
Bön dag för dag  
Maj 

 
Fredag, 1 maj - I vanliga fall är det majtåg denna dag, be att Gud leder och ger vishet 
till Sveriges partier. 
Lördag, 2 maj - Lifechurch ska göra en tur till Ågelsjön utanför Norrköping. Be att 
det ska vara en solig och välsignad samling där. 
Söndag, 3 maj - Tacka Herren att han kan använda sociala medier för att nå ut till 
människorna i Söderköping. 
Måndag, 4 maj - Tacka Herren för den tid som Rob George i Australien har haft som president för OAC Internationellt. 
Tisdag, 5 maj - Detta var dagen vi skulle ha börjat den internationella konferensen i Jamaica. Be om Guds ledning att finna 
ett nytt tillfälle att mötas alla inom OAC. 
Onsdag, 6 maj - Be för den nya presidenten för OAC Internationellt David Proaño och hans fru Mónica med familj.  
Torsdag, 7 maj - Var med i bön för den nya vice presidenten Hartvig Kloster och hans fru Kirsten med familj.  
Fredag, 8 maj - Be för cafébussen i Norrköping, att den får användas för att nå ut med evangeliet.  
Lördag, 9 maj - I Navestad ska vi idag ha en utåtriktad satsning den här dagen. Hjälp oss nå ut på ett vist sätt trots 
restriktioner.  
Söndag, 10 maj - Låt Gud leda i det som sås ut i Navestad, att det får falla i god jord.  
Måndag, 11 maj - Be att Gud ska kalla på en person som skulle vilja hjälpa till att bygga upp hemsidan för OAC Sverige. 
Tisdag, 12 maj - Var med i bön att Gud ska sända in rätt personer till styrelsen för OAC Sverige. 
Onsdag, 13 maj - Be att Gud ska kalla på passionerade kristna som vill bli evangelister i OAC Sverige.  
Torsdag, 14 maj - Be att Gud förser OAC Sveriges ekonomi i en tid som denna. 
Fredag, 15 maj - Be om att få komma i kontakt med nyckelpersoner inne i Navestad. 
Lördag, 16 maj - Tacka Herren för de dagarna vi hade i Navestad Jeriko-vandringen. Fortsätt be att murar får rivas ner som 
håller dem tillbaka från att möta Jesus. 
Söndag, 17 maj - Tacka Herren för de som vill vara med och stötta planteringen i Navestad bl.a. Missionskyrkan i 
Ölsremma. 
Måndag, 18 maj - Be att denna tid av Corona får väcka människors längtan efter den levande Guden.  
Tisdag, 19 maj - Var med i bön att Reach the city kommer kunna genomföras till sommaren.  
Onsdag, 20 maj - Be för Stefan Hoefler från Österrike att det ska kunna lösa sig att han kan komma och undervisa på RTC 
Torsdag, 21 maj - Kristi Himmelsfärd, tacka Herren att han den här dagen lämnade oss med löftet att komma tillbaka på 
liknande sätt som han for upp. 
Fredag, 22 maj - I Navestad finns många muslimer, be att de ska få ett möte med Jesus under deras fasta. 
Lördag, 23 maj - Denna dag avslutas muslimernas fasta Ramadan, be att många muslimer ska ha fått ett möte med Jesus. 
Söndag, 24 maj - Tacka Herren för att han hjälper de muslimerna  som kommer till tro på Jesus under Ramadan. 
Måndag, 25 maj - Be att Gud leder på hur kristna evangelisationsorganisationer kan nå ut till människor nu när det inte blir 
aktuellt av så många festivaler etc till sommaren.  
Tisdag, 26 maj - Be att Gud låter de som tidigare varit en del av Lifechurch åter 
vill komma tillbaka till gemenskapen. 
Onsdag, 27 maj - Nu på lördag skulle det ha varit "En dag för barnen" i 
Söderköping, be att vi finner andra sätt att nå  barnen. 
Torsdag, 28 maj - Be för kyrkorna i Söderköping att Gud ska väcka upp en ny 
generation av brinnande lärjungar.  
Fredag, 29 maj - Tacka Herren att han sände sin helige Ande till oss för att bli 
fyllda och att få vara hans vittnen. 
Lördag, 30 maj - Var med i bön för att Gud ska ge ledningsgruppen i Lifechurch 
vishet hur framtiden ska bli för församlingen.  
Söndag, 31 maj - Tacka Gud för alla underbara mödrar som finns och som ger av 
sin tid och kraft till att vara goda föredömen för sina barn. 
 


