
Utorok 12. septembra 2017 

Piesne: ES č. 369, 328 

Text: Mt 23, 23 – 28 

„Beda vám, zákonníci a farizeji – pokrytci... Tak aj vy navonok zdáte sa ľuďom 

spravodlivými, ale vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Najhorší je zápas s pokrytectvom. Pokrytectvo je ťažký hriech. Ťažký hriech aj preto, lebo ho 

daný človek ako hriech nevníma. Dokonca je na svoje pokrytectvo aj hrdý. Chváli sa ním, 

vystavuje ho na obdiv. Pokrytectvo teda mení samotného človeka – charakter aj konanie. S 

takýmto hriechom sa stretol Pán Ježiš Kristus u elity vyvoleného ľudu Božieho – pri 

farizejoch a zákonníkoch. Poukazuje im na ich obchádzanie ustanovení zákona Božieho. 

Formálne ho pred ľuďmi dodržiavajú, ale v skutočnosti je to len na zaslepenie očí verejnosti. 

Boží princíp lásky, služby, pomoci a rešpektovania dôstojnosti iného človeka obchádzajú. 

Možno ľudia vnímali ich spôsob života a správania kriticky, ale mlčali. Mlčali buď zo 

strachu, alebo boli už apatickí a mysleli si, že aj tak by sa nič nezmenilo, len by si narobili 

problémy vo svojom živote. A možno boli aj takí, ktorí to ani nepokladali za prevrátenosť a 

pokrytectvo, lebo boli rovnakí. Ak aj ľudia mlčali, Pán Ježiš Kristus mlčať nemohol. Aj keď 

pokrytectvo farizejov bolo hriechom – a Pán Ježiš prišiel, aby hriechy odpúšťal –, nikdy 

nemohol odobriť hriešny spôsob života. On prijímal a odpúšťal hriechy kajúcim hriešnikom. 

A farizeji a zákonníci mali k pokániu veľmi ďaleko. Preto ak vo svojich hriechoch zotrvali 

napriek tomu, že ich pred nimi Pán Ježiš Kristus odhalil a poukázal na ne, museli zahynúť so 

svojimi hriechmi, hoci spasenie v osobe Ježiša Krista bolo pri nich tak blízko. Vráťme sa 

teraz k nám. Nemáte pocit veľkého pokrytectva aj pri ľuďoch v našom svete? Nemáte pocit, 

že je prinajmenšom odvážne poukázať aj dnes na tento hriech? Na nesúlad skutkov a slov? Na 

prevrátenosť etiky a mravnosti správaní človeka? Prečo? Aj preto, lebo ako vtedy, aj dnes by 

sa takíto ľudia cítili veľmi dotknutí, urazení a možno aj neprávom ohovorení. Jedným 

obrazom takéhoto pokrytectva je aj to, že sa pochybným menšinovým záujmom jednotlivcov 

či skupín má v tolerancii podriadiť od vekov vžité a osvedčené právo väčšiny. Vnímajme 

život okolo seba a príkladov pokrytectva nájdeme skutočne veľmi mnoho. Čo nám na to môže 

povedať Pán? Len jediné: „Beda vám!“ Je preto najvyšší čas na pokánie, na prosbu o Božiu 

milosť, aby skutočné pravdy života a hodnoty života boli prijaté a rešpektované, aby sme mali 

skutočnú snahu žiť bez pokrytectva. Amen. 

 

Modlitba:   

Pane Bože, priznávame, že náš svet je plný pokrytectva. Preto je najvyšší čas, aby sme počuli 

Tvoje „Beda vám“. Daj, nech si vieme priznať tento hriech a činiť úprimné pokánie, aby si 

nás mohol prijať na milosť a umožniť nám objaviť pravdu a bohatstvo skutočného a 

pravdivého života v duchu nášho určenia a poslania. Amen.  

 

Mgr. Juraj Macko, námestný farár v CZ ECAV Dačov Lom 

 


