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POHOSTINNOSŤ 
Jej šírka a hĺbka 
 
Text 
Gen 2:4b-9; Ž 23; L 9:30-37, 2 Kor 6:11-13 
 
Zhrnutie 
Pohostinnosť sa javí ako vlastnosť, ktorá sa prejavuje v mnohých situáciách a ovplyvňuje veľa 
aspektov života. Dnes sa pozrieme na tri roviny pohostinnosti. 
 
Vzťah k nášmu prostrediu 
Boh postavil človeka na miesto, ktoré prekypovalo vlahou, bolo zarastené rozmanitými stromami 
s ovocím krásnym na pohľad a chutným na jedenie. Keď si uvedomíme, že tento prastarý príbeh je 
snáď jediným rozprávaním, ktoré popisuje miesto, ktoré Boh pre život človeka vybral, môžeme si 
uvedomiť, aké podmienky sú pre plodný život dôležité. Boh stavia človeka do bezpečného, 
krásneho, tvorivého, bohatého prostredia. Mali by sme sa teda snažiť vytvárať také miesta pre 
život, ktoré sú pohostinné a nie nehostinné, čo má svoje priame implikácie pre architektúru, 
estetiku, umenie alebo životné prostredie. Pohostinnosť teda nie je len o človeku, ale o celkovom 
kontexte, v ktorom žijeme. 
 
Vzťah k ľudom 
Žalm 23 nám predstavuje metaforu Boha ako pastiera, ktorý sa stará o svoje ovce v dobrom aj 
zlom. Obraz pastiera je natoľko známy, že zatemňuje druhý obraz, ktorým žalm v skutočnosti 
končí. V tejto ilustrácii Boh človeku prestiera stôl a plní mu kalich tak, že sa človek chce do jeho 
domu naveky vracať. Ide o metaforu hostiteľa. Podobná situácia sa nachádza aj v podobenstve 
o milosrdnom Samaritánovi, v ktorom obe, z dobového kontextu pochybné postavy zranenému 
pomáhajú. Oba texty tak ukazujú na aktívnu aj viacej pasívnu formu pohostinnosti a Božiu 
starostlivosť o jednotlivca. Pohostinnosť sa dá aplikovať len voči konkrétnemu človeku a odráža tak 
jeho obrovskú hodnotu. 
 
Vzťah k sebe 
Pohostinnosť však začína v okamihu, keď sme schopní nasmerovať svoju pozornosť voči človeku, 
ktorého slová, obrazy, príbehy vstupujú do môjho vnútra. Len ten, kto je sám stíšený, dokáže 
počúvať druhého. Len ten, kto sa cíti v bezpečí, môže poskytnúť útulok. Len človek, ktorý sa sám 
prijal, dokáže prijať iných.  
 
Otázky 

- Ako vyzerá tvoj domov, prostredie okolo vášho domu? Ako vyzerá miesto, kde pracuješ 
a tvoje mesto? Čo môžeš zmeniť na týchto prostrediach tak, aby boli viacej pohostinné? 

- V čom môže dnes byť atraktívny Boh, ktorému záleží na prostredí, v ktorom žijeme? 
Odrážame ho „svetu“ správne?  

- V čom sedí a v čom nesedí paralela medzi Žalmom 23 a podobenstvom o milosrdnom 
Samaritánovi?  

- V čom môže byť užitočné rozdelenie pohostinnosti na aktívnu a pasívnu? Kedy ste mali 
skúsenosť s jednou alebo druhou? 

- Dokážeš skutočne počúvať druhých, dávať priestor ich názorom a postojom? Ako by ťa 
v tejto cnosti ohodnotili druhí?  
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