
NU GÖR VI RUM FÖR  

GÄSTFRIHET 
 Jag tror ni alla har varit hemma hos människor där ni bara 

känt att ni liksom kan koppla av, vara er själva, känner värme 

& kärlek, helt enkelt känner er hemma. Jag kan räkna upp 

många såna människor. Bara ett exempel… För 25 år sedan så 

bodde och jobbade jag i östra Spanien i en Turistkyrka. Och jag 

minns fortfarande ett par som bjöd hem oss som jag verkligen 

kände mig hemma hos. Det var som om man kunde andas ut 

och sen andas lite lättare hemma hos dem. Trots att jag var 

svensk 22 åring och de var norska pensionärer så var det en 

känsla som satt sig i minnet och som jag tror jag kommer 

komma ihåg säkert hela livet. Tyvärr har jag glömt deras namn. 

I det hemmet fanns det mycket av ett gammalt ord som är 

dagens predikotema – gästfrihet.  

Under våren så predikar vi i Korskyrkan utifrån vår bön för 

2018, Nu gör vi rum - att göra rum för människor och göra rum 

för Jesus och idag är temat – Nu gör vi rum för gästfrihet. 

När det skrivs om gästfrihet i Nya Testamnentet så används 

två grekiska ord i grundtexten Fileo Xenos som betyder rakt 

översatt att älska främlingen. Att helt enkelt tycka om nya 

människor.  

När man följer Jesus i evangelierna så märker man att det var 

en attityd som han levde i och som han försökte få sina 

efterföljare att också leva efter. Jesus tycker generellt om nya 

människor. Gud är en Gud som tycker om nya människor. Gud 

är en Gud som tycker om dig som haft en tro hela ditt liv, men 

lika mycket dig som kanske just nu är i en livsprocess att 

närma dig en Jesustro.  

Jesus tar med sin judiska lärjungar och efterföljare och möter 

människor de aldrig skulle valt att möta annars, spetälska, 

prostituerade, Samarier, skatteindrivare… Eller som när 

mammorna vill komma med sina barn till Jesus och de hojtar 

åt dem att dra för att Jesus inte skulle ha tid med dem. Då 

säger ju Jesus, låt barnen komma till mig. Kom till mig är ett 

uttryck som Jesus använder ofta. Som i Matt 11:28 – Kom till 

mig alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. 

Eller i Joh 7:37 – Är någon törstig så kom till mig och drick. Den 

som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande 



vatten… Och i texten som Rose-Mharie läste innan från Joh 

21:1-14 om när Jesus möter lärjungarna efter sin död upp vid 

Genesarets sjö så ropar ju Jesus som många av oss föräldrar 

ropat genom åren till våra barn – Kom och ät! Han har fixat 

stekt fisk och gott bröd. Det är ju på något sätt ett måtto hos 

Jesus. Tidigare i sin vandring med Jesus har ju lärjungarna hört 

honom säga som i Joh 6:35 – Jag är livets bröd. Den som 

kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig 

skall aldrig någonsin törsta. Och på kvällen innan hans 

korsfästelse, som vi nyss påmindes om på skärtorsdagens 

Getsemanestund, så tog ju Jesus vin och bröd från 

påskmåltiden och sa att detta är min kropp och mitt blod, 

fortsätt dela bröd och vin till dess jag kommer tillbaka och det 

är ju det vi ska göra idag efter predikan, det vi kallar nattvard 

här i kyrkan. Kom och ät klingar liksom ut från Jesus i 

generation efter generation.  

Rose-Mharie läste ju också att lärjungarna som fiskade först 

inte fått något på hela natten, men sen efter att ha följt Jesus 

rop från stranden så drog de upp 153 fiskar på andra sidan 

båten. Det är ju lite komiskt nästan att det står med i Guds ord 

exakt hur många fiskar de fick i nätet, det kan vara så att det 

inte betyder något särsklit alls, bara att Johannes som skrev 

tyckte att det var kul att berätta hur många det var. Men det 

kan också stå för att man på den tiden trodde det fanns 153 

folkslag i den då kända världen. En symbolisk summa som då 

skulle kunna visa att det här med Jesustro är för alla folk, för 

alla människor, att alla är välkomna och på ett sätt också 

symbolisera Guds stora gästfrihet.  

PÅ slutet av 300 talet så levde en otroligt duktig predikant som 

så småningom blev patriark i Konstantinopel, nuvarande 

Istanbul. Han hette Johannes Krystostomos. Så sa han har jag 

hört  (inte av honom dock utan hört berättas att han sa), 

Gästfrihet är det främsta sättet att vara Kristuslik på. Det du, 

så vill du bli lik Jesus, börja tycka om nya människor.  

Tre aspekter 

I Rom 12:13 så skriver Paulus till de kristna i Rom Vinnlägg er 

om gästfrihet. Vinnlägg är ju ett gammalt ord som betyder 

ungefär att särskilt anstränga sig för att uppnå något; bemöda 

sig om något; sträva efter något. Det är faktiskt enda gången 

det ordet finns med i Bibeln. Så är det något man ska 

anstränga sig lite extra med som kristen  - så är det gästfrihet. 



I 1 Petrusbrevet som Petrus skriver till olika kristna 

församlingar i nuvarande Turkiet står det i kapitel 4 vers 9 Var 

gästfria mot varandra utan att knota. Ett gammaldags ord 

igen – knota. Så här går du och knotar Waldemar… Knota som 

kan betyda ungefär klaga, gnälla, muttra, knorra, beklaga sig. 

Då tappar ju gästfriheten liksom hela sin mening, eller hur, om 

man beklagar sig. Fy vad jobbigt att de ska komma på lördag, 

då måste jag städa. Eller: Å vilka sjukt sega människor som 

aldrig gick hem i går kväll. Eller: Det får gärna komma 

invandrare till Sverige, men bara om de tänker precis som jag i 

så fall.  

I Hebréerbrevet 13 så skriver den okända författaren i vers 2 

Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort 

det haft änglar till gäster utan att veta om det. Att vi skulle få 

besök av änglar skulle ju kunna hända så klart, men det kanske 

ändå är aningen oväntat. Men ordet ἀγγέλους angelos kan 

också helt enkelt betyda budbärare från Gud. Så troligare här 

är att författaren menar när du minst anar det så kan 

människor du visar gästfrihet åt vara budbärare från Gud med 

välsignelse till dig.  

Som församling har vi tre ledord som vi sagt att vi vill ska 

genomsyra allt vi gör och är tillsammans – Öppenhet, 

Gemenskap, Gudsmöten… Tre ord som passar in på stranden 

vid Genesarets sjö den där tidiga morgonen när Petrus hoppar 

i vattnet och simmar och hoppar och springer in till land för att 

få möta Jesus. Kom och ät! Tre ord som i mångt och mycket 

handlar om gästfrihet. Men ska det ske i församlingen så 

måste det också finnas i våra liv. 

Avslutningsvis, 3 korta påståenden 

1 

Vi är alla olika, vi har olika lätt eller svårt för gästfrihet. Men 

det tillhör det kristna livet. Så är det bara, sen finns det en del 

som har det som en alldeles speciell gåva från Gud att vara 

gästfria. Så var det nog med det norska paret jag mötte i Alfaz 

del Pi för 25 år sedan till exempel. Men vill jag leva med Jesus 

så går det inte att snacka bort gästfrihet. Kom ihåg Johannes 

Krystostomos ord Gästfrihet är det främsta sättet att vara 

Kristuslik på 

 

 



2. 

Gästfrihet handlar mer om något som vi är än något som vi 

gör. En vana som du odlar i ditt liv 

3. 

Kristen tro har ju en tanke om att människan är skapad till 

Guds avbild. Och det är så vi kan få möta människor, som Guds 

avbilder. Ungefär 130 år efter Johannes Krystostomos så levde 

Benedikt av Nursia som skapade en levnadsordning som ligger 

till grund för stora delar av klosterrörelsen. 73 kapitel där 

kapitel 53 handlar om gästfrihet och det börjar så här: Alla 

gäster som kommer skall tas emot såsom Kristus, ty han själv 

kommer att säga: "Jag var främling, och ni tog emot mig." 

Dagens utmaning  

Utmaningen denna veckan i predikoschemat var ju att anmäla 

sig innan till ett middagsutbyte idag efter kyrkfikat, det har en 

del gjort och ni som gjort det vet vem ni ska äta mat hos. Men 

det är ju full frihet att bjuda vem ni vill så klart även om ni inte 

anmälde er till det middagsutbytet. Och en andra utmaning är 

att i veckan som kommer bjuda hem någon som du inte brukar 

hänga med. Helt enkelt testa att göra lite rum för gästfrihet i 

ditt liv i veckan. Du kommer inte att behöva lägga till en massa 

i ditt redan fulla schema. Du äter redan tre gånger om dagen. 

Det är 21 måltider på en vecka. Jag ber dig bara att ta med dig 

en annan person till ditt bord en gång av 21. 

 Fileo Xenos – Kärlek till nya människor – Nu gör vi rum för 

gästfrihet! 

 


