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Geçen yıl size veya bir aile
üyesine ilgi gösteren

birisine sevginizi ifade edin.

Tıpkı İsa gibi, hikayeler
yoluyla öğretebilirsiniz.
Sosyal ağınızdaki birine
yardımcı olabilmek için

hayatınızdan ilham verici bir
hikaye paylaşın.

Bir arkadaşınızla veya aile
üyenizle paylaştığınız özel
bir Noel anısını düşünün.
Bu anıyı sizin için neden
önemli olduklarına dair bir
mesajla birlikte sevdiğiniz

kişiyle paylaşın.

Bu Noel, kendinizi
sevdiklerinizle kuşatın.
Sanal bir eğlence için
olabildiği kadar çok aile
üyesini bir araya gelmeye

davet edin.

İsa başkalarına sevgisini dile
getirdi. En az üç kişiyle
"Seninle ilgili sevdiğim en
önemli 3 şey" mesajını

paylaşın. Sonra onları sosyal
medyada etiketleyin ve
onları aynısını yapmaya

davet edin.

İsa karşılıksız verdi.
Yaşadığınız bölgede iyilik

yapan bir hayır
kurumuna zaman ayırın
veya para bağışlayın.
Başkalarının sizi örnek
alabilmesi için sosyal

medyada bir fotoğraf veya
bağlantı yayımlayın.

İsa insanları tüm dikkatini
onlara verecek kadar sevdi.
Bugün, birisi sizinle
konuştuğu zaman

telefonunuzla uğraşmayı
bırakmaya söz verin.

İsa'nın yaptığı gibi
minnettarlığınızı ifade

edebilirsiniz. Tanrı'nın size
verdiği armağanları

düşünün ve bunları yazın.
Minnettarlığınızı

başkalarıyla paylaşın.

Hangi bilge adam ya da
kadın hayatınızı kutsadı?
Sevginizi ve takdirinizi

paylaşın.

Tıpkı İsa gibi, karnı aç
olanları doyurabilirsiniz.
Yararlanabilecek olan birine
yiyecek bırakın veya yerel bir
hayır kurumuna bağış

yapın. Yardım etmesi için bir
arkadaşınızı davet edin.

Sizden önce gelenleri
onurlandırın. Bir ata

hakkında bilgi edinmek için
bugün biraz zaman ayırın.
Büyükannenizi ve

büyükbabanızı arayın veya
FamilySearch.org gibi
bir aile tarihi web sitesini
deneyin ve bulduklarınızı
akrabalarınızla paylaşın.

Bir iyiliği ikiye katlayın. İki
tabak ikramlık bir şeyler
hazırlayın. Bir arkadaşınıza
birini bırakın; sonra diğerini
arkadaşınızın önerdiği

birisine verin.

İsa'nın doğumu hepimiz
için bir sevgi armağanıdır.
Çocuk İsa'yı (The Christ
Child) izlemek için
arkadaşlarınızla veya
ailenizle bir araya gelin
veya bağlantıyı çevrimiçi

paylaşın.

Kim sizin çobanınız oldu ve
size hayatınız boyunca
sevgiyle rehberlik etti? Bu
kişilere özel veya genel
olarak önem verdiğinizi

gösterin.

İsa'nın, başkalarına dahil
edildiklerini hissettirmek
için harika bir yolu vardı.
Yaşadığınız bölgede bir Noel
konseri, oyun veya başka bir
etkinlik bulun ve birisini
sizinle birlikte katılması için

davet edin.

İsa gibi olun ve anne
babanıza (ya da

hayatınızdaki bir ebeveyn
figürüne) sevginizi ifade
edin. Onları arayın, ziyaret
edin veya sosyal medyada
onlar hakkında paylaşım

yapın.

İsa bize komşumuzu
sevmenin gerçek tanımını
öğretti. İyi tanımadığınız
bir komşunuzla sohbet

edin.

Bir veya iki öğünü yemek
yemeden geçirin ve bu

yenmemiş öğünlerinmaddi
bedelini ihtiyacı olan

insanlara yemek veren bir
hayır kurumuna bağışlayın.
Oruç tutmanın faydaları
hakkında daha fazla bilgi
edinin—MesiheGelin.org
adresinden görevlilerin sizi
ziyaret etmesini talep edin.

İsa ve takipçileri
birlikte ilahiler söylerken
güçlendiler. İster

sevdiklerinizle şarkı söyleyin
ya da en sevdiğiniz ilahinin
bir performansını sosyal
medyada paylaşarak kutsal

müziğin gücünü
deneyimleyin.

Kutsal Kitap'ta Luka
2'deki Noel hikayesinden
birkaç pasaj okuyarak Noel
döneminin gerçek nedenini
kendinize hatırlatın veya

MesiheGelin.org'danNoel
hakkında daha fazla bilgi
edinmek için görevlilerden
çevrimiçi bir ders talep edin.

İsa, başkalarıyla yemek
yerken onlarla bağlantı
kurdu. Dünyanın belirli bir
yerinden geleneksel bir
Noel yemeği tarifini

yapmayı öğrenin. Ardından
bunu arkadaşlarınızla veya

ailenizle paylaşın.

Mesih'in doğumunun
sevincini paylaşın.
Önümüzdeki 19 Aralık

Pazar günü bir arkadaşınızı
veya aile üyenizi Noel
ibadet toplantısına
katılmaya davet edin.

Noel döneminin amacını
gösterdiğini düşündüğünüz
bir kutsal yazı ayetini

paylaşın. Bazı önerileremi
ihtiyacınız var? Şu Kutsal
Kitap ayetlerine göz atın:

Yuhanna 3:16;
Elçilerin İşleri 4:10–12.

İsa Mesih'in sevgisini
paylaşmaya devam edin.
#DünyayıAydınlat

sloganını her gün Yeni bir Yıl
kararlılığına dönüştürün.
Hedefinizi sosyal ağınızla
paylaşmaktan çekinmeyin.

İsa etrafındaki insanlara
elini uzattı. Bugün yeni
birine merhaba deyin.

Ağacınızdaki yıldızı bu yıl
hayatınızda ışık olan birine
adayın. Bir fotoğraf çekin ve

o kişinin sizi nasıl
etkilediğine dair bir mesajla
birlikte sosyal medyada

yayımlayın.

Sevgiyle dua ettiğimizde
Noel zamanı daha aydınlık
olur. Bugün diz çökün ve
Tanrı'ya dua edin. Bu hafta
her sabah dua etmeyi bir
hedef haline getirin. Biraz
yardıma ihtiyacınız mı var?

MesiheGelin.org
üzerinden Kilise

temsilcileriyle bir toplantı
gerçekleştirmeyi talep edin.

B u Noel, birinin
bilindiğini, dahil

edildiğini ve ilgilenildiğini
hissetmesine yardımcı olmak
için İsa Mesih'in örneğini
izleyin. İster bir aile üyesi, ister
bir arkadaş, isterse bir komşu
ya da hiç tanışmadığınız birisi
olsun, birlikte sevgiyle
#DünyayıAydınlat'abiliriz.
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