Valgusta maailma
25 viisil 25 päevaga
Igal jõuludel tähistame Jeesuse Kristuse, maailma Valguse elu.
Järgides Tema õpetusi, laseme Tema valgusel särada meie elus ja teiste elus. Sel aastal kasuta seda
kalendrit kui alguspunkti oma jõuluplaanide tegemisel ja #ValgustaMaailma,
teenides abivajajaid.
01. REEDE
„Muidu olete saanud, muidu andke!” MATTEUSE 10:8
Kas keegi, kellel ei lähe nii hästi, võiks tunda rõõmu sellest, mis sul on?
Tee anonüümne annetus kellelegi, kes ei tule omadega toime.
02. LAUPÄEV
„Mul oli janu, ja te jootsite mind.” MATTEUSE 25:35
Soovid kohalikul tasandil head teha?
Anneta kast joogivett oma kohalikule varjupaigale.
03. PÜHAPÄEV
„Sellepärast sünnib küll teha head hingamispäeval!” MATTEUSE 12:12
Kuidas võiksid kasutada oma ande puhkepäeval?
Anneta oma tööoskusi, et õnnistada kedagi oma vabal päeval.
04. ESMASPÄEV
„Armasta oma ligimest nagu iseennast.” MATTEUSE 22:39
Kui hästi sa tunned oma naabreid?
Võta hetk aega, et nendega tähendusrikkalt vestelda.
05. TEISIPÄEV
„Austa oma isa ja ema.” MATTEUSE 15:4
Millal oli viimane kord, kui sa oma vanematega rääkisid?
Helista neile (mitte ära saada sõnumit) ja ütle neile, kui väga neid armastad.
06. KOLMAPÄEV
„Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut.” MATTEUSE 7:1
Kas sul on probleeme kellegi teise vaatenurga mõistmisega?
Võta aega, et kuulata ja mõista kedagi, kellel on erinev vaatenurk.
07. NELJAPÄEV
„Laske lapsukesed minu juurde tulla.” MARKUSE 10:14
Kas sinu pere mõistab jõulude tähendust?
Õpeta lapsele Jeesusest Kristusest ja Tema lõputust armastusest tema vastu.
08. REEDE
„Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad.” MATTEUSE 5:44
Kas oled hiljuti ebasobivalt käitunud? Võta ühendust inimesega, keda sa võisid solvata, ja palu
vabandust.
09. LAUPÄEV
„Ma olin haige, ja te tulite mind vaatama.” MATTEUSE 25:36
Kas kellelgi sinu perest oleks vaja vaimurohtu?

Sea eesmärk iga päev oma haigete ja kannatavate lähedaste eest palvetada.
10. PÜHAPÄEV
„Te uurite pühi kirju, sest te arvate enestel neis olevat igavese elu.” JOHANNESE 5:39
Kas sul on lemmikpühakirjakoht?
Jaga seda sõprade ja perega sotsiaalmeedia kaudu.
11. ESMASPÄEV
„Ma olin võõras, ja te võtsite mind vastu.” MATTEUSE 25:35
Millist töökaaslast sa kõige vähem tunned?
Kutsu ta lõunale, et teda paremini tundma õppida.
12. TEISIPÄEV
„Õndsad on kurvad.” MATTEUSE 5:4
Kuidas võiksid aidata kedagi, kellel on halb tervis?
Miski ei ütle „Saa ruttu terveks!” nii nagu isetehtud supp, leib ja hea raamat.
13. KOLMAPÄEV
„Kõik, mida te tahate, et inimesed teile teevad, tehke ka neile.”
MATTEUSE 7:12
Mis sinu päeva rõõmustaks?
Tee seda kellelegi teisele.
14. NELJAPÄEV
„Sest kus su varandus on, seal on ka su süda!” MATTEUSE 6:21
Mis on sinu lemmiktoit?
Ohverda oma lemmiktoidu väärtus, et aidata toita näljaseid.
15. REEDE
„Õndsad on armulised.” MATTEUSE 5:7
Kas tead mõnda peret, kes ei tule omadega toime?
Tee plaan, kuidas nende jõulud eriliseks muuta, ja siis vii see täide.
16. LAUPÄEV
„Ma olin alasti, ja te riietasite mind.” MATTEUSE 25:36
Kas oled hiljuti ostnud uusi riideid?
Anneta mõned vanad riided heategevuseks või taaskasutusse.
17. PÜHAPÄEV
„Te peate tihti kokku tulema.” 3. NEFI 18:22
Millal te viimati perena koos aega veetsite?
Planeerige veeta koos kvaliteetaega sel nädalal ilma elektroonikaseadmeteta.
18. ESMASPÄEV
„[Andke] andeks inimestele nende eksimused.” Matteuse 6:14
Kas üks pereliige või sõber on sind solvanud?
Helista neile ja lahendage oma erimeelsused.
19. TEISIPÄEV
„Olge rõõmsad ja ilutsege.” MATTEUSE 5:12
Kes sinu tuttavatest vajaks oma ellu rõõmu?
Saada neile postiga kingipakk.

20. KOLMAPÄEV
„Külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on.” LUUKA 12:15
Kes on muutnud sinu elu tähendusrikkamaks?
Planeerige midagi koos teha, et saada uus mälestus.
21. NELJAPÄEV
„Sest mul oli nälg, ja te andsite mulle süüa.” MATTEUSE 25:35
Kas sa oled kunagi olnud tõeliselt näljane?
Anneta oma lemmikkonserve oma piirkonna toidupanka.
22. REEDE
„Seda, mida te olete näinud mind tegemas, nimelt seda tuleb teha ka teil.” 3. NEFI 27:21
Mis on sinu Jeesuse Kristuse lemmikõpetus?
Kirjuta see kaardile ja anna kellelegi edasi.
23. LAUPÄEV
„Ma olin vangis, ja te tulite mu juurde.” MATTEUSE 25:36
Kas oled näinud, kuidas masendus võib teile kallist inimest vangistada?
Mine koos temaga jalutama.
24. PÜHAPÄEV
„Te peate alati valvel olema ja palvetama.” 3. NEFI 18:15
Kas sa ei saa vastuseid oma palvetele?
Küsi Jumalalt, kuidas sina võiksid olla vastuseks kellegi palvele.
25. ESMASPÄEV
„Nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie Isale,
kes on taevas.” MATTEUSE 5:16
Kuidas võivad jõulud jääda sinuga kogu aastaks?
Tee plaane ja sea eesmärke, et jätkata teenimist kogu 2018. aasta jooksul.
Leidke lisaideid aadressil Mormon.org

