
Ti dager med bønn  

Dag 11, lørdag 16. januar 2016 

 

Liv og overflod 

Forslag til opplegg for den andre sabbaten 

  

Denne siste sabbaten burde være en tid med stor glede for alt det Gud har gjort for deg og din 

menighet i de ti dagene med bønn. Utform dagen så den blir en feiring av Guds godhet og 

kraft. Tenk over hvordan dere har opplevd Den hellige ånds virkning de siste ti dagene. Denne 

sabbaten er en anledning til å glede seg over det han har gjort, gjør, og vil gjøre. 

  

Tematekst: Joh 10,7–16 

Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene. Alle de som er 

kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. Jeg er porten. Den som 

går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare 

for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. 

  

 Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Men den som er leiekar 

og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven 

komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. For han er bare leiekar og har ingen 

omsorg for sauene. Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, slik som 

Far kjenner meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene. Jeg har også andre sauer, 

som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det 

skal bli én flokk og én gjeter.» 

  

Hver menighet har sine egne behov, så samarbeid med de lokale lederne om en konkret plan 

for din menighet. Noen forslag til innslag i den andre sabbatsgudstjenesten: 

  

 Bibelsk undervisning ut fra Joh 10,7–16: Dette kan være en preken eller tale, eller 

avsnittet kan brukes som utgangspunkt for et flettverk av historier om hvordan Gud 

har virket i de ti dagene med bønn. 

  



 Vitnesbyrd: Sett av god tid til vitnesbyrd om bønnesvar. De som har deltatt i de ti 

dagene med bønn har sikkert mye de kan fortelle menigheten, men be dem fatte seg i 

korthet, slik at alle slipper til. Andre kan også ha noe å fortelle. Det kan også være 

godt om noen vitnesbyrd er planlagt på forhånd. 

  

 Bønnestund: Be hele menigheten være med og be sammen. Du kan lede menigheten 

gjennom en interaktiv bønn, ikke ulik det dere har praktisert i løpet av uken. Dere kan 

be over en bestemt tekst sammen. Dette kan gjøres i små grupper, eller alle kan be 

sammen. Et alternativ er å ha flere slags bønn gjennom hele gudstjenesten – be 

Skriften, i smågrupper, enkeltvis, fellesbønn, stille bønn, og så videre. 

  

 Sang: Dette er en dag til å glede seg over det Gud har gjort, og musikk er en fin måte 

å feire våre erfaringer. Hvis en sang har blitt temasang for gruppen, så sørg for å synge 

den sammen med hele menigheten. 

  

 Fremtidsplaner: Hvis Gud har ledet dere til et spesielt oppsøkende arbeid eller tiltak 

gjennom Ti dager med bønn, bør dere orientere menighetsfamilien om planene og gi 

dem anledning til å være med. 

  

 Barn og unge: En barnefortelling om bønn ville nok passe riktig godt. Og hvis barn 

eller unge har vært med på de vanlige bønnemøtene, bør de få fremføre sitt vitnesbyrd 

og/eller lede ut i en bønnestund. 

  

 Fleksibilitet: Sørg for at opplegget er rommelig, slik at du kan følge Den hellige ånds 

ledelse i hele gudstjenesten. 

 


