Bön dag för dag
Juni
Måndag, 1 juni - Tacka Jesus att han lät sin Ande komma till oss så vi lär känna
sanningen.
Tisdag, 2 juni - Kyrkorna i Söderköping har mest nu äldre medlemmar, be om en
förnyelse.
Onsdag, 3 juni - Var med i bön för fasta givare till mig och även Michael Nilsen i Norge.
Torsdag, 4 juni - Be att Gud låter gränserna bli mer och mer öppna att kunna resa mellan länderna.
Fredag, 5 juni - Be för evangelisering i Norrköping ikväll med cafébussen, då jag ska ha ansvaret..
Lördag, 6 juni - Under dagen ska vi ut och möta människor i Navestad med evangeliet, be om Guds ledning.
Söndag, 7 juni - Tacka Gud för att vi fått kontakt med nya människor i Navestad.
Måndag, 8 juni - Tacka Herren för de som blivit välsignade av webb-bönen på Facebook.
Tisdag, 9 juni - Detta blir en annorlunda sommar för många, men be att människor ska få stanna upp och reflektera över
evigheten
Onsdag, 10 juni - Be för barnen som nu har sommarlov, att de ska kunna ha roligt även om de behöver vara hemma mer nu
än de brukar.
Torsdag, 11 juni - Tacka Herren för det mötet genom Meet vi kunde ha med OAC Europa för några veckor sedan.
Fredag, 12 juni - Be att Gud leder OAC Europa så att vi stöttar och hjälper varandra.
Lördag, 13 juni - Be att Jesus hjälper oss att nå ut till nya länder att starta upp OAC.
Söndag, 14 juni - Be att det ska vara möjligt att komma och besöka kyrkor och uppmuntra till evangelisation framöver.
Måndag, 15 juni - Be att de bönetillfällena vi haft Live på Facebook ska bära frukt.
Tisdag, 16 juni - Be om Guds ledning hur lärjungaträning ska vara inspirerad av Guds ande i Söderköping.
Onsdag, 17 juni - Be att Herren kallar på nya skördearbetare till kärngruppen i Lifechurch.
Torsdag, 18 juni - Vi kommer vara i Vintervadskyrkan de här dagarna för gemenskap, stå med i bön.
Fredag, 19 juni - Var med i bön att det ska bli en lugn midsommar i år.
Lördag, 20 juni - Be att den gemenskapen vi får under de här dagarna i Vintervadskyrkan ska växa och bli starkare.
Söndag, 21 juni - I vanliga fall är många berusade efter midsommar, be att inga trafikolyckor ska ske på vägarna.
Reach the city Sverige
Måndag, 22 juni - Var med i bön för den sista planeringen för Reach the city den här veckan
Tisdag, 23 juni - Be för de som ska åka långt för att komma till Reach the city, att resan ska gå bra för alla.
Onsdag, 24 juni - Idag börjar vi Reach the city, be att Gud talar till oss hur vi ska nå ut till människorna
Torsdag, 25 juni - Den här kvällen kommer vi vara ute i Söderköping och evangelisera, be för öppna hjärtan.
Fredag, 26 juni - I Navestad ska vi vara den här eftermiddagen och kvällen, be ner Guds rike.
Lördag, 27 juni - Sista heldagen, be att Gud ger oss kontakter med människor som vi kan följa upp.
Söndag, 28 juni - Tanken är att vi ska ha en utomhusgudstjänst idag, be om soligt väder på förmiddagen.
Måndag, 29 juni - Fortsatt be att Herren är med de som blivit berörda av evangeliet de här dagarna.
Tisdag, 30 juni - Be om beskydd för de som varit med de här dagarna, att de får
fortsätta för Guds rikes utbredning.

