Bön dag för dag
April
Onsdag, 1 april - Var med i bön för planeringen av Reach the city som är i slutet av
juni. Att Gud ger vishet till att lägga upp dagarna på rätt sätt.
Torsdag, 2 april - Tacka Herren för att han låtit Abi får stanna och be att hon snart ska
få arbetstillståndet
Fredag, 3 april - Be för vårdpersonal och andra som får slita extra vid denna tid med
viruset.
Lördag, 4 april - UMU (ungdom med uppgift) ifrån Linköping besöker Söderköping. Be för kvällsmötet tillsammans med
dem.
Söndag, 5 april - Be för den gemensamma gudstjänsten tillsammans med UMU. Att Guds ande får leda och fylla oss med
ny frimodighet.
Måndag, 6 april - Be för regeringen som behöver ha vishet i en tid som denna att fatta kloka beslut för att förhindra
spridningen av Corona-viruset. “F
 örst och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla
människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdigt.” 1 Tim
2:1-2
Tisdag, 7 april - Var med i bön för att Gud ska öppna dörrar i Navestad för fler fridens personer. Gärna i den andra ringen
som heter Silverringen.
Onsdag, 8 april - Be att Herren ska leda oss i de gåvorna han har gett oss och förvalta dem på rätt sätt.
Torsdag, 9 april - Be att påskens glada budskap ska landa i hjärtat hos dagens svenskar, att de ska förstå varför vi firar påsk.
Fredag, 10 april - Tacka Herren för paret Axel och Abi som har fått längtan till att människor ska få lära känna Jesus i
Navestad,
Lördag, 11 april - Jesus sa att vi skulle be till Skördens herre att han skulle sända skördearbetare till sin skörd. Var med och
be för skördearbetare till Söderköping.
Söndag, 12 april - Tacka Jesus för det han gjorde på korset, att han var villig att dö för våra synder så att vi kunde bli
räddade.
Måndag, 13 april - Var med i bön för de samlingarna jag har hemma hos mig för bön och bibelläsning.
Tisdag, 14 april - Jesus talade mycket om ekonomin, be stt han välsignar OAC Sveriges ekonomi framöver.
Onsdag, 15 april - Be att Gud ska öppna dörrar till att inspirera till evangelisation på bibelskolor i Sverige.
Torsdag, 16 april - be för vårt land, att människor inte ska drabbas av depressioner efter att Corona börjar avta.
Fredag, 17 april - Be för cafébussen i Norrköping, det är ett bra verktyg för kyrkan i Norrköping att komma ut till
människorna.
Lördag, 18 april - Idag och imorgon kommer vi ha en bönepromenad i Navestad. Var gärna med både i bön och fasta.
Söndag, 19 april - Fortsätt stå med i bön när ägnar dagen åt att bryta ner starka fästen. “Ty de vapen jag brukar i min kamp
hör inte denna världen till utan får kraft av Gud att bryta ner starka fästen. Jag bryter ner tankebyggnader” 2 Kor 10:4
Måndag, 20 april - be att Gud sänder nya medarbetare till OAC.
Tisdag, 21 april - be att Gud sänder villiga människor att stötta OAC´s arbete.
Onsdag, 22 april - Var med och be att Gud låter oss växa i den profetiska gåvan i
Navestad och Söderköping
Torsdag, 23 april - Be om öppna dörrar för OAC att komma till bibelskolor och
inspirera till evangelisation.
Fredag, 24 april - Tacka Jesus för Magda, som vi får vara hemma hos i Navestad.
Lördag, 25 april - Be om vishet för ledningsgruppen i Söderköping att söka Guds
ledning för framtiden.
Söndag, 26 april - Var med och välsigna pastorer och präster i Norrköping och
Söderköping. Att de får kraft till att hjälpa människor som har det svårt i denna tid.
Måndag, 27 april - Sök Guds ledning för hur vi kan nå in till Magdas grannar i
Navestad.
Tisdag, 28 april - Tacka Herren för det goda samarbetet med OAC Norge.
Onsdag, 29 april - Var med i bön för öppna dörrar in till vad som verkar som
stängda hjärtan i Söderköping.
Torsdag, 30 april - Be att många unga människor inte ska debutera i alkohol under Valborgskvällen.

