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„ALE KE Ď DÁVAŠ HOSTINU, POVOLAJ CHUDOBNÝCH, MRZÁKOV, 
CHROMÝCH A SLEPÝCH, A BUDEŠ BLAHOSLAVENÝ , ŽE TI NE MAJÚ 
ČÍM ODPLATI Ť, LEBO DOSTANE SA TI ODPLATY PRI VZKRIESENÍ 
SPRAVODLIVÝCH “ ALEBO „BLAHOSLAVENEJŠIE JE DÁVA Ť AKO 

BRAŤ “. (BIBLICKO-TEOLOGICKÝ VÝKLAD) 
 

Alexander Cap 

 

Vyššie uvedený text evanjelistu Lukáša, ak si pozorne prečítame aj 

predchádzajúci verš1 v jeho Evanjeliu, nás privádza k rozjímaniu ako hovorí profesor 

Jozef Heriban2  o nezištnom pozvaní hostí. Biskup Kassian3 vraví, že tieto slová 

môžeme považovať za podobenstvo, hoci v evanjeliovom texte nikde nenachádzame 

priamo, že ide o podobenstvo. Učí  nás k tomu, aby sme slúžili tým, ktorí  trpia 

hladom. Praví4, Bohom poslaní5 hostia sú tí, ktorí nám to nemôžu nijako odplatiť. 

Nemôžeme od nich očakávať žiadnu protislužbu ani akési  vyrovnanie za to, čo u nás 

skonzumovali. Na inom miestne evanjelista Lukáš píše: „Dávajte a bude aj vám 

dané. Mieru dobrú, natlačenú a vrchom  nasypanú dajú vám do lona. Lebo akou 

mierou meriate, takou vám bude namerané.“6 Ak budeme dávať iným aj nám, ak to 

budeme potrebovať dá Boh7, len o to budeme musieť poprosiť. „Proste a dostanete; 

                                                 
1 „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“ Lk 14, 12. Väčšinou 
robíme hostiny práve z dôvodu, aby sme na ne pozvali svojich známych a najbližších. Aby sme sa 
mohli stretnúť, potešiť, porozprávať a je pravda, že máme okruh známych, ktorých pozývame na 
„pikniky“ a samozrejme očakávame, že nás pozvú raz aj oni.  
2 Sväté Písmo Starého a Nového Zákona. Trnava 1996, s. 2249. 
3 БЕЗОБРАЗОВ, К.: Евангелие от Луки. Париж 2004, s. 159-160.  
4 MÜLLER, P.: Evangelium sv. Lukáše. Kostelní Vydří 1998, s. 125-126. 
5 Takýmto spôsobom pohostil anjelov v podobe troch pútnikov patriarcha Abrahám pri dubine 
Mámre. Sv. Andrej Rubľov ide vo svojom výklade ešte ďalej a hovorí o zjavení - „pohostení“ 
Svätej Trojice, ktorá navštívila významného starozákonného patriarchu a zvestovala mu radostnú 
zvesť, že sa mu o rok narodí syn Izák – 1Mjž 18, 1-15. Nie náhodou sa na Slovensku udomácnilo 
príslovie: „Hosť do domu, Boh do domu“, ktoré nahrádzame najmä, ak návšteva neprináša žiadnu 
radostnú zvesť, ale naopak napätie a nepokoj zasa iným prislovým „Koho to sem čerti nesú“.   
6 Lk 6, 38.  
7 JOHNSON, L.: Evangelium podle Lukáše. Kostelní Vydří 2005, s. 134. 



KVALITA VZDELÁVANIA PRACOVNÍKOV V OBLASTI SOCIÁLNEJ  PRÁCE 
 (Biblicko-teologické a sociologické východiská) 

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14. – 15. júna 2010  
na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove ________________________________________________________________________________ 

 124 

hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené“1  Ak budeme štedro dávať, budeme 

aj štedro Bohom obdarovaní. Rovnako Isus Christos povedal2: „Hladný som bol dali 

ste mi jesť...Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, mne ste neurobili!“ 

Ak budeme postupovať podľa návodu evanjelistu Lukáša, budeme za to odmenení pri 

vzkriesení na konci sveta a nie hneď na zemi počas nášho života. Nie náhodou svätý 

Mikuláš zo 4. storočia, ktorý bol biskupom hádzal potajomky mešce s peniazmi v 

rodine chudobného otca, aby vydal svoje dcéry a okamžite po hodení utekal preč. Na 

počesť tohto svätca, ktorého pamiatku si pripomíname v decembri, ostal v rodinách 

aspoň zvyk obdarovávať svojich najbližších nejakým darom. Taktiež zvyk, ktorý za 

zachoval v niektorých kresťanských rodinách na východnom Slovensku nechať pri 

vianočnej večery jedno voľné miesto pre pocestného a núdzneho, je vlastne 

aplikáciou Evanjelia v praktickom živote. Keďže doba je iná ako kedysi a do svojho 

domu nepúšťame ľudí, ktorých nepoznáme a to najmä v dôsledku obrovskej 

kriminality, je potrebné zmeniť vyššie spomenutý vianočný zvyk. Buď ozaj 

privedieme k vianočnému stolu  nejakého bezdomovca, aby sa najedol a trochu sa 

ohrial, alebo treba to sviatočné jedlo vyniesť vonku a darovať ho ľuďom, ktorí sú 

hladní. Totiž zvyk „prázdnej stoličky“ je čímsi mŕtvym a je zbytočné ho dodržiavať 

pokiaľ stolička ostane prázdna a nikoho cudzieho a hladného do nej  neposadíme.   

Hladného človeka nemôžeme uspokojiť citátom3 zo Svätého Písma ako napr. 

„Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom , ktoré vychádza z úst 

Božích,“ pretože by to bolo vrcholom výsmechu a necitlivosti k blížnemu. Taktiež 

nie je namieste v tomto momente privádzať citát“4 „Nebuďte ustarostení a nehovorte: 

Čo budeme jesť? Alebo: Čo budeme piť?.. Lebo všetko toto pohania hľadajú“  

Pretože aj hladný prosí  v modlitbe „Otče náš“ za „chlieb každodenný daj nám dnes“ 

a Boh očakáva, že to na zemi urobíme namiesto Neho a podelíme sa so svojím 

                                                 
1 Mt 7, 7. Boh je náš Otec a my ako jeho Božie deti prosíme to, čo potrebujeme. HARRINGTON, 
D.: Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří 2003, s. 128. 
2 Mt 25, 35-45.  
3 Mt 4, 4.  
4 Mt 6, 31-32. 
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pokrmom s ľuďmi, ktorí sú v núdzi a nemajú čo jesť. Je to skúška nášho kresťanstva 

a Boh nám za to udelí do knihy života – „nebeského indexu“ známku výborný na čo 

sa bude prihliadať na poslednom súde, kde sa bude prihliadať na naše jednotlivé 

skúšky - skutky, ktoré sme vykonali na Zemi.  
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