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18.1. Böndag för kristen enhet  
 

Neh 9:12  
Du ledde dem om dagen i en pelare av moln  
och om natten i en pelare av eld,  
som lyste den väg de skulle gå.  
 

Kol 1:24–27  
Nu gläder jag mig över att få lida för er. Vad som ännu fattas i Kristi lidanden, det lider jag i mitt 
eget kött, för hans kropp, som är kyrkan. Dess tjänare har jag blivit, enligt det uppdrag som Gud 
har gett mig för er skull: att låta Guds ord nå sin fullbordan. Detta är den hemlighet som har varit 
fördold i alla tider och släktled men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville låta dem veta 
vilken härlig skatt hedningarna har i denna hemlighet: Kristus finns hos er, hoppet om härligheten.  
 

Matt 2:1–12  
När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare 
till Jerusalem och frågade: »Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och 
kommer för att hylla honom.« När kung Herodes hörde detta blev han oroad, och hela Jerusalem 
med honom. Han samlade alla folkets överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias 
skulle födas. De svarade: »I Betlehem i Judeen, ty det står skrivet hos profeten: Du Betlehem i Juda 
land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, ty från dig skall det komma en hövding, en herde 
för mitt folk Israel.«  
Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan 
hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. »Bege er dit och ta noga reda på allt om 
barnet«, sade han, »och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit 
och hylla honom.« Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig i väg, och stjärnan som de hade sett gå 
upp gick före dem, tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan 
fylldes de av stor glädje. De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll 
ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra. 
I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till 
sitt land. 
 

 
 

  



24.10. Böndag för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar  
 

Rut 1:6  
Då bröt Noomi upp tillsammans med sina svärdöttrar för att vända hem från Moab. Där hade hon 
nämligen fått höra att Herren hade tagit sig an sitt folk och gett det bröd.  
 

1 Tim 6:6–8  
Och visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga, för tomhänta kom vi till 
världen och tomhänta skall vi gå ur den. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda.  
 

Luk 12:13–21  
Någon i hopen sade till honom: »Mästare, säg åt min bror att dela arvet med mig.« Han svarade: 

»Vem har satt mig till att döma eller skifta mellan er?« Och han sade till dem: »Akta er för allt 

habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar.« Sedan gav han dem en liknelse: »En 

rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv: ’Vad skall jag göra? Jag har inte 

plats för hela skörden.’ Han sade: ’Så här skall jag göra. Jag river mina lador och bygger större så 

att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv: Nu min vän är 

du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut. Ät, drick och roa dig.’ Men Gud sade till honom: 

’Din dåre, i natt skall ditt liv tas ifrån dig, och allt du har lagt på hög, vem skall få det?’ Så går det 

för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud.« 


