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POKRYTECTVO A LICHOTENIE 

 

Pokrytectvo (pretvárka) je klamstvo v skutkoch; táto 
spočíva v tom, že niekto ináč hovorí alebo robí, než myslí. 
 

Judáš na Olivovej hore pobozkal Spasiteľa, akoby mu bol 

najväčším priateľom, a predsa urobil to len, aby ho zradil. 

Kráľ Herodes povedal svätým trom kráľom: „Keď 

nájdete dieťatko, dajte mi vedieť, aby som sa aj ja išiel a klaňal 

sa mu». No jeho úmysel bol dieťa zabiť. 

 

Pokrytci sú aj tí, čo sa navonok tvária nábožnými, no v 

skutočnosti sú nemravnými ľuďmi; takých nazývajú 

«svätuškármi». Podobajú sa Satanovi, ktorý je vstave vziať na 

seba podobu dobrého anjela. 

 

„Verejne hrešiť nie je také zlo, ako sa tváriť svätým“ 

(Sv. Hieronym). 

 

 

 

 



Pokrytcom sú podobní aj tí, čo sa v kostole žehnajú, bijú 

v prsia, kľakajú, no pri všetkých týchto skutkoch na nič 

nemyslia. 

 

“Pokrytec je podobný smetisku, ktoré je pokryté bielym snehom, 

ale ukrýva svoju pravú, vnútornú podobu” 

(Sv. Klement Alexandrijský). 

 

Spasiteľ porovnáva pokrytcov k vybieleným hrobom, 

ktoré sú zvonku pekné, no vnútri plné hniloby; ďalej k dravým 

vlkom v ovčom rúchu. 

 

“Pokrytec je podľa obleku ovcou, podľa klamstva líškou, podľa 

ukrutnosti vlkom”(Sv. Bernardín). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKAZ LICHOTENIA 

 

Lichotenie spočíva v tom, že proti svojmu presvedčeniu a 
pre svoju vlastnú výhodu chválime iných do očí viac, než 
sa patrí. 
 

Podlizači hovoria proti svojmu presvedčeniu. Do očí 

vychvaľujú, za chrbtom sa vysmievajú. Podlizači hľadia na 

osoby len pre zisk. 

 

„Prešibaným ľudom je vlastné, že sa poklonkujú a ponižujú tam, 

kde zamýšľajú uchvátiť niečo pre seba“ (Sv. Bernardín). 

 

Podlizači pripisujú ľuďom prednosti, ktoré títo ľudia 

nemajú; príliš vyzdvihujú ich naozajstné prednosti a zahaľujú 

ich zlé skutky. 

 

Podlizači sú veľmi nebezpeční, lebo ľuďom zakrývajú ich 

chyby a tým ich ešte hlbšie uvrhujú do hriechu. Verný priateľ 

upozorňuje na chyby; je podobný lekárovi, ktorý povie jasne: 

«Toto jedlo škodí, toto osoží». No podlizač nedbá, či škodí a či 

osoží, len nech získa priazeň. 

 

„Nakoľko podlizači uvrhujú ľudí do mnohých hriechov, preto s 

nimi budú zrútení do pekelnej priepasti“ (Sv. Bernard). 

 

Preto sa máme mať dobre na pozore, keď nás niekto 

veľmi veľa chváli. 

 


