
Viikko 3: 17-21.1.2022-1
Kohde Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Sipoo Siunausta Sipoolle ja asuk-
kaille - hyvä kehitys yhteis-
kunnassa, politiikassa, työllisyy-
dessä, taloudessa, johtajuudessa

Siunausta Sipoolle ja asuk-
kaille - voimaa ja viisautta kaikille 
jotka työskentelevät sosiaalityössä 
ja terveydenhuollossa 

Siunausta Sipoolle ja asuk-
kaille -

Siunausta Sipoolle ja asuk-
kaille -

Siunausta Sipoolle ja asuk-
kaille -

Seurakunta Hengen puhuttelu, voima ja 
johdatus - Lapset ja Nuoret - 
Söndax-toiminta, teinityö, 
osallistujat ja johtajat/ohjaajat

Hengen puhuttelu, voima ja 
johdatus - Kehitys 
henkilökohtaisempaan 
evankelioimiseen

Hengen puhuttelu, voima ja 
johdatus

Hengen puhuttelu, voima ja 
johdatus

Hengen puhuttelu, voima ja 
johdatus

Henkilö 
kohtaista

Kiitä Herraa pelastuksesta          
- omat rukousaiheet ja 
kanssaihmisten tarpeet ja huolet

Kiitä Herraa häne 
läsnäolostaan

Kiitä Herraa Pyhän Hengen 
johdatuksesta ja 
lohdutuksesta

Kiitä Herraa perheestäsi Kiitä Herraa hänen 
lupauksistaan

Suomi Maan kehitys - ihmisten 
suhtautuminen Kristukseen, 
terveet ajatukset suunnitelmissa ja 
päätöksissä

Mediakampanjan ”Se löytyi”  - 
sekä maanlaajuinen kampanja että 
paikallinen kampanja Sipoossa

Taistelu covidia vastaan - 
järkeviä toimenpiteitä jolla oikeasti 
tehoa, voimaa ja viisautta kaikille 
päätöksentekijöille

Aluevaalit - järkeviä ja 
yhteistyökykyisiä henkilöitä, joilla 
on kokemusta ja pätevyyttä

Poliittinen ilmapiiri - 
vähemmän epäluuloisuutta 
valheiden takia ja enmmän 
totuuteen pohjautuva luottamus

Maailma Tanzania - kansa ja 
seurakunnat - lähettimme Hanna 
& Jan-Erik Nyman (Rebecka ja 
Benjamin Nyman) sekä Maria 
Holmberg

Unkari, Budapest - lähettimme 
Linnea ja Eero Valtiala ja työ 
holokaustuhrien keskuudessa

Intia - koulutyö Bethania 
Residential Schoolin kautta - 
kummilapset ja kummityö

Israel ja lähi-Itä                                   
- rauha ja yhteistyötä,                         
- Messiaaniset ryhmät                          
- kristittyjen todistus

Vainotut kristityt - 10 
vaikeimmat maat: Pohjois-Korea, 
Afghanistan, Somalia, Libya, 
Pakistan, Eritrea, Jemen, Iran, 
Nigeria, Intia

Viikko 4: 24-28.1.2022-1
KOhde Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Sipoo Siunausta Sipoolle ja asuk-
kaille - Pohjois ja Etelä Paippinen, 
Martinkylä, Talma, Nikkilä, 
Hindsby, Gesterby ym kyliä

Siunausta Sipoolle ja asuk-
kaille - Box, Spjutsund, 
Söderkulla, Vesterskogen, 
immersby, Gumbo; Kalkkiranta

Siunausta Sipoolle ja asuk-
kaille - aineidenkäytöllä ja 
rikollisuudelle jarrua, terveemmät 
elämäntavat erit. nuorille

Siunausta Sipoolle ja asuk-
kaille - opettajat ja kaikki jotka 
työskentelevät lasten ja nuorten 
parissa - jaksamista, viisautta

Siunausta Sipoolle ja asuk-
kaille - naapurisuhteet, 
naapurisopu, naapuriyhteistyö ja 
turvallisuus

Seurakunta Hyvät suhteet ja toimiva 
yhteistyö srk:ien sisällä ja 
välillä

Huolenpidon, sielunhoidon ja 
kriisinhallinan työryhmä - 
oikeat henkilöt, oikea ohjaaja, 
oikea koulutusmateriaali

Seurakunnan muuttaminen 
yhdistyksestä kirkkokunta-
srk:aan - identiteetti ja profiili, 
enemmän kastettuja, uusia jäseniä

Innostava ympäristö 
lapsiperheille srk:ssa                      
- terveellinen kasvuympäristö

Hedelmällinen prosessi uusien 
johtajien ja vastuunkantajien 
valinnoissa

Henkilö 
kohtaista

Kiitä Herraa kutsumuksestasi Kiitä Herraa hänen hyvistä 
ajatuksistaan sinun vuodestasi 
2022

Kiitä Herraa voimasta, 
rohkeudesta ja sinnikkyydestä 
toivossa

Kiitä Herraa hänen 
uskollisuudestaan

Kiitä Herraa siitä ettei mitään 
voi erottaa sinut hänen 
rakkaudestaan, elämästään

Suomi Kristittyjen todistus Suomessa  
- selvempi evank. sanoma                     
- rohkeasti erilainen elämäntapa         
- rakkaus, totuus ja ilo

Suomen suhteet toisiin maihin   
- nykytilanteen oikea ymmärtä-
minen, oikeat yhteistyökumppanit, 
rauhan edistäminen

Maahanmuuttajien integrointi 
- suomalaisten suhtautuminen, 
viranomaisten toimet, 
seurakuntien toiminta

Kehitysyhteistyö - oikeat 
hankkeet, viisautta FSPM:lle ja 
Fidalle suunnittelussa ja 
toteutuksessa

Kristityt politiikot joka tasolla    
- viisautta, yhteistyökyky ka 
rohkeutta tarvittaessa

Maailma Vainotut kristityt - esim Irak, 
Syyria, Sudan, Saudi-arabia, 
Maldiivit, Egypti, Kiina, Myanmar, 
Vietnam, Mauretania

Venäjän ja lännen välinen 
konflikti, Kiinan ja lännen 
konflikti - itsehillintä ja 
seurausten tajunta

Kestäviä ympäristöpäätöksiä ja 
tekoja - kansainvälisellä, 
kansallisella ja henkilökohtaisella 
tasolla

Kristitty mediatuotanto - 
srk:ien mediatyö - että sanoma 
menisi perille, IBRAn, 
Avainmedian, IRR-TV:n työ yms

FSPM:n ja Fidan työ mopnessa 
maassa - hankkeet, lähetit, 
yhteistyökirkot, lähettävät srk:t, 
tukijat

Rukousviikot Betaniassa  
2022 

”Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi”

Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa  
saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon,  

ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi,  
varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.  

Fil 4:6-7
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