
Mužove (božie) dimenzie"
Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v 
spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré.            2.Tim 3, 16 
_______________________________________________________________________________ 
Kresťanský muž…pohostinný  (1Tim 3,2 a Titovi 1,8)  !!
-pohostinnosť nebolo len jedlo: V čase Jána Krstiteľa sa ľudia aktívne spytovali, ako sa dostať do 
neba. Lk 3, 1-11 hovorí, že Ježiš im dal jasný návod: “Kto má dve košele, nech dá tomu, kto nemá 
a kto má pokrm, nech urobí podobne.” !
-Lk 6,30-36: “Každému, kto ťa prosí, daj, a kto si vezme niečo, od toho nežiadaj späť. Ako chcete, 
aby ľudia činili vám, tak aj vy čiňte im.  Keď milujete tých, ktorí vás milujú, čo to za milosť? Veď aj 
hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Keď budete dobre činiť tým, ktorí vám dobre činia, čo to za 
milosť? Veď to isté robia aj hriešnici.  A keď budete požičiavať tým, o ktorých sa úfate, že vám 
vrátia, čo to za milosť? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali svoje.  Ale milujte 
svojich nepriateľov, čiňte dobre a požičiavajte, nič neočakávajúc za to, a vaša odplata bude hojná 
a budete synovia Najvyššieho, lebo On je dobrotivý aj k nevďačným a zlým.  Buďte teda milosrdní, 
ako je milosrdný aj váš Otec.” 

!
Pravá pohostinnosť 
“A povedal aj tomu, čo Ho pozval: Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj si priateľov, bratov, 
príbuzných, bohatých susedov, aby ťa azda pozvali aj oni a odplatili sa ti. Ale keď dávaš hostinu, 
povolaj chudobných, mrzákov, chromých, slepých a budeš blahoslavený, že ti nemajú čím odplatiť, 
lebo dostane sa ti odplaty pri vzkriesení spravodlivých.” (Lk 14,12-14 !!
Čo je teda motívom kresťanovej pohostinnosti? !
“Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého.” Gal 5,14 
“Podľa toho poznajú, že ste moji učeníci, keď sa budete navzájom milovať” Ján 13,35 
Odmena, ale nie je to konanie pre odmenu :-) Je to boží príkaz, ktorý je sám o sebe dobrý a ťažko 
o ňom polemizovať prečo.  
-V SZ Boh prikázal starať sa o pocestných, prijať ich medzi seba. Bolo to preto, že oni sami, Židia 
boli putovným národom, stále na cestách, boli prijímaní a preto aj oni mali prijímať iných.  !
-Odpoveďou by mohlo byť, že Boh, ktorý vidí v skrytosti ti v skrytosti odplatí. Odplatí na živote ako 
takom, je to milé Bohu, On to má rád, robí mu to radosť, On dáva plným priehrštím, “Dávajte a 
bude aj vám dané. Mieru dobrú, natlačenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona. Lebo akou 
mierou meriate, takou vám bude namerané.” (Lk 6,38) 
Úloha: 
-Pohostinnosť nie je o citoch, je o rozhodnutí sa dať, lebo je to dobré a správne 
-pohostinnosť neveriaceho človeka môže otvoriť dvere k jeho srdcu  (nikto mu nikdy nič nedal 
zadarmo, je zaskočený láskou) a k povedaniu Evanjelia.

!
Kresťanova pohostinnosť bola vždy známkou nie slušnosti, ale lásky.  


