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Mīloši pateicies cilvēkam,
kurš šogad ir parūpējies par
tevi vai kādu no taviem
ģimenes locekļiem.

Arī tu, tāpat kā Jēzus, vari
mācīt ar stāstu palīdzību.
Dalies sociālajos tīklos kādā
iedvesmojošā stāstā no

savas personīgās dzīves, kas
varētu nākt par labu

apkārtējiem.

Padomā par kādu īpašu
Ziemassvētku brīdi kopā ar

saviem draugiem vai
ģimenes locekļiem. Atgādini

par to attiecīgajam
cilvēkam, pastāstot arī to,
kādēļ viņam ir tik svarīga

loma tavā dzīvē.

Šajos Ziemassvētkos pavadi
kādu laiku savu mīļoto
cilvēku lokā. Uzaicini pēc
iespējas vairāk ģimenes
locekļu uz tikšanos
virtuālajā vidē.

Jēzus izrādīja mīlestību
pret apkārtējiem. Pavēsti
vismaz trim cilvēkiem par
trim svarīgākajām lietām,
kas tev viņos patīk. Pēc tam
nosūti viņiem sociālajos
tīklos aicinājumu— darīt

to pašu.

Jēzus bija dāsns. Ziedo
savu laiku vai naudu
kādai labdarības

organizācijai, darot labu
savā apkaimē. Publicē
attiecīgu fotogrāfiju vai
saiti sociālajos tīklos, lai
arī citi varētu sekot tavam

piemēram.

Jēzusmīlēja cilvēkus, veltot
tiem nedalītu uzmanību.

Šodien apņemies,
sarunājoties ar kādu

klātienē, nolikt malā savu
tālruni.

Tu vari izteikt pateicību
Dievam, kā to darīja Jēzus.
Padomā par dāvanām, ko
Dievs tev ir devis, un

pieraksti tās. Dalies savā
pateicībā ar apkārtējiem.

Vai tev ir nākusi par svētību
gudru cilvēku palīdzība?

Izrādi pret viņiemmīlestību
un izsaki viņiem pateicību.

Arī tu, līdzīgi Jēzum, vari
paēdināt izsalkušos.
Nogādā ēdienu kādam
cilvēkam, kam tas varētu
būt nepieciešams, vai arī
ziedo vietējai labdarības
organizācijai. Aicini palīgā

kādu no saviem
draugiem.

Godini savus priekšgājējus.
Šodien velti kādu laiku tam,
lai iegūtu informāciju par

kādu no saviem
priekštečiem. Piezvani

saviem vecvecākiem, vai arī
izmēģini kādu no ģimenes

vēstures izpētes
mājaslapām (piemēram
FamilySearch.org) un

dalies savos atklājumos ar
saviem radiniekiem.

Paveic divkārši labu darbiņu.
Pagatavo divus sainīšus ar
našķiem. Vienu uzdāvini

kādam no saviem
draugiem, bet otru—

kādam, kuru viņš ir ieteicis
apdāvināt.

Jēzus piedzimšana ir
mīlestības dāvana mums
visiem. Sapulcini savus
draugus vai ģimenes
locekļus, lai kopīgi
noskatītos video

Kristus bērniņš, vai arī
dalies ar attiecīgo saiti

tiešsaistē.

Kurš ir pildījis gana lomu
tavā dzīvē, sniedzot tev
mīlošus norādījumus?
Izsaki šim cilvēkam
atzinību — privāti vai

publiski.

Jēzumpiemita apbrīnojama
spēja—palīdzēt citiem
justies iekļautiem. Atrodi
informāciju par vietējo
Ziemassvētku koncertu,
teātra izrādi vai kādu citu
pasākumu un uzaicini kādu
apmeklēt to kopā ar tevi.

Līdzinies Jēzum, izrādot
mīlestību pret saviem
vecākiem (vai cilvēkiem,

kuri pilda vecāku lomu tavā
dzīvē). Piezvani viņiem,

apciemo viņus vai uzraksti
par viņiem savos sociālajos

tīklos.

Jēzusmācīja mums, ko īsti
nozīmēmīlestība pret savu
tuvāko. Aprunājies ar kādu
no saviem kaimiņiem, ko vēl

īsti neesi iepazinis.

Izlaid vienu vai divas
ēdienreizes un ziedo gavējot

ietaupīto naudu kādai
labdarības organizācijai, kas
gādā par trūcīgo ēdināšanu.

Lai iegūtu vairāk
informācijas par gavēņa
pozitīvo iespaidu, pieprasi
tikšanos armisionāriem

mājaslapā:
NacietpieKristus.org.

Jēzus un Viņa sekotāji tika
spēcināti, kopīgi dziedot
garīgās dziesmas. Izjūti
svēto dziesmu spēku,

kopīgi dziedot ar saviem
mīļajiem, vai arī daloties
savā iemīļotākajā garīgās

dziesmas ierakstā
sociālajos tīklos

Atminies par Ziemassvētku
patieso būtību, izlasot dažas

rakstvietas no Bībelē
ietvertā Ziemassvētku
stāsta, kas ir atrodams
Lūkas 2. nodaļā, vai arī
uzzini vairāk tiešsaistes

mācību stundā ar
misionāriem, ko var
pieprasīt mājaslapā:
NacietpieKristus.org.

Jēzus iepazina cilvēkus,
ieturot ar tiem kopīgu

maltīti. Iemācies pagatavot
kādas tautas tradicionālo
Ziemassvētku ēdienu. Pēc
tam dalies šajā maltītē ar
saviem draugiem vai
ģimenes locekļiem.

Dalies ar citiem priekā par
Kristus piedzimšanu.

Uzaicini kādu draugu vai
ģimenes locekli kopā ar tevi
nākamsvētdien apmeklēt

Ziemassvētku
dievkalpojumu.

Dalies ar citiem kādā
rakstvietā, kas, tavuprāt,
atspoguļo Ziemassvētku
būtību. Nepieciešami

ieteikumi? Izlasi šos Bībeles
pantus: Jāņa 3:16;
Ap. d. 4:10–12.

Turpini dalīties Jēzus Kristus
mīlestībā. Padari aicinājumu
— #IzgaismoPasauli—
par savu jaunā gada
ikdienas apņemšanos.

Nebaidies dalīties ar savu
mērķi sociālajos tīklos.

Jēzus vērsās pie
apkārtējiem, tos uzrunājot.
Sasveicinies šodien ar kādu

nepazīstamu cilvēku.

Velti vienu no sa kādam,
kurš šogad ir ienesis gaismu
tavā dzīvē. Nofotografē šo

zvaigzni un publicē
sociālajos tīklos, līdz ar

vēstījumu par to, kā tevi ir
iespaidojis minētais

cilvēks.

Pateicoties mīlošai lūgšanai,
mūsu Ziemassvētku
svinēšanas laiks kļūst

gaišāks. Šodien nometies
ceļos, lai lūgtu Dievu. Izvirzi
mērķi — lūgt katru šīs

nedēļas rītu. Nepieciešama
neliela palīdzība? Sarunājiet

tikšanos ar Baznīcas
pārstāvjiemmājaslapā:
NacietpieKristus.org

Š ajos Ziemassvētkos
seko Jēzus Kristus

piemēram, lai palīdzētu kādam
līdzcilvēkam sajust, ka viņš ir
pamanīts, ka viņš tiek iekļauts
un ka par viņu tiek gādāts.
Vai tas būtu kāds no taviem
ģimenes locekļiem, draugiem,
kaimiņiem, vai arī kāds, kuru
tu nekad vēl neesi saticis,
mēs visi varam kopīgi
īstenot aicinājumu —
#IzgaismoPasauli ar mīlestību.
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