POHOSTINNOSŤ
Boh prichádza ako cudzinec
Text
1. Pet 4: 9 – 11, Luk 24: 13 – 32
Téma - Pohostinnosť
Na ranných bohoslužbách budeme v období medzi Veľkou nocou a Letnicami
venovať pozornosť pohostinnosti. Táto jednoduchá, praktická cnosť sa z nášho
sveta nebadane vytráca.
Zhrnutie
Pohostinnosť znamená prijatie a uhostenie cudzinca, toho, kto prichádza
spoza hraníc priestoru, ktorý nazývame domovom. Nie klanová súdržnosť –
pohostinnosť znamená prijať do domu cudzinca.
Boh je hostiteľom, my sme na svete ako hostia, ktorých hostí. Boh nás hostí
darmi života. Do hodovnej siene života vchádzame narodením, vychádzame
smrťou. Nič nám tu nepatrí, všetko je dar ponúknutý hostiteľom.
V Kristovi je Boh na svete cudzincom: „Do svojho vlastného prišiel a jeho
vlastní ho neprijali.“ Učeníci stretajú Krista na ceste ako neznámeho cudzinca.
Nepoznajú ho, ich myseľ je zaujatá myšlienkami o Kristovi, ktorého poznali,
preto nevidia Krista, ktorý k nim prichádza v neznámom pútnikovi.
Nepoznajú ho, lebo ich srdce váhalo veriť všetkému, čo povedali proroci.
Z obrazu víťazného triumfujúceho Mesiáša Kráľa vylúčili to, čo bolo tomu
obrazu cudzie – Izaiášove obrazy trpiaceho zavrhnutého umučeného sluhu
Božieho. Baránka Božieho. Ježiš ich prebúdza svojimi slovami, no až v akte
pohostinnosti – keď ho uhostia vo svojom dome - Krista spoznávajú.
Poznávajú ho pri lámaní chleba.
Boh nás v Kristovi - v tele, ktoré za nás lámal, v krvi, ktorú prelial - hostí
hostinou spásy, chlebom odpustenia a vínom večného života.
Otázky
Koho prijímaš do svojho domu: svojich vlastných, alebo prijímaš i cudzincov?
Koho stretáš na bohoslužbách? Pestuješ vzťahy iba so známymi, alebo venuješ
záujem aj neznámym?
Čo ti bráni otvoriť svoj život neznámym ľuďom?
V akom cudzincovi k tebe prichádza Kristus? Ako by si ho mohol prijať
a vpustiť dnu? Staticky instantne, alebo ako proces? Čo znamená to, že Boh
tvorí procesom pre tvoj postoj k sebe samému. Čo to znamená pre tvoj postoj
k svojim blížnym, k ľuďom, za ktorých sa modlíš?

