu. Vždy a vo všetkom hľadajme pravdu, vyhýbajme sa pokrytectvu
a dvojtvárnosti. V bežných životných situáciách by slovo kresťana malo byť
dostatočnou garanciou splnenia sľubu. Pravda je odrazom samého Boha, a preto
k nej treba mať vždy náležitú úctu. Ak si zvykneme hovoriť pravdu aj
v najbezvýznamnejších záležitostiach, naše slovo nadobudne veľkú spoľahlivosť
a silu. Bude mať cenu zlata. V tomto smere bude plne napodobňovať život
nášho Pána. Opačným pólom takéhoto kresťanského správania je muž
s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní. Vo svojich
postojoch sa správa ako herec schopný kedykoľvek si nasadiť masku a hrať
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podľa požiadaviek davu. Sv. Béda Ctihodný ho vystihuje ako človeka, „ktorý sa
chce tu na tomto svete len radovať, a tam s Bohom kraľovať.“
Pán očakáva od svojich učeníkov a taktiež od nás, že budeme kvasom, ale
kvasom dobrým a zdravým. Chce, aby sme sa snažili o jednotu života bez
masiek, bez dvojtvárnosti, bez dvojzmyselných rečí a klamstiev. Máme byť
mužmi a ženami, ktorí vedú priamočiary a úprimný život viery.
Amen.

