
Jeesus palveli 
Isäänsä, ja niin voit 
sinäkin

Jeesus opetti meitä 
rukoilemaan

Jeesus opetti 
muita, ja niin voit 
sinäkin

Jeesus auttoi muita 
näkemään, ja niin 
voit sinäkin

Jeesus ruokki 
nälkäisiä, ja niin 
voit sinäkin

Jeesus palveli 
lapsia, ja niin voit 
sinäkin

Jeesus kunnioitti 
vanhempiaan, ja 
niin voit sinäkin

Jeesus luki pyhiä 
kirjoituksia, ja niin 
voit sinäkin

Jeesus auttoi 
ihmisiä kävelemään, 
ja niin voit sinäkin

Jeesus kevensi 
muiden kuormia, ja 
niin voit sinäkin

25 tavalla. 25 päivän aikana.
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Jeesus paransi 
sairaita, ja niin voit 
sinäkin

Jeesus kävi 
yksinäisten luona, 
ja niin voit sinäkin
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NÄIN VOIT OSALLISTUA:

• Osallistu kirkon kokoukseen 
omalla paikkakunnallasi – olet 
aina tervetullut kokouksiimme.

• Aseta tavoite polvistua 
rukoilemaan taivaallista Isää 
joulukuussa joka päivä.

• Auta kirkkorakennuksen 
siivoamisessa tai 
kunnossapidossa.

NÄIN VOIT OSALLISTUA:

• Mieti ystävää, jolla on parhaillaan 
vaikeita haasteita. Rukoile hänen 
puolestaan.

• Kysy Jumalalta, kuinka voit 
olla vastaus jonkun toisen 
rukoukseen.

• Milloin viimeksi rukoilit perheesi 
kanssa? Miten olisi nyt heti?

NÄIN VOIT OSALLISTUA:

• Julkaise lempiopetuksesi tai 
-kertomuksesi Jeesuksesta 
sosiaalisessa mediassa.

• Kerro muille jotakin, mitä olet 
oppinut vanhemmiltasi tai 
isovanhemmiltasi.

• Katso verkossa perehdytysvideo 
oppiaksesi uuden taidon, josta 
voi olla hyötyä muille.

NÄIN VOIT OSALLISTUA:

• Etsi silmälasien keräyspaikka ja 
lahjoita vanhat silmälasit.

• Tuo lähimmäisestäsi esiin jokin 
hyve, jota hän ei itse huomaa.

• Tue sosiaalisessa mediassa 
näkökyvyn hyväksi tehtävää 
hyväntekeväisyystyötä. Voisit 
myös käyttää silmälasiemojia.

NÄIN VOIT OSALLISTUA:

• Lahjoita säilykkeitä paikalliseen 
ruokakeräykseen.

• Kutsu vähävarainen naapuri 
päivälliselle.

• Ota selville, kuinka tyydytetään 
hengellistä nälkää.

NÄIN VOIT OSALLISTUA:

• Kysy lapsiltasi, mistä teidän 
pitäisi heidän mielestään 
rukoilla perheenä.

• Osta joululahjaksi jokaisen 
lapsesi huoneeseen kuva 
Jeesuksesta Kristuksesta. 
Opeta lapsellesi, että Vapahtaja 
rakastaa häntä.

• Varaa yksi ilta viikossa 
ainoastaan sinua ja lapsiasi 
varten.

NÄIN VOIT OSALLISTUA:

• Soita vanhemmillesi (älä tyydy 
tekstiviestiin). 

• Kirjoita käsin viesti 
vanhemmillesi tai 
appivanhemmillesi.                                                                   

• Tutustu yhteen esivanhempaasi 
ja kerro hänen tarinansa. 
Löydät apua sivustolta 
familysearch.org.

NÄIN VOIT OSALLISTUA:

• Laita kello herättämään 
15 minuuttia aikaisemmin 
tutkiaksesi pyhiä kirjoituksia.

• Julkaise pyhien kirjoitusten 
lempikohtasi sosiaalisessa 
mediassa.

• Lähetä tekstiviesti jostakin 
pyhien kirjoitusten kohdasta 
henkilölle, joka saattaa kaivata 
kannustusta.

NÄIN VOIT OSALLISTUA:

• Tutustu paremmin MAP-kirkon 
pyörätuoliohjelmaan.

• Lahjoita vanhat kainalosauvat, 
pyörätuoli tai rollaattori 
ryhmälle, joka kunnostaa niitä.

• Suunnittele vammaiselle 
ystävällesi toiminta, joka ottaa 
huomioon hänen kykynsä.

TAPAHTUMAN
KÄYNNISTYS:

MAAILMAN
LAAJUINEN

PALVELUPÄIVÄ

NÄIN VOIT OSALLISTUA:

• Ilmoittaudu elinluovuttajaksi.
• Käy luovuttamassa verta.
• Päätä rukoilla päivittäin niiden 

rakkaidesi puolesta, jotka ovat 
sairaita tai kärsivät.

NÄIN VOIT OSALLISTUA:

• Käy vanhainkodissa. 
Tutkimusten mukaan 60 %:n 
luona ei käy ketään. 

• Kutsu leski päivälliselle. 
• Etsi joku, joka on yksin jouluna. 

Kutsu hänet kanssasi kirkkoon 
joulupäivänä. 

Jouluna meille muistutetaan, että Jeesus Kristus on maailman valo. 
Tänä vuonna meillä on hieno tilaisuus tuoda sitä valoa maailmaan 
päättämällä tehdä niitä asioita, joita Jeesus Kristus teki. Joka päivä 
jouluun saakka keskitymme aina yhteen Kristuksen kaltaiseen 
toimintatapaan ja annamme ehdotuksia tavoista, joilla voimme seurata
Hänen esimerkkiään. Teitä kannustetaan osallistumaan 
suunnittelemalla oheisen ehdotuksen pohjalta joulutoimintaa 
seurakunnallenne.
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Jeesus osoitti 
myötätuntoa, ja 
niin voit sinäkin

Jeesus näki hyvää 
kaikissa, ja niin voit 
sinäkin

Jeesus huolehti 
rakkaistaan, ja niin 
voit sinäkin

Jeesus palveli 
Jumalaa laulaen, ja 
niin voit sinäkin

Jeesus tyynnytti 
myrskyn, ja niin 
voit sinäkin

Jeesus oli 
rauhantekijä, ja niin 
voit olla sinäkin

Jeesus opetti meitä 
vaatettamaan 
alastomia, ja niin voit 
sinäkin

Jeesus kunnioitti 
lepopäivää, ja niin 
voit sinäkin

Jeesus osoitti 
kiitollisuutta, ja niin 
voit sinäkin

Jeesus osoitti 
nöyryyttä, ja niin 
voit sinäkin

Jeesus huolehti 
äidistään, ja niin 
voit sinäkin

Jeesus opetti meitä 
antamaan anteeksi 
muille

Jeesuksen 
opetuslapset 
seurasivat Häntä, ja 
niin voimme mekin
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NÄIN VOIT OSALLISTUA:

• Osallistu paikalliseen 
joulukeräykseen perheelle, jolle 
jouluilo voisi olla tarpeen.

• Yritä kirjoittaa sosiaaliseen 
mediaan vain kannustavia 
kommentteja.

• Rukoile tilaisuutta osoittaa 
tänään myötätuntoa jollekulle.

NÄIN VOIT OSALLISTUA:

• Ole jollekulle opastaja tai 
tukihenkilö.

• Ota lapsi mukaan työpaikallesi 
ja anna hänen tehdä pieni osa 
työstäsi.

• Kannusta jotakuta! Osallistu 
johonkin tapahtumaan 
(urheilu-, kulttuuri- jne.) ja tue 
jotakuta tuttuasi.

NÄIN VOIT OSALLISTUA:

• Suunnittele perheesi ja ystäviesi 
kanssa erityinen jouluaaton 
ohjelma.

• Jätä jollekulle sukulaiselle 
nimetön lahja. 

• Käytä hetki siihen, 
että lisäät kaikkien 
ystäviesi syntymäpäivät 
mobiililaitteeseesi.

NÄIN VOIT OSALLISTUA:

• Kutsu ystävä joulupäivän 
jumalanpalvelukseen laulamaan 
kirkon lauluja ja palvelemaan 
Jumalaa.

• Jaa lempiesityksesi jostakin 
kirkon joululaulusta sosiaalisessa 
mediassa.

• Kuuntele kirkon joululauluja 
koko päivän ajan.

NÄIN VOIT OSALLISTUA:

• Opettele, kuinka voit auttaa 
ihmisiä ympäri maailman 
tekemällä lahjoituksen 
hyväntekeväisyyteen.

• Tutustu hätäapusuunnitelmiin, 
jotka koskevat ihmisiä omalla 
paikkakunnallasi.

• Anna perheellesi tai 
läheisillesi lahjaksi 72 tunnin 
hätäapupakkaus.

NÄIN VOIT OSALLISTUA:

• Oletko jollekulle velkaa 
anteeksipyynnön? Päätä ryhtyä 
toimeen.

• Tee lahjoitus auttaaksesi sodan 
runtelemilta alueilta paenneita 
pakolaisia.

• Sano tänään jotakin mukavaa 
ihmisistä heidän selkänsä 
takana.

NÄIN VOIT OSALLISTUA:

• Oletko ostanut äskettäin uusia 
vaatteita? Lahjoita vanhoja 
hyväntekeväisyyteen tai 
kierrätyskeskukseen.

• Kokoa talvivaatteita (vanhoja 
tai uusia) paikalliseen 
pakolaiskeskukseen.

• Opi, mitä eräs viisas kuningas sanoi 
siitä, kuinka meidän tulee rakastaa 
avun tarpeessa olevia. (Ks. Moosia 
4:14–27.)

NÄIN VOIT OSALLISTUA:

• Sulje tänään puhelimesi 
muutamaksi tunniksi.

• Osallistu uskonnolliseen 
tilaisuuteen paikkakunnallasi.

• Käy jonkun sukulaisen luona.

NÄIN VOIT OSALLISTUA:

• Anna postinjakajalle pieni lahja 
kohottaaksesi mielialaa hänen 
kiireisimpänä aikanaan.

• Pidä aito kiitosrukous. Älä 
pyydä mitään. Kiitä ainoastaan.

• Kirjoita kiitoskirje jollekulle, 
jolla on ollut myönteinen 
vaikutus elämääsi.

NÄIN VOIT OSALLISTUA:

• Kerro rakkaillesi kokemuksesta, 
jolloin sinun oli turvattava 
Jumalan apuun.

• Iästäsi riippumatta kysy isältä 
tai äidiltä, kuinka sinun pitäisi 
käsitellä jotakin tämänhetkistä 
haastetta elämässäsi.

• Ajattele tilannetta, jolloin 
olit väärässä jonkun ihmisen 
suhteen. Kerro siitä läheisellesi.

NÄIN VOIT OSALLISTUA:

• Soita äidillesi nyt heti. 
• Tee luettelo kaikista niistä 

asioista, joita äitisi on tehnyt 
hyväksesi. Lähetä se hänelle.

• Mieti, kuka elämässäsi on 
äidillinen hahmo, ja vie hänelle 
kukkia.

NÄIN VOIT OSALLISTUA:

• Onko sinulla joku sukulainen, 
jonka kanssa et ole puhunut 
vähään aikaan? Soita hänelle.

• Tee luettelo harminaiheistasi. 
Laadi sitten suunnitelma, kuinka 
aiot unohtaa ne. 

• Jaa tämä innoittava video 
siitä, kuinka voi antaa anteeksi 
sellaista, mikä näyttää 
anteeksiantamattomalta.

NÄIN VOIT OSALLISTUA:

• Valitse osa tämän kuukauden 
25 päivän ideoista 
uudenvuodenlupauksiksi.

• Etsi Jeesuksesta Kristuksesta 
kuva, joka innoittaa sinua, ja 
sijoita se kodissasi paikkaan, jossa 
se voi toimia muistuttajana.

• Katso kohokohtia siitä, kuinka 
muut ovat seuranneet Jeesusta 
Kristusta tänä jouluna.
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