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POHOSTINNOSŤ 
Boh prichádza v cudzincovi 
 
Text 
Gen 18:1-8; Heb 13:2 
 
Zhrnutie 
Pohostinnosť reaguje na to, aký je Boh 
Príbeh, na ktorý sa dnes pozrieme, začína vetou typicky označujúcou nadprirodzené Božie zjavenie 
alebo videnie (pozri napr. Gen 12:7; 17:1). Gen 18:1 vraví: „Keď Abrahám sedel pri vchode do 
svojho stanu pri Mamrého duboch, za najväčšej páľavy dňa sa mu zjavil Hospodin.“ V našom 
príbehu však príbeh pokračuje úplne obyčajne: „Pozrel sa a neďaleko seba videl stáť troch mužov.“ 
Myslím, že nám to hovorí niečo o tom, aký Boh je a akým spôsobom k nám prehovára. Pre to, aby 
sme mohli počuť Boží hlas v rôznych situáciách nášho života musíme byť pripravení rozpoznať jeho 
tvár v okoloidúcom cudzincovi. 
 
Pohostinnosť vyžaduje uvoľnenie miesta 
Na začiatku Abrahám sedel pri svojom stane. Na konci stál pri sediacich hosťoch čakajúc na to, či 
ešte niečo nepotrebujú. Keď prichádzali, poklonil sa pred nimi až k zemi a úctivo ich oslovoval 
„Pane“. Na to, aby sme sa mohli otvoriť návštevníkom alebo hosťom je treba umenšiť sa, urobiť 
priestor nielen v svojom dome, ale predovšetkým vo svojom srdci, prijať podobu služobníka. 
Možno, že práve preto cez hostí prehovára Boh, lebo pri ich prijatí sa musíme vzdať pre nás tak 
typickej sebastrednosti a stávame sa tak viacej otvorení Božiemu osloveniu. 
 
Pohostinnosť vyžaduje pohotovosť aj citlivosť 
Keď sa vrátime späť k príbehu Abraháma, zistíme, že všetko vykonával bez meškania. Na druhej 
strane hosťom pri privítaní ponúka málo – možno len toľko, aby sa cudzincom nezdalo, že starého 
muža príliš obťažujú. Potom im však pripraví úplnú hostinu. Hostia sú totiž, tak ako anjeli, plachí. 
Musíme byť pohotoví, no citliví, aby sme návštevníkov nevyplašili. Dlho tu medzi nami len tak stáť 
nebudú. 
 
Otázky 

- Ako k tebe obvykle hovorí Boh? Kedy k tebe naposledy prehovoril cez cudzieho človeka? 
- Čo tebe hovorí príbeh Abraháma? 
- Časť pohostinnosti sa prejavuje v obyčajnom pozvaní na obed, v poskytnutí prístrešia. Kedy 

vám naposledy takíto hostia v niečom odhalili niečo zázračného? 
- Čo si myslíte o dôležitosti pohotovosti a citlivosti smerom k ľuďom, ktorí sú za hranicami 

vášho domova? Ako k nim môžeme citlivo a bez meškania pristupovať? 
- Ako si prakticky môžeme všimnúť ľudí, ktorí prichádzajú na naše bohoslužby? Čo môžeme 

zmeniť, aby si tu, pokiaľ chcú, našli svoj domov? 
 

Aplikácia 
Skús sa každý deň nasledujúceho týždňa modliť takto: “Pane, Bože, daj mi dnes citlivé a pohotové 
srdce, aby som človeku za hranicami môjho domova preukázal takú pozornosť akú prejavujem 
Tebe a aby mi on mohol zjaviť niečo z tvojej lásky.“  
 
                       Josef Sýkora 

K hosťom sa tu správame ako k  anjelom – 

pre každý prípad. 

Úslovie púštnych otcov 


