Bön dag för dag
Juli

Onsdag, 1 juli - Be att Abi som finns med i församlingsplanteringen i Navestad ska få uppehållstillstånd.
Torsdag, 2 juli - Tacka Herren för den underbara gemenskapen vi hade under RTC (Reach the city).
Fredag, 3 juli - Tacka Herren för de deltagare som varit med på RTC, att de får använda sig av det de fått med sig hemma.
Lördag, 4 juli - Vi kommer idag vara inne i Navestad och evangelisera, be gärna för den satsningen.
Söndag, 5 juli - Var med i bön att det som såtts ut under morgondagen faller i god jord.
Måndag, 6 juli - Be att Herren leder gemenskapen i Navestad.
Tisdag, 7 juli - Be att det som såtts in i Söderköping och Navestad får falla i god jord.
Onsdag, 8 juli - Var med i bön för den mannen som Tore fick kontakt med inne i Navestad.
Torsdag, 9 juli - Be för den unga kvinnan som några av oss fick kontakt med under RTC i Navestad som kände sig ensam.
Fredag, 10 juli - Tacka Herren för det fina samtalet som Abi fick ha med en kvinna från Somalia inne i Navestad.
Lördag, 11 juli - Be att det vi fått med oss under RTC 2020 kommer till stor användning för att nå människor med evangeliet i
Sverige idag.
Söndag, 12 juli - Var med i bön att jag ska kunna komma till bibelskolor och uppmuntra till evangelisation framöver.
Måndag, 13 juli - Det känns gott att trots Corona kunna vara ute på gator och torg och vittna om Jeus, tacka Gud för det.
Tisdag, 14 juli - Tacka Herren för det äldre paret vi fick prata och be för efter friluftsgudjänsten på RTC Söderköping.
Onsdag, 15 juli - Be för Jacob som vi tidigare till och från kommit till Lifechurch Söderköping.
Torsdag, 16 juli - Be för kontakter vi haft tidigare i Lifechurch Söderköping, att de får en hunger att komma tillbaka till Jesus.
Fredag, 17 juli - Be att Gud hjälper oss att hålla vår blick fäst mot Jesus i en tid som denna.
Lördag, 18 juli - Tacka Herren för alla som börjat stötta OAC den senaste tiden.
Söndag, 19 juli - Var med i bön att Gud leder evangelister in i OAC Sverige.
Måndag, 20 juli - Tacka Herren för att han leder oss kring kassörskapet i OAC.
Tisdag, 21 juli - Tacka Herren för att han leder styrelsen för OAC Sverige.
Onsdag, 22 juli - Den här dagen åker jag till Norge, be att allt ska gå bra att komma in där.
Torsdag, 23 juli - Be om vishet idag när vi ska ha styrelsemöte för OAC.
Fredag, 24 juli - Be att det ska vara fantastiska dagar och att Jesus hjälper mig att växa i arbetet för OAC.
Lördag, 25 juli - Be att det ska bli möjligt för Peter Kennelly att komma och undervisa på RTC Oslo.
Söndag, 26 juli - Be för Norges evangelister i OAC, att de får vara fyllda med Guds kraft och nåd.
Måndag, 27 juli - Var med i bön för Hartvig som ska leda RTC i Oslo, att han får vishet och är fylld av Guds ande.
Tisdag, 28 juli - Den här dagen startar RTC Oslo, be att Herren är med och
leder.
Onsdag, 29 juli - Be att det vi får så ut de här dagarna i Oslo får falla i god
jord.
Torsdag, 30 juli - Be att människor får stanna upp i den tid vi lever i nu för
att var redo för att höra om Jesus.
Fredag, 31 juli - Tacka Herren för att Jesus är mer än en profet, att han är
Messias, den levande Gudens son.

