


Ctnosti pro nás…

Láska Radost Pokoj Trpělivost

Laskavost Dobrota Věrnost Tichost

Mírnost Sebeovládání Spravedlnost Soucit

Pokora Pohostinnost Naděje Odvaha



Pohostinnost
Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to! 

1 Peter 4:9 
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Pohostinnost
Příklady pohostinnosti v Bibli: 

• Svatba v Kánni

• Marie a Marta

• Zacheus (pozval Ježíše)

• Abraham hostí Boha  

• Rachab v Jerichu

• Achímelek dává Davidovi 
chleby

• Otec marnotratného syna

• Ježíš hostí davy  



Ovoce víry

Římanům 12:12 V naději se radujte, v soužení
buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. Sdílejte se se
svatými v jejich potřebách, usilujte o pohostinnost.

Židům 13:2 Nezanedbávejte pohostinnost; vždyť
skrze ni někteří nevědomky pohostili anděly. 

CHOVÁNÍ

usilovat nezanedbávat



Ovoce víry

1 Timoteovi 3:2 Biskup tedy má být bezúhonný, 
muž jedné ženy, střídmý, rozvážný, řádný, 
pohostinný, schopný učit…

Titovi 1:7 Neboť biskup musí být sbez úhony jako
Boží správce; ne samolibý, ne popudlivý, ne pijan,
ne rváč, ne zištný, ale pohostinný, milující dobro, 
rozvážný, spravedlivý, zbožný, ukázněný…

1 Timoteovi 5:9 Do seznamu je zapsána jen taková
vdova, skterá není mladší než šedesát let, byla
ženou jednoho muže je známá dobrými skutky, 
jestliže vychovala děti, byla pohostinná, umývala
nohy svatým, pomáhala lidem v tísni…

CHARAKTEROVÁ VLASTNOST



Motivace

Leviticus 19:33-34

… Bude-li přebývat s tebou ve vaší zemi někdo jako

host, nebudete mu škodit. Ten, kdo bude s vámi přebývat

jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš

ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli

hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh.



Co lidem brání v pohostinnosti?

- Chudoba

- Perfekcionismus 

- Ostych

- Vlastní komfortní zóna

- Nemám čas

- Sebestřednost

- Není k tomu výzva

- Opovržení



Shrnutí:

- Jiná pohostinnost

- I vůči cizincům

- Motivací je Bůh

- Kritérium pro 

výběr starších 

-



Specifika současného světa

Technologie
(stroje, počítač)

Délka dožití 
(schopnost léčit 

spoustu věcí)

Hojnost 
(rozežranost) 

Odklon od 
tradičních hodnot 
(rozvody, gender)

Možnosti 
(vzdělání, 
doprava)

Individualizace 
(rodiny, sobectví, 
méně komunitní)

Globalizace 
(informovanost)

Hluk, PR, Snaha 
zaujmout a najít 

si místo

Dobročinnost

Rozumnost
Trpělivost

Střídmost
Radost

Vděčnost
Trpělivost

Moudrost

Milosrdenství
Soucit
Odpuštění
Pohostinnost

Zbožnost
Věrnost

Tichost



Duch doby
Je tichost vysokou hodnotou? 

Sociální bublina 
Jeskyně ozvěn


