
BIBELTEXTER DAG FÖR DAG 
 

Dag 1  Du skall också älska invandraren som dig själv, eftersom ni själva var 

invandrare i Egypten 
 

3 Mos 19:33–34 Du skall älska främlingen som dig själv  
Psalt 146  Herren ger främlingar skydd  

Hebr 13:1–3 Några har haft änglar till gäster utan att veta om det 
Matt 25: 31–46  Jag var främling och ni tog hand om mig 
 
Psalmförslag 97 Jag behövde en nästa 
 231 Oändlig nåd 
 289 Guds kärlek är som stranden 
 

Dag 2  Inte längre som en slav utan som en kär broder 
 

1 Mos 1:26–28  Gud skapade människan till sin avbild 
Psalt 10:1–10  Varför, Herre, står du långt borta och håller dig dold i tider av nöd? 
Filem   Inte längre som en slav utan som något mer än en slav: en kär broder 
Luk 10:25–37  Liknelsen om den barmhärtige samariern 
 
Psalmförslag Svk 792/PoS 704 Låt mig höra din röst på bussen 
 Svk 790 Ge kyrkan kraft att höras 
 

Dag 3 Er kropp är den heliga Andens tempel 
 
2 Mos 3:4–10  Gud befriar dem som förtrycks 
Psalt 24:1–6  Här är det släkte som sökt sig till Herren 
1 Kor 6:9–20  Ära då Gud med er kropp  
Matt 18:1–7  Ve den människa genom vilken förförelserna kommer 
 
Psalmförslag 278 Frälsare tag min hand 
 Svk 781/PoS 840 Jesus, Guds Son  

Dag 4  Hopp och helande 
 
Jes 9:2–7a  Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns 

Psalt 34:1–15  Sky det onda och gör det goda, sträva efter att hålla fred  
Upp 7:13–17      Gud skall torka alla tårar från deras ögon 
Joh 14:25–27  Frid lämnar jag kvar åt er 
 
Psalmförslag Svk 766/PoS 837 Jag tror på en Gud 
 Svk 761 Du är mitt trygga bo 
 Svk 769/PoS 832 Gud, i dina händer 
 

Dag 5  Hör ropet från mitt folk från fjärran land 
 
5 Mos 1:19–35  Herren, er Gud, går framför er 

Psalt 145:9–20  Herren stöder dem som vacklar 
Jak 1:9–11  Så skall den rike vissna bort mitt i all sin strävan 



Luk 18:35–43   Jesus, Davids son, förbarma dig över mig 
 
Psalmförslag 38b För att du inte tog det gudomliga 
 40 Kristus vandrar bland oss än 
 Svk 748 Vi ger dig denna nya dag 
 Ps 2000, 826 Gå med Gud 
 

Dag 6 Låt oss se på de andras bästa 
 
Jes 25:1–9  Låt oss jubla av glädje, han kom till vår räddning 

Psalt 82  Ge de svaga och faderlösa deras rätt, låt de hjälplösa och fattiga få rättvisa 
Fil 2:1–4  Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras 
Luk 12:13–21  Akta er för allt habegär 
 
Psalmförslag 288 Gud från ditt hus 
 PoS 455 Dela med dig 
 Ps 2000 837 Du satte dig ner 
 

Dag 7  Att bygga upp familjelivet och kyrkan 
 
2 Mos 2:1–10 Moses födelse 

Psalt 127 Om inte Herren bygger huset är byggarnas möda förgäves 

Hebr 11:23–24 Moses föräldrar höll sitt nyfödda barn gömt, eftersom de såg att det var ett 
vackert barn. 

Matt 2:13–15 Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig 
till Egypten 

 
Psalmförslag 90 Blott i det öppna 
  115 O Betlehem, du lilla stad 
  248 Tryggare kan ingen vara 
  285 Det finns djup i Herrens godhet 
  Svk 787/PoS 847 Nära marken 

 

Dag 8  Han skall samla de kringspridda ... från jordens fyra hörn  

 
Jes 11:12–13 Efraim skall inte avundas Juda och Juda inte hysa fiendskap mot Efraim 
Psalt 106:1–14, 43–48 Hämta hem oss från folken, så att vi får prisa ditt heliga namn 
Ef 2:13–19 Han har med sitt liv på jorden rivit skiljemuren, fiendskapen 
Joh 17:1–12 Jag har förhärligats genom dem 
 
Psalmförslag 57 Sin enda grund har kyrkan 
  61 Lågorna är många 
  323 De kommer från öst och väst 
  
 
  
  
 


