
Vecka 3: 17-21.1.2022
Fokus Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Sibbo Välsignelse över Sibbo och dess 

invånare - för en god utveckling i 
samhället, politik, sysselsättning, 
ekonomi, samarbetsklimat, ledarskap

Välsignelse över Sibbo och dess 
invånare - kraft och vishet åt alla som 
arbetar inom vård och omsorg, social 
& hälsovårdens personal

Välsignelse över Sibbo och dess 
invånare - för unga i Sibbo som 
kämpar med livet, är ensamma och 
saknar sammanhang

Välsignelse över Sibbo och dess 
invånare - insikt om Guds kärlek och 
frälsning, växande tro och omvändelse 
till Jesus hos allt fler sibbobor

Välsignelse över Sibbo och dess 
invånare - de ensamma och utsatta 
sibboborna som behöver goda vänner 
och ett möte med Gud

Församlingen Andens tilltal, kraft och ledning 
Barn & Ungdom - Söndax och 
ungdomsverksamheten, deltagare och 
ledare

Andens tilltal, kraft och ledning 
Utveckling mot mer relationsbaserad 
evangelisation

Andens tilltal, kraft och ledning 
Barn&Ungdom - om idéer för kontakt 
med nya barn & unga i Sibbo                  
- lägerverksamheten

Andens tilltal, kraft och ledning 
Generationsöverbryggande 
gemenskap i församlingen

Andens tilltal, kraft och ledning 
Klok användning av nya kanaler för 
kommunikation av evangeliet

Personligt Tacka Herren för frälsningen Tacka Herren för hans närvaro Tacka Herren för den helige Andes  
vägledning och tröst

Tacka Herren för din familj Tacka Herren för hans löften

Finland Landets utveckling                                
- folkets attityd till Kristus, sunda 
tankar i planer och beslut

Mediakampanjen ”Se löytyi”            
- den nationella kampanjen för att nå 
alla finländare och den lokala 
satsningen på att nå fler sibbobor 

Kampen för att hålla covid 
stången - kloka åtgärder som har 
avsedd effekt, kraft och vishet åt 
beslutsfattare på alla nivåer

Regionvalet - kloka och 
samarbetskapabla personer med 
erfarenhet och kompetens

Politisk atmosfär - om mindre 
misstro pga lögner och mer förtroende 
som bygger på redlighet, sanning och 
uppriktighet

Världen Tanzania - folket och 
församlingarna - våra missionärer 
Hanna & jan-Erik Nyman (och Rebecka 
och Benjamin Nyman)  samt Maria 
Holmberg

Ungern, Budapest - Våra 
missionärer Linnea och Eero Valtiala, 
arbetet bland holocaustoffer

Indien - vår skola Bethania 
Residencial School - personalen, 
eleverna och fadderbarnenalla 
fadderbar

Israel och Mellanöstern                           
- fred och samarbete                                  
- de messianska församlingarna              
- de kristnas vittnesbörd

Förföljda kristna i världen                     
t.ex i 10 svåraste länderna: Nordkorea, 
Afghanistan, Somalia, Libyen, 
Pakistan, Eritrea, Jemen, Iran, Nigeria, 
Indien

Vecka 4: 24-28.1.2022
Fokus Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Sibbo Välsignelse över Sibbo och dess 
invånare - Norra Paipis Södra Paipis, 
Borgby, Mårtensby, Tallmo, Nickby, 
Hindby, Gesterby

Välsignelse över Sibbo och dess 
invånare - Box, Spjutsund, Söder-
kulla, Västerskogen, Immersby,  Gum-
bo, Hangelby, Kalkstrand, skärgården

Välsignelse över Sibbo och dess 
invånare - broms för droganvändning 
och brottslighet, mer sunda vanor 
särskilt bland unga

Välsignelse över Sibbo och dess 
invånare - lärarna och andra som 
arbetar med barn och unga - vishet, 
goda relationer, ork

Välsignelse över Sibbo och dess 
invånare - grannkontakt och 
grannsämja, samverkan och trygghet

Församlingen Goda relationer och fungerande 
samarbete inom och mellan 
församlingarna

Team för omsorg, själavård och 
krishantering i församlingen - rätt 
personer, rätt handledare och 
utbildningsmaterial

Församlingens omställning från 
förening till samfundsförsamling 
- identitet och profil                                   
- fler döpta, fler medlemmar

En inspirerande miljö och vision 
för att uppmuntra och stötta 
speciellt barnfamiljer i Sibbo             
- en sund, kristen uppväxtmiljö

En fruktbar process för att välja 
och träna nya ledare i 
församlingen

Personligt Tacka Herren för hans kallelse till 
dig 

Tacka Herren för att han har goda 
tankar för ditt 2022

Tacka Herren för kraft, mod och 
uthållighet i hoppet

Tacka Herren för hans trofasthet Tacka Herren för att inget kan 
skilja dig från hans kärlek, liv och 
gemenskap

Finland Det kristna vittnesbördet  i landet                   
- tydligare evangelium                                 
- frimodigt annorlunda  livsstil                            
- kärlek, sanning och glädje

Finlands relationer till andra 
länder - förstå läget rätt - välja rätt i 
samarbetet med andra  - mod i 
fredsstiftandet

Integrering av invandrare - 
attityder bland vanligt folk - beslut 
och åtgärder från myndigheter - 
församlingarnas invandrararbete

Utvecklingssamarbetet  - rätt 
riktade samarbetsprojekt - vishet 
inom FSPM och Fida att rätt planera 
projekt som får stöd från staten

Kristna politiker på alla nivåer - 
vishet, samarbetsförmåga och 
frimodighet när det behövs

Världen Förföljda kristna i tex följande 
länder: Irak, Syrien, Sudan, 
Saudiarabien, Maldiverna, Egypten, 
Kina, Myanmar, Vietnam, Mauretanien

Konflikten mellan Ryssland och 
väst, Kina och väst - om 
självbehärskning och insikt om 
konsekvenser hos ledarna

Hållbara beslut och åtgärder för 
miljön - på internationell, nationell 
och individuell nivå

Kristen medieproduktion globalt                   
- församlingarnas budskap i media        
- att det verkligen skulle nå fram och 
Ordet skulle verka  - IBRA och andra

FSPMs och Fidas arbete i många 
länder - samarbetskyrkorna, 
missionärerna, givarna,  
understödjande församlingarna

Böneveckor i Betania  
2022 

”Låt ditt rike komma, låt din vilja ske”

Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta  
alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse.  

Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd,  
bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.  

Fil 4:6-7
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