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Gæstfrihed (eller: En åben dør, et måltid, en varm seng) 
 
 

Bibel 
1Til min kære Gajus. Fra menighedernes vejleder. 
2Min kære ven, jeg holder meget af dig, fordi du tror på sandheden. Jeg håber alt går godt hos 
dig, og at du er sund og rask, både hvad angår sjæl og krop. 3Jeg hører i hvert fald, at det går 
godt med din tro. 4Der har nemlig været nogle omvandrende prædikanter på besøg, og de har 
fortalt mig, hvordan sandheden bestemmer over dit liv. Det glæder mig meget. Der er ikke no-
get, der glæder mig mere, end når jeg hører, at mine elever holder fast ved sandheden. 
5Min kære ven, du tager dig trofast af de prædikanter, der er på gennemrejse, også selvom de er 
fremmede. 6De har fortalt menigheden her om din omsorg, og du gør det rigtige ved at hjælpe 
dem videre, sådan som Gud vil have det. 7De er rejst ud for at fortælle om Kristus, og de vil kun 
tage imod hjælp fra dem, der tror på Kristus. 8Derfor er vi forpligtet til at tage os af dem, så vi 
sammen kan arbejde for at udbrede sandheden.  
3. Johannesbrev v. 1-8 (Bibelen 2020) 
 
Baggrund 
Bortset fra Paulus´ rejser ved vi meget lidt om, hvem de første kristne missionærer var og hvor 
de færdedes, men at dømme efter det, Johannes skriver, var der en del af dem, og de kom vidt 
omkring. Johannes skriver til en vis Gajus, som vi ikke ellers ved noget om, men han havde væ-
ret – og opfordres til fortsat at være – en god vært for de rejsende missionærer. I afsnittet lige 
efter (3. Joh. v. 9-10) omtales en Diotrefes, som vi heller ikke ved mere om end hans navn, og 
han kritiseres for netop ikke at være gæstfri.  
Igennem hele Bibelen er gæstfrihed vigtig. På Det Gamle Testamentes tid, var det ligefrem et 
bud, der var skrevet ind i Moseloven. Det er måske en af grundene til, at det bliver så vigtig og 
naturlig en del af de første kristnes liv. På Reformationstiden var det en praksis anabaptisterne 
var med til at sætte fokus på.  
 

Samtalepunkter 
1. Hvornår har du følt dig særligt taknemmelig for kristen gæstfrihed? 
2. Hvornår har du været særligt glad for at vise andre gæstfrihed?  
3. Hvornår har du følt dig udfordret på at vise gæstfrihed. 
4. Det Nye Testamentes ideal for et kristent fællesskab er, at de troende skal være som en fami-

lie for hinanden. Hvordan kommer det – eller kunne det komme – til udtryk? 
 
 
 
 


