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MAANANTAI
02
Mieti, kuka on esimerkki
Kristuksen kaltaisesta
palvelemisesta. Tuo esiin
hänen esimerkkiään
sosiaalisessa mediassa.

09
Anna kädenlämmittimiä
henkilölle, joka viettää
päivänsä ulkosalla.

16
Tutustu yhteen
esivanhempaasi ja
kerro hänen tarinansa.
Tarvitsetko apua? Käy
osoitteessa familysearch.
org.

23
Ajattele naapuria, jota
et tunne kovin hyvin. Vie
hänelle leipomuksiasi
tai jokin huomaavainen
lahja.

SUNNUNTAI

Kun innostumme välkkyvistä valoista ja jouluaterioista, meidän on toisinaan helppo kadottaa mielestämme joulun
todellinen tarkoitus. Mutta joulua vietetään Jeesuksen Kristuksen kunniaksi. Käytä tätä kalenteria aina kun tarvitset
muistutusta joulun todellisesta tarkoituksesta. Jos jokin päivä jää väliin, älä ole huolissasi! Palvele aina, kun voit, ja
kaikkia, joita voit. Ja muista, että sinä voit tuoda #ValoaMaailmaan läpi vuoden – jokainen päivä on mahdollisuus
olla hieman enemmän Jeesuksen kaltainen.

TIISTAI
03
Lahjoita tänään verta.
Epäitsekäs palvelemisesi
voi pelastaa jonkun
ihmisen hengen.

10
Kannusta jotakuta!
Suunnittele osallistuvasi
juhla-, urheilu-, kulttuurijne. tapahtumaan
tukeaksesi jotakuta
tuttuasi.

17
Päätä olla tänään
myönteinen. Tervehdi
jokaista näkemääsi
henkilöä hymyllä.

24
Vie perheenjäsenelle
”käänteinen
toivomuslista”. Kirjoita
siihen kaikkea sitä
suurenmoista ja
merkityksellistä, mitä hän
on antanut sinulle koko
elämäsi ajan.
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KESKIVIIKKO
04
Kenet luokkatovereistasi
tai työtovereistasi tunnet
huonoimmin? Syö lounas
sellaisen henkilön kanssa,
joka on uusi koulussa tai
työssä.

11
Kerro perheesi jäsenelle
juuri nyt, kuinka paljon
rakastat ja arvostat
häntä.

18
Ajattele jotakuta, jota
kohtaan sinulla on ollut
viime aikoina kielteisiä
tunteita. Yritä rukoilla
hänen puolestaan.

25
Hyvää joulua! Ajattele
kaikkea, mitä Vapahtaja
Jeesus Kristus on
tehnyt hyväksesi, ja
kerro joistakin niistä
sosiaalisessa mediassa.

TORSTAI
05
Pidä rukous, jossa kiität
Jeesuksesta Kristuksesta ja
Hänen armostaan.

12
Ilmaise tunteesi
Jeesusta Kristusta
kohtaan tekemällä jokin
kuvataideteos, laulu, runo
tai muu luova työ ja näytä
tai esitä se ystävälle tai
läheiselle.

19
Tarjoudu auttamaan
vanhusta asioiden
hoitamisessa.

01
Kutsu joku osallistumaan
tämän kuukauden
aikana kanssasi joulun
jumalanpalvelukseen.

PERJANTAI
06

LAUANTAI
07

Etsi keino auttaa jotakuta,
joka on avun tarpeessa
toisella puolella maailmaa, tekemällä lahjoitus
jollekin hyvämaineiselle
hyväntekeväisyysjärjestölle.

13

Ajattele perheesi jäseniä.
Tarjoudu siivoamaan
heidän huoneensa tai
suorittamaan jokin muu
palvelutyö.

14

Kirjoita nimetön
kiitosviesti esimiehellesi,
opettajallesi tai
johtohenkilöllesi ja ilmaise
siinä, mitä hän tekee
hyvin.

20

Suunnittele
kahdenkeskinen toiminta
ystävän tai läheisen
kanssa.

21

Lahjoita tavaroita paikalliseen hyväntekeväisyysmyymälään tai anna ne
avun tarpeessa olevalle.

Ajattele tuntemaasi
yksinhuoltajaa. Kutsu
hänen lapsensa luoksesi,
jotta tämä äiti tai isä saa
aikaa jouluvalmisteluihin
tai muihin asioihin.

08
Lähetä jokin pyhien
kirjoitusten kohta
ystävälle tai läheiselle,
joka voisi tarvita tänään
tukea.

15
Kun seuraavan kerran
tänään saat tekstiviestin,
kerro sen lähettäneelle
jokin asia, jota arvostat
hänessä.

22
Pyydä Jumalalta, että
olisit vastaus jonkun
toisen rukoukseen tänään.

26
Muuta kutsu tuoda joka
päivä valoa maailmaan
yhdelle kerrallaan
uudenvuodenlupaukseksi.

Haluatko ladata tämän kalenterin ja katsoa
jouluvideoita? Käy sivustolla ValoaMaailmaan.org

