
Sv. Janez Krizostom

Homilija o Prvi Mojzesovi knjigi
41,3-7 

(izbrani odlomki)

3. [...] Danes je namrečč  potrebno pogledati na oččaka Abrahama, da se pouččite o tem,
kaksčne nagrade je za svojo gostoljubnost prejel od Boga.  Bog se mu je prikazal, pravi,
pri Mamrejevih hrastih, ko je opoldne sedel pri vhodu v svoj šotor  (1 Mz 18,1). Preuččimo
s skrbnostjo vsako besedo, odkrijmo zaklad in spoznajmo vso bogastvo, ki se tu nahaja.
On je videl, pravi, Boga. Zakaj je začčel tako:  Bog se mu je prikazal? Poglej Gospodovo
ččlovekoljubnost  [φιλανθρωπιία]  in  uvidi,  prosim,  sluzčabnikovo  dobrotljivost
[εὐὐ γνωμοσὐί νη]. 

Iz tega uvidi, prosim, krepost praviččnega.  Ko je sedel, pravi,  pri svojem šotoru.
Gostoljubje [φιλοξενιία] je imel za svojo dolzčnost, tako da ni prenasčal drugega niti ni
predal nikomur izmed svojih tega lova.1 ČČeprav je imel tristo osemnajst sluzčabnikov2 in
je bil zče v letih, imel je sto let, je sedel pri vhodu. Ne le, da se drugi pogosto ne trudijo
tako, ampak obratno, prizadevajo si izogibati se stikov s tujči, da jim jih ne bi bilo treba
sprejeti  [ὐὑ ποδείχομαι].  Toda ne tako praviččni,  saj  je vendar sedel pri vhodu svojega
sčotora opoldne. To je velika močč gostoljubja in izobilje praviččnikove kreposti, saj je to
poččel čelo ob poldnevu. Vsekakor, ker je vedel za veliko potrebo po oskrbi [θεραπειία]
njih, ki so morali potovati ob tem ččasu, je izbral ta pravi trenutek in je sede sčel na lov za
njimi,  ki  so  potovali  mimo.  Pomočč  potovalčev  je  imel  za  svoj  lastni  poččitek  in
prizadeval  si  je,  da  bi  te,  ki  so  bili  opeččeni  od  vroččine,  pripeljal  v  senčo  –  brez
vmesčavanja v to, kdo so, in ne glede na to, ali jih je poznal ali ne.

Poslusčajmo, predragi, in kadar sprejemamo tujče [ξενιίζειν], ne poizvedujmo, kdo
in odkod so. ČČe bi namrečč  oččak vprasčeval po tem, bi storil enako napako/greh. Toda
poznal je, pravi, dostojanstvo teh, ki so prisč li. Na kaksčen naččin je to razvidno? Kako bi
ga obččudovali, čče bi bil storil to? Njegova gostoljubnost namrečč ne bi bila obččudovanja
vredna, kot v resniči je, čče bi postavljal vprasčanja. ČČeprav ni poznal prisč lekov, jih je
sprejel s taáko usluzčnostjo [προθὐμιία] in sposčtovanjem [τιμηί ], kot jo ima sluzčabnik do
gospodarja,  skorajda  zvezal  jih  je  z  besedami  prosčnje  za  pomočč  tako,  da  ga  ne  bi
zavrnili in ne prizadejali velike sčkode. On je namrečč  vedel kako se vesti, zato je tudi z
velikim zčarom v tem pobral obilne sadove. 

Toda  poslusčajmo  besede  istega  pisča,  da  bi  ti  lahko  v  (Abrahamovi)  pozni
starosti spoznal mladostno vnemo, v starču mladeničča, ki je postal kaj navdusčen in je
prepriččan, da je v prihodu obiskovalčev nasčel zaklad. Ko je povzdignil oči, pravi, je videl
in glej, trije možje so stali zgoraj. Ko jih je zagledal, je od vhoda v svoj šotor stekel njim
naproti  (1 Mz 18,2). Stareč tečče in kar leti. Videl je namrečč  plen in brez izgovorov o
svoji  sč ibkosti  je  stekel  proti  ulovu.  Ni  naroččil  sluzčabnikom,  pokazal  ni  nobene
brezbrizčnosti [ρὑαί θὐμος], marvečč  je on sam stekel, skorajda govorečč: »Izjemen zaklad,
velika prilozčnost, ki jo moram izkoristiti, da mi tak dobičček ne ubezč i.« Praviččni je delal
tako, saj je imel v mislih sprejeti nepoznane potovalče.

1 Krizostom izpostavi Abrahamovo aktivnost pri sprejemanju gostov, zato njegovo gostoljubje prikaže z metaforo lova.
2 Prim. 1 Mz 14,14.
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4. [...] Obččudovanje njegove srččnosti ni toliko v dejstvu, da jih je sprejel, marvečč, da jih
je sprejel s tako naklonjenostjo, ne oziraje se na svoja leta niti na prisč leke (verjetno so
se prikazali kot mladi). Ni mislil, da zadostuje zgolj besedno povabilo, ampak se jim je
priklonil, pravi, do tal, kakor ponizčno rotečč  v podajanju svoje odloččne prosčnje, da bi se
ne zdelo, da je njegov odnos zgolj formalen. [...] Ko se je priklonil, pravi, je rekel: Gospod,
če sem našel milost pred teboj, ne odidi od svojega služabnika. Kako bi se lahko dostojno
opisalo tega praviččnega? Kako bi se ga lahko hvalilo z neizmernimi besedami? Rečči
Gospod je namrečč sče sprejemljivo, rečči če sem našel milost pred teboj, pa je neverjetno:
dajesč  milost, pravi, in ne sprejemasč! Taksčna je v resniči gostoljubnost: kdor jo vneto
izvrsčuje, prejme večč, kot pa da. 

Naj nihčče izmed poslusčalčev ne pridusči praviččnikove kreposti in naj ne misli, da
je vedel, kdo so prisč leki, ko je to izrekel. V nasprotju s tem, kar je bilo pogosto reččeno –
da je bil  njegov odnos nekaj izjemnega,  ker je to rekel  zavedajočč  se,  kdo so –,  je v
resniči ččudovito in vredno obččudovanja, da je to izrekel, kot da bi naslavljal ljudi. Tudi
čče so bili trije gosti, se ti ne ččudi, da je naslovil zgolj enega, ko je praviččni rekel: Gospod.
Morda se je eden izmed dospelih zdel bolj imeniten in je naslovil njega.

5. [...] Naj poslusčajo mozč je, naj poslusčajo zčene! Mozčje naj torej tako vzgajajo svoje zčene,
čče zčelijo dosečči duhovni dobičček, da ne prelagajo vsega na sluzčabnike, marvečč  naj vse
opravijo same. ZČ ene pa naj se trudijo pridruzč iti mozčem pri njihovih dobrih delih ter naj
se ne sramujejo gostoljubja in skrbi za goste, temvečč naj posnemajo starko Saro, ki pri
svojih letih sprejme ta trud in izpolni dolzčnosti sluzčabnikov. Vendar vem, da nihčče ne
bo sledil temu, kar sem povedal. Sedaj namrečč  vsi hitijo v nasprotno smer, zčenske so
zelo topoglave in skrbijo le za lepoto oblaččil, za zlatnino, nakit in zunanji okras, prav
ničč  pa za dusčo. Niti Pavel jih ne briga, ko kričči in pravi: Ne s spletanjem las, zlatom ali
dragoceno  obleko  (1  Tim  2,9).  Poglej  to  nebesčko  dusčo  (tj.  Pavel),  kako  ni  imel  za
sramotno govoriti o tem in opominjati čelo glede kit. Po praviči, saj je premogel vso
skrb za dusče.3 Ker je vedel, da te zadeve povzroččajo najvisčjo pogubo dusče, se ni izogibal
nobenemu pouččevanju njih,  ki  bolehajo za temi stvarmi,  temvečč  pravi:  »ČČe  se  zčelisč
ozaljsčati,  se  ozaljsčaj  z  resniččnim  lisčpom,  ki  pritičče  pobozčnim  zčenam:  ozaljsčaj  se  z
dobrimi deli!« To je okras dusče, to ne dozč ivi nobene zunanje obsodbe, tega nihčče ne bo
mogel  izbrisati,  to  ostane neosvojljivo vekomaj.  Iz  zunanjega okrasa pa se rojevajo
nesčtevilne slabe stvari, da ne govorim o pokvarjenosti dusče, o osčabnosti, ki zraste iz
tega, o preziru do blizčnjih, o blaznosti razuma, o uniččenju dusče ali o roju neprimernih
uzč itkov. Ta zunanji okras je tudi izmuzljiv, pa naj gre za hudodelstva sluzčabnikov, naval
tatov ali  napad obrekovalčev,  lahko pa bi nasč li  sče  na tisočče  drugih slabih dejanj  in
neprestanih zoprnij,  ki se rojevajo iz tega.  A Sara ni bila taka.  Nasprotno, nosila je
resniččni okras in zato je bila vredna oččaka; kakor se je on potrudil in pohitel v sčotor, je
tako tudi ona vneto izpolnjevala naroččeno in zamesila  tri  meriče moke.  Ker so bili
namrečč trije gostje, je velel zamesiti tri meriče, da bi lahko hitreje prisčel do kruha. Ko je
to naroččil, je znova stekel k zč ivini. O, mladost starča! O, močč dusče! Tečče k zč ivini, a tja ne
dopusti iti sluzčabnikom, s ččemer gostom v vsem pokazče, kaksčna radost ga je navdala,
kako čeni njihovo navzoččnost in da ima to za zaklad. 

3  Izraz  »skrb  za  dušo  [ἐπιμέλεια τῆς ψυχῆς]«  je  značilno  sokratsko-platonističen  (prim.  Platon,  Apologija 29e;
Ksenofont, Spomini na Sokrata 1, 2, 4).
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6. [...] Vzel je masla, mleka in tele, ki ga je pripravil, in postavil prednje (1 Mz 18,8). On
sam napravi vse in postrezče. Ni se imel za vrednega, da bi se usedel k njim, ampak je,
medtem  ko  so  jedli,  stal  pod  drevesom.  O,  silno  gostoljubje!  O,  prekipevajočča
ponizčnost!  O,  jakost  bogoljubnega  duha!  Medtem,  ko oni  jedo,  ta  stoletnik  stoji  ob
strani. Zdi se mi, da je zaradi ljubezni in vdanosti tako premagal svojo sč ibkost kot tudi
prejel določčeno močč. Pogosto se zgodi, da goreččnost dusče, čče je odloččna, zmaga sč ibkost
telesa. Oččak zatorej stoji kot sluga, saj ima za veliko ččast, da more sluzč iti gostom in jim
lajsčati napor njihovega potovanja. Si videl, kako veliko je gostoljubje praviččnika? Ne
glej  na to, da strezče kruh in tele, temvečč  premisli,  s kaksčno ččastjo in ponizčnostjo je
pokazal  gostoljubna  dejanja;  ne  kakor  sčtevilni,  ki  se,  ččetudi  katerikrat  storijo  kaj
takega, bahajo pred gosti in jih pogostoma čelo prezirajo zaradi pomočči. To je podobno
tistemu, ki je zbral in si osvojil bogastvo, potem pa vse zbrano pomečče iz svojih rok.
Kdor namrečč  kaj dela z nesramnostjo in se dela, kot da je večč  dal, kot prejel, v resniči
ne ve, kaj poččne; zato izgublja tudi nagrado za to. 

7. [...] Ne zavraččajmo tako lepega dobiččka gostoljubnosti, marvečč  se vsak dan trudimo
skleniti  to  dobro  kupččijo  zavedajočč  se,  da  nasč  Gospod  zahteva  obilje  vneme  in  ne
odliččnosti  jedi  ali  izvrstne postrezčbe,  temvečč  dobro voljo:  ne le  zgolj  pomočč  preko
besed,  ampak  srččno  ljubezen  iskrenega  namena.  Zato  je  neki  modreč  dejal:  Več  je
beseda  kot  darilo  (Sir  18,16).  Pogostoma  je  namrečč  besedna  pomočč  bolj  ozč ivila
potrebnega kot dar. Zavedajočč  se tega ne bodimo nejevoljni s tistimi, ki se obraččajo na
nas, temvečč, čče smo zmozčno olajsčati njihovo revsčččino, storimo to z veseljem in veliko
radostjo in ne, kakor da bi darovali, temvečč,  kakor da bi zasluzč ili.  ČČe pa ne moremo
(pomagati materialno), se ne hudujmo nad njimi, marvečč jim, tudi čče zgolj s pomoččjo v
besedah, s krotkostjo odgovorimo. Zakaj se grobo vedesč  do njega? Te mar izsiljuje?
Uporablja nasilje? ZČ eli si, prosi, vabi; kdor tako dela, si ne zasluzč i prezirljivosti. Zakaj
pravim, da zčeli in vabi? Moččno moleduje in vse to poččne zaradi enega obola, pa mu ne
damo niti tega. Kaksčen izgovor bomo nasč li? Kaksčen zagovor bomo lahko imeli mi, ki
imamo vsakodnevno polno mizo, ki pogosto porabljamo večč, kot potrebujemo, njim pa
ne damo niččesar, ččeprav bi si s tem lahko priskrbeli mnoge dobrine?

O, kaksčna velika nemarnost!  Kaksčno sčkodo nam prinasča!  In koliksčen dobičček
pustimo,  da  nam  uide  iz  rok!  Prilozčnost  za  svoje  odresčenje,  ki  ga  podarja  Bog,
izpusčččamo  brez  premisleka  in  preudarka  niti  o  majhnosti  tega,  kar  dajemo,  niti  o
neznanskosti povraččila za to. Rajsč i vse zapiramo v omare in pustimo, da rja uničči zlato
ali ga preprosto prepustimo tatovom, raznobarvne obleke pa pustimo pozčreti moljem.
Tega, kar je shranjeno brez razloga, ne dovolimo primerno upravljati, da bi se na ta
naččin ohranilo za nas v bodoččnosti in bi tako postali vredni neizrekljivih dobrin ter bi
jih vsi  mi  lahko dosegli,  zahvaljujočč  ččlovekoljubju nasčega  Gospoda,  Jezusa Kristusa,
kateremu gre, skupaj z Oččetom in Sinom, slava, močč,  ččast, zdaj in vselej in vekomaj.
Amen. 

Prevedel: fr. Jan Dominik Bogataj OFM
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