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გამოხატეთ სიყვარული იმ
ადამიანის მიმართ, ვინც
ზრუნავდა თქვენზე ან
თქვენი ოჯახის წევრზე

გასული წლის
განმავლობაში.

თქვენც, იესოს მსგავსად,
შეგიძლიათ, ასწავლოთ

რაღაც ამბების გაზიარებით.
გააზიარეთ შთამაგონებელი

ამბავი თქვენი
ცხოვრებიდან, რომელიც
დაეხმარება ადამიანებს
თქვენს სოცქსელებში.

გაიხსენეთ რომელიმე
განსაკუთრებული

შობასთან დაკავშირებული
მოგონება, რომელიც

გაუზიარეთ მეგობარს ან
ოჯახის წევრს. გაუზიარეთ
იგი საყვარელ ადამიანს,
თან დაურთეთ რამდენიმე
სიტყვა. თუ რატომ არის ეს
პიროვნება თქვენთვის

მნიშვნელოვანი.

ამ შობას იყოლიეთ
გვერდში საყვარელი

ადამიანები. მოიწვიეთ
ვირტუალურ შეხვედრაზე

რაც შეიძლება მეტი ოჯახის
წევრი.

იესო სხვების მიმართ
გამოხატავდა სიყვარულს.
სულ მცირე სამ ადამიანს
გაუზიარეთ გზავნილი

სათაურით „სამი რამ, რაც
ძალიან მომწონს შენში“.

შემდეგ დათეგეთ ეს
ადამიანები სოცქსელებში

და მოიწვიეთ ისინი,
მიბაძონ თქვენს მაგალითს.

იესო უანგაროდ გასცემდა.
გაიღეთ დრო ან ფულადი

დახმარება
საქველმოქმედო

საქმისთვის თქვენს თემში.
დადეთ სურათი ან ბმული

სოცქსელებში, რათა
სხვებმაც მიბაძონ თქვენს

მაგალითს.

იესოს ისე უყვარდა
ადამიანები, რომ სრულ

ყურადღებას უთმობდა მათ.
გადაწყვიტეთ, რომ დღეს,
ვინმესთან საუბრისას,
თქვენ ტელეფონს არ
დაუწყებთ ყურებას.

თქვენც შეგიძლიათ, იესოს
მსგავსად, გამოხატოთ

მადლიერება. იფიქრეთ იმ
ძღვენებზე, რომლებიც

გიბოძათ იესომ და
ჩამოწერეთ ისინი.
გაუზიარეთ თქვენი

მადლიერება სხვებს.

რომელმა ბრძენმა
მამაკაცმა ან ქალმა

დალოცა თქვენი ცხოვრება?
გაუზიარეთ თქვენი

სიყვარული და
მადლიერება.

თქვენც, ქრისტეს მსგავსად,
შეგიძლიათ უპოვართა
დაპურება. გაუზიარეთ

საკვები ვინმეს, ვისაც იგი
სჭირდება ან გააკეთეთ

შემოწირულობა
ადგილობრივ

საქველმოქმედო
ორგანიზაციაში.
დასახმარებლად

მოიხმარეთ მეგობარი.

ეცით პატივი თქვენს
წინაპრებს. დაუთმეთ დღეს
ცოტაოდენი დრო იმას, რომ
რამე შეიტყოთ რომელიმე

წინაპრის შესახებ.
დაურეკეთ პაპა-ბებიას ან
შედით ოჯახური ისტორიის

საიტზე, მაგ:
FamilySearch.org, და
გააზიარეთ, რასაც
შეიტყობთ თქვენი

წინაპრების შესახებ.

გააორმაგეთ კეთილი საქმე.
მოამზადეთ ტკბილეულის

ორი თეფში. ერთი
მიაწოდეთ მეგობარს;

მეორე მიართვით მას, ვისაც
მეგობარი გირჩევთ.

იესოს დაბადება ყოველი
ჩვენგანისთვის

სიყვარულის ძღვენს
წარმოადგენს. შეიკრიბეთ
მეგობრებთან ან ოჯახთან
ერთად „ყრმა ქრისტეს“

საყურებლად ან გააზიარეთ
ბმული ინტერნეტში.

ვინ იყო თქვენთვის
მწყემსი, რომელიც

სიყვარულით
გიძღვებოდათ წინ ამ

ცხოვრებაში? მონიშნეთ ეს
პიროვნება ღიად ან

გაუგზავნეთ მას პირადი
გზავნილი.

იესოს საოცრად შეეძლო
სხვების ჩართულობა.

იპოვეთ საშობაო
კონცერტი, დადგმა ან სხვა
მოვლენა თქვენს რაიონში

და მოიწვიეთ ვინმე,
თქენთან ერთად დაესწროს

მას.

მიბაძეთ იესოს და
გამოხატეთ სიყვარული

მშობლების მიმართ (ან მათ
მიმართ, ვინც მშობლების

მსგავსად გიყვართ).
დაურეკეთ მათ,

მოინახულეთ ან დადეთ
მათ შესახებ პოსტი

სოცქსელებში.

იესომ გვასწავლა მოყვასის
სიყვარულის ჭეშმარიტი

მნიშვნელობა. გაესაუბრეთ
მეზობელს, რომელსაც არც
თუ ისე კარგად იცნობთ.

გამოტოვეთ ერთი ან ორი
ჭამა და შეწირეთ ამ

საკვების ღირებულება
გასაჭირში მყოფ

ადამიანების გამოსაკვებად.
შეიტყვეთ მეტი მარხვის
სარგებლის შესახებ -
მოითხოვეთ შეხვედრა
მისიონერებთან საიტზე
ModiQristestan.org

იესო და მისი მიმდევრები
ძლიერდებოდნენ ჰიმნების
ერთობლივი შესრულებით.

გამოსცადეთ წმინდა
მუსიკის ძალა—იმღერეთ
საყვარელ ადამიანებთან,

ან გააზიარეთ სოცქსელებში
თქვენი საყვარელი ჰიმნის

შესრულება.

შეახსენეთ საკუთარ თავს
ამ სეზონის აღნიშვნის
ჭეშმარიტი მიზეზი -

წაიკითხეთ ამონარიდები
საშობაო ისტორიიდან

წმინდა ბიბლიაში, ლუკას
2-დან ან მოითხოვეთ
ონლაინ გაკვეთილი

მისიონერებისგან, რათა
მეტი შეიტყოთ შობის
შესახებ ბმულიდან
ModiQristestan.org

იესო ერთობლივი სადილის
დროს უკავშირდებოდა
სხვებს. მოამზადეთ
რომელიმე ქვეყნის

ტრადიციული საშობაო
კერძი და შემდეგ

გაუზიარეთ იგი მეგობრებს
ან ოჯახს.

გაუზიარეთ სხვებს
ქრისტეს შობის სიხარული.
მოიწვიეთ მეგობარი ან
ოჯახის წევრი საშობაო

წირვაზე მომავალ კვირას.

გააზიარეთ ნაწყვეტი
წმინდა წერილიდან,

რომელიც, თქვენი აზრით,
გამოხატავს შობის სეზონის
აღნიშვნის მიზეზს. იდეები

გჭირდებათ? იხილეთ
ნაწყვეტები ბიბლიიდან:

იოანე 3:16;
საქმეები 4:10–12.

გააგრძელეთ იესო ქრისტეს
სიყვარულის გაზიარება.

გადაიტანეთ
#გაანათესამყაროს
გამოწვევა ახალ
წელიწადში. ნუ

შეგეშინდებათ და
გაუზიარეთ თქვენი მიზანი

სოცქსელებში.

იესო ყოველთვის
სწვდებოდა ირგვლივ მყოფ
ადამიანებს. მოესალმეთ

დღეს რომელიმე
თქვენთვის უცნობ

ადამიანს.

მიუძღვენით ვარსკვლავი
თქვენს ნაძვისხეზე მას,

ვინც გასული წლის
განმავლობაში თქვენი

ცხოვრების ნათელი იყო.
გადაიღეთ სურათი და

გააზიარეთ იგი
სოცქსელებში, თან

დაურთეთ გზავნილი,
რომელშიც იტყვით, რა
გავლენა მოახდინა

თქვენზე ამ ადამიანმა.

როცა სიყვარულით
ვლოცულობთ, შობის
სეზონი უფრო კაშკაშა

ხდება. მოიყარეთ მუხლი და
ილოცეთ დღეს. დასახეთ
მიზნად ყოველდღიური

ლოცვა დილით ამ კვირაში.
დახმარება გჭირდებათ?

მოითხოვეთ
შეხვედრა ეკლესიის

წარმომადგენლებთან
საიტზეModiQristestan.org

ა მ შობას მიბაძეთ იესო
ქრისტეს მაგალითს,

რათა ვინმემ იგრძნოს თავი
შემჩნეულად, ჩართულად და
დაფასებულად. იქნება ეს
ოჯახის წევრი, მეგობარი,
მოყვასი თუ ვინმე, ვისაც არც
კი შეხვედრიხართ. ერთად
ჩვენ შეგვიძლია, სიყვარულით
შევასრულოთ დავალება
#გაანათეთსამყარო.

ჯანმრთელობაზე
ზრუნვა

ნათელის
გაზიარება

ჯადოსნური
მოგონება

ერთად ყოფნის
დრო

დაე, ანათებდეს
თქვენი სიყვარული

უანგაროდ გაცემა

სრული ყურადღება

ღმერთის ძღვენები

ბრძენკაცის ძღვენი

საშობაო სადილი

გაანათეთ
საგვარეულო ხე

გაორმაგებული
ტკბილეული

ყრმა ქრისტე

საიდუმლო მწყემსი

გასართობი
ღონისძიება

გიყვარდეს დედა
და მამა

გიყვარდეს მოყვასი
შენი

მარხვა

სიმღერები,
რომლების

გაზიარებაც ღირს

ლუკას სახარება,
თავი 2

სიხარულის
რეცეპტი

შეუნახეთ ადგილი

იესო არის
ამასოფლის ნათელი

გაანათეთ 2022

სეზონური
მისალმება

კაშკაშა
ვარსკვლავი

ლოცვის ძღვენი


