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Висловіть свою любов
тому, хто дбав про вас або
члена вашої сім’ї минулого

року.

Подібно до Ісуса ви
можете навчати,

розповідаючи історії.
Поділіться надихаючою

історією зі свого життя, яка
може допомогти комусь

з ваших знайомих.

Подумайте про особливу
подію, що сталася на

Різдво, яке ви святкували з
вашим другом чи

подругою або членом сім’ї.
Поділіться цим спогадом з
цією людиною і розкажіть

їй, чому вона є такою
важливою для вас.

Цього Різдва оточіть себе
близькими людьми.

Запросіть якомога більше
рідних зібратися на

віртуальну зустріч, щоб
провести час разом.

Ісус з любов’ю ставився
до інших людей.

Напишіть принаймні
трьом людям про три

риси, які вам
подобаються в них,
позначивши їх у цих

дописах, і запропонуйте
їм зробити те саме.

Ісус щедро ділився.
Пожертвуйте час або
кошти благодійній
організації, яка

займається
доброчинністю у вашій
місцевості. Розмістіть
фото або посилання у
соціальних медіа, щоб
інші могли наслідувати

ваш приклад.

Ісус так сильно любив
людей, що приділяв їм

цілковиту увагу. Сьогодні
пообіцяйте, що

відкладатимете вбік
телефонщоразу, як хтось

звертається до вас.

Подібно до Ісуса ви
можете висловлювати

вдячність. Подумайте про
дари, які дав вам Бог,
і напишіть про них.
Поділіться своєю
вдячністю за них з

іншими.

Хто з мудрих чоловіків або
жінок благословив ваше
життя? Розкажіть їм про
своюлюбов до них і
висловіть вдячність.

Подібно до Ісуса ви
можете нагодувати

голодних. Принесіть їжу
людині, якій вона

потрібна, або зробіть
пожертвування місцевій
благодійній організації.
Запропонуйте другові

допомогти вам.

Шанобливо ставтеся до
вашихпредків. Приділіть
сьогодні трохичасу,щоб
дізнатисяпро когось зних.
Зателефонуйте дідусюабо
бабусі, або спробуйте скори-
статися сімейно-історичним

сайтом, наприклад,
FamilySearch.org, і поділіться
тим, прощовидізналися,

з вашимирідними.

Замість однієї доброї
справи зробіть дві.

Приготуйте дві тарілки
пригощень. Вручіть одну
другові, а іншу тому, кого
порекомендує цей друг.

Народження Ісуса— це
дар, який є проявом
любові до всіх нас.

Зберіться разом з друзями
або рідними, щоб
подивитися відео
“Дитя Христос”,

або поділіться цим
посиланням онлайн.

Хто був для вас пастирем,
з любов’ю скеровуючи вас
у житті? Розкажіть про цих

людей приватно або
публічно.

Ісус вмів дивовижним
чином робити так, щоб
інші відчули, що їм раді.

Дізнайтеся, де
відбуватиметься

різдвяний концерт,
спектакль або інший захід

у вашій місцевості та
запросіть когось відвідати

разом з вами.

Будьте такими, як Ісус, і
виявляйте любов до своїх
батьків (або людей, які

виконували роль батьків у
вашому житті).

Зателефонуйте їм,
відвідайте їх або

присвятіть їм допис у
соціальних медіа.

Ісус навчав, що насправді
означає любити наших
ближніх. Поспілкуйтеся з
сусідами, з якими ви не
дуже добре знайомі.

Пропустіть один чи два
прийоми їжі та пожерт-
вуйте їх вартість благо-
дійній організації, яка

годує нужденних. Дізнай-
теся більше про благо-
словення, які приносить
піст, — зайдіть на сайт
PryiditdoKhrysta.org
і запросіть місіонерів

відвідати вас.

Ісус і Його послідовники
зміцнювались, співаючи
гімни разом. Відчуйте

силу священної музики —
співайте разом з рідними

або поділіться своїм
улюбленим гімном у
соціальних медіа.

Нагадайте собі про спра-
вжню причину того, чому є
Різдвяна пора, про-читавши
кілька уривків з розповіді
про Різдво у 2-му розділі
євангелії від Луки у Біблії,

або зайдіть на сайт
PryiditdoKhrysta.org
і запросіть місіонерів

провести для вас онлайн-
урок, аби ви могли ді-

знатися більше про Різдво.

Ісус спілкувався з іншими
під час спільних прийомів

їжі. Дізнайтеся, як
приготувати різдвяну

страву, що є традиційною
в якійсь конкретній
частині світу. Потім

поділіться нею з друзями
або рідними.

Поділіться радістю,
яку приносить Різдво

Христове. Запросіть друга
або родича відвідати
разом з вами Різдвяне
богослужіння в неділю.

Поділіться уривком з
Писань, в якому, на вашу

думку, відображено
причину, чому є Різдвяна
пора. Потрібні підказки?
Ознайомтеся з цими

віршами з Біблії:
Від Івана 3:16; Дії 4:10–12.

Продовжуйте ділитися
любов’ю Ісуса Христа. Хай
завдання на кожен день
#ОсвітиЦейСвіт стане для

вас завданням на весь
новий рік. Не бійтеся

розповісти про своюмету
вашим знайомим.

Ісус знаходившлях до
сердець тих, хто поруч.
Скажіть сьогодні “привіт”

якійсь новій для вас
людині.

Присвятіть зірку на вашій
ялинці комусь, хто був
світлом у вашому житті

цього року. Сфото-
графуйте її і розмістіть це
фото у соціальних медіа

разом з посланням про те,
як ця людина вплинула

на вас.

Якщо ми молимося з
любов’ю, Різдвяна пора стає

яскравішою. Сьогодні
станьте навколішки і

помоліться Богові. Поставте
собі за мету молитися

щоранку цього тижня. Вам
трохи допомогти?

Скористайтеся сайтом
PryiditdoKhrysta.org.

і запросить представників
Церкви поспілкуватися

з вами.

ього Різдва наслідуйте
приклад Ісуса Христа

і допоможіть іншій людині
відчути, що її люблять,
приймають і про неї
дбають. Ким би вона не
була: членом сім’ї, другом,
сусідом чи просто
незнайомцем, разом ми
можемо виконати заклик
#ОсвітиЦейСвіт любов’ю.

Дбати про
здоров’я

Ділитися
світлом

Чудовий спогад

Час, про-
ведений разом

Хай сяє ваша
любов

Щедро ділитися

Цілковита увага

Дари від Бога

Дар мудреців

Різдвяні вечері

Запаліть вогники
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сімейному дереві

Вдвічі більше
пригощень
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Непримітний
пастир

Культурний
захід

Любити маму і
тата

Любити свого
ближнього

Поститися, щоб
допомогти

Пісні, якими
варто

поділитися

Євангелія від
Луки, розділ 2

Рецепт радості Зарезервуйте
місце
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