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Joulutervehdys Varaa paikka 

Jeesus kääntyi 
ympärillään olevien 
ihmisten puoleen. 

Tervehdi tänään jotakuta 
uutta ihmistä. 

Kerro muille ilosta, jota 
tunnet Kristuksen 

syntymän johdosta. 
Kutsu ystäväsi tai 
perheenjäsenesi 

osallistumaan kanssasi 
joulujumalanpalvelukseen 

ensi sunnuntaina 
19. joulukuuta. Etsi lähellä 

oleva seurakuntakeskus 
osoitteesta 

valoamaailmaan.org. 
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Terveyden 
huoltoa

Jaa valoa 

Ilmaise rakkautta 
jollekulle, joka on 

huolehtinut sinusta 
tai perheenjäsenestäsi 

kuluneen vuoden aikana.

Jeesuksen tavoin sinäkin 
voit opettaa kertomusten 
avulla. Jaa sosiaalisessa 

verkostossasi elämästäsi 
jokin innoittava kertomus, 
joka voisi auttaa jotakuta. 
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Taianomainen 
muisto 

Yhdessäoloa 

Etsi kuva erityisestä 
joulumuistosta, joka 

sinulla on ollut ystävän 
tai perheenjäsenen 

kanssa. Kerro siitä tälle 
rakkaalle ihmiselle ja 

kerro hänelle myös, miksi 
hän on sinulle tärkeä. 

Ympäröi itsesi tänä 
jouluna rakkailla ihmisillä. 
Kutsu mahdollisimman 
monta perheenjäsentä 

koolle virtuaaliseen 
yhdessäoloon. 
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Paastoapu 

Luukkaalta 
Sinulle 

Jätä yksi tai kaksi ateriaa 
syömättä ja lahjoita 

näiden aterioiden hinta 
hyväntekeväisyysjärjestölle, 

joka ruokkii apua 
tarvitsevia ihmisiä. Opi 

lisää paaston siunauksista 
– pyydä lähetyssaarnaajien 
käyntiä luonasi osoitteessa 

valoamaailmaan.org. 

Muistuta itseäsi joulun 
todellisesta syystä 

lukemalla muutama kohta 
joulukertomuksesta, joka 
on Raamatussa Luukkaan 

evankeliumin luvussa 2. Käy 
osoitteessa valoamaailmaan.

org kuuntelemassa 
lähetyssaarnaajiemme 

jouluviesti. 
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Anna rakkautesi 
loistaa Anna auliisti

Tuikkiva tähti Rukouksen lahja 

Jeesus ilmaisi rakkautta 
toisia kohtaan. Lähetä 

”3 tärkeintä asiaa, joita 
rakastan sinussa” -viesti 

vähintään kolmelle 
ihmiselle. Merkitse heidät 

sitten sosiaalisessa 
mediassa ja pyydä heitä 

tekemään samoin. 

Jeesus antoi auliisti. 
Mekin voimme 

tehdä niin. Lahjoita 
tavaraa, aikaa tai rahaa 

hyväntekeväisyyteen 
omalla alueellasi. Julkaise 

linkki sosiaalisessa 
mediassa, jotta muutkin 

voivat lahjoittaa. 

Omista kuusessasi oleva 
tähti jollekulle, joka on 
ollut valona elämässäsi 
tänä vuonna. Ota siitä 

kuva ja julkaise se 
sosiaalisessa mediassa. 
Liitä mukaan teksti siitä, 
miten kyseinen henkilö 
on vaikuttanut sinuun. 

Polvistu tänään 
rukoilemaan Jumalaa. 

Ota tavoitteeksesi 
rukoilla tällä viikolla 

joka aamu. Tarvitsetko 
hieman apua päästäksesi 
alkuun? Voit oppia lisää 

rukoilemisesta osoitteessa 
tulkaakristuksenluokse.org. 

130

1513

Täysi huomio 

Lahjoja 
Jumalalta 

Jeesus rakasti ihmisiä 
riittävästi antaakseen 

heille täyden huomionsa. 
Sitoudu täksi päiväksi 

siihen, että laitat 
puhelimesi pois aina, kun 

joku puhuu sinulle. 

Voit ilmaista kiitollisuutta 
kuten Jeesus teki. Mieti, 

mitä lahjoja Jumala 
on antanut sinulle, ja 

kirjoita ne muistiin. Kerro 
kiitollisuudestasi muille. 
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Tietäjän lahja 

Joulupäivälliset 

Kuka ”tietäjä”, viisas 
mies tai nainen, on 

siunannut elämääsi? 
Kerro rakkaudestasi ja 

kiitollisuudestasi. 

Aivan kuten Jeesus, 
sinäkin voit ruokkia 

nälkäisiä. Toimita 
ruokaa jollekulle, joka 

voisi sitä tarvita, tai 
kokoa lahjoituspaketti 

paikalliselle ruokapankille. 
Värvää ystävä auttamaan.  
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Valoa 
sukupuuhun

Tuplaherkut 

Kunnioita niitä, jotka ovat 
eläneet ennen sinua. Käytä 

tänään hieman aikaa 
hankkiaksesi tietoa jostakusta 

esivanhemmasta. Soita 
isovanhemmille tai kokeile 

FamilySearch.org/fi/
 in kaltaista 

sukututkimustyökalua ja jaa 
löytämäsi tiedot sukulaistesi 

kanssa.

Tee yhdestä hyvästä 
teosta kaksi. Valmista 

kaksi lautasellista 
herkkuja. Vie toinen 
ystävällesi ja toinen 

jollekulle, jota ystäväsi 
ehdottaa. 
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Kristus-lapsi 

Salainen paimen 

Jeesuksen syntymä on 
rakkauden lahja meille 

kaikille. Kokoonnu yhteen 
ystävien tai perheen 

kanssa katsomaan video 
Kristus-lapsi osoitteessa 
valoamaailmaan.org (tai 

jaa linkki verkossa). 

Kuka on ollut sinulle 
paimen, joka on 

rakastavasti opastanut 
sinua läpi elämän? Tuo 

häntä esiin yksityisesti tai 
julkisesti. 
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Esityksen aika 

Rakasta äitiä ja 
isää 

Jeesuksella oli 
hämmästyttävä kyky 

saada muut tuntemaan, 
että he kuuluvat 

joukkoon. Etsi alueeltasi 
joulukonsertti, näytelmä 

tai muu tapahtuma ja 
kutsu joku osallistumaan 

siihen kanssasi. 

Ole kuin Jeesus ja ilmaise 
rakkautta vanhemmillesi 
(tai jollekin vanhemman 

kaltaiselle henkilölle 
elämässäsi). Soita heille, 
käy heidän luonaan tai 

julkaise heistä viesti 
sosiaalisessa mediassa. 
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Rakasta 
lähimmäistäsi 

Jakamisen 
arvoisia lauluja 

Jeesus opetti meille 
lähimmäisenrakkauden 
todellisen määritelmän. 

Juttele jonkun 
lähimmäisen kanssa, jota 

et tunne hyvin. 

Koe pyhän musiikin 
voima – laulatpa sitten 
rakkaidesi kanssa, käyt 
laulamassa naapureille 

tai jaat esityksen 
mieleisestäsi kirkon 
laulusta sosiaaliselle 

verkostollesi. 
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Resepti riemuun 

Jeesus on 
maailman valo 

Jeesus tutustui 
ihmisiin yhteisten 

aterioiden äärellä. Opi 
valmistamaan jonkin 

tietyn maailmankolkan 
perinteinen jouluresepti. 

Nauti tuotos 
sitten ystävien tai 

perheenjäsenten kanssa. 

Jaa pyhistä kirjoituksista 
kohta, joka osoittaa 

mielestäsi syyn 
joulunviettoon. 

Tarvitsetko ehdotuksia? 
Katso nämä Raamatun 
jakeet: Joh. 3:16; Ap. t. 

4:10–12 
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S U N N U N TA I M A A N A N TA I 

Valo 2022 
Osoita jatkossakin Jeesuksen Kristuksen rakkautta. Muuta haaste tuoda joka päivä #valoamaailmaan 

uudenvuodenlupaukseksi. Älä arkaile kertoa tavoitteestasi sosiaalisessa verkostossasi. 
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Valoa
maailmaan
rakkaudella

Joulukuu
2021 
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S l euraa tänä jouluna 
Jeesuksen Kristuksen 

esimerkkiä ja auta jotakuta 
tuntemaan, että hänet 
nähdään, hänet otetaan 
mukaan ja hänestä pidetään 
huolta. Olipa kyseessä 
perheenjäsen, ystävä, 
naapuri tai joku, jota et ole 
koskaan edes tavannut, 
yhdessä me voimme 
tuoda #valoamaailmaan 
rakkaudella. 


