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Parodykite meilę tam, kuris
šiais metais rūpinosi jumis

ar kitu šeimos nariu.

Jūs, kaip ir Jėzus, galite
mokyti pasitelkdami

istorijas. Socialiniame tinkle
papasakokite kitiems

įkvepiančią istoriją iš savo
gyvenimo, kuri galėtų
padėti kam nors iš jūsų

draugų.

Prisiminkite ypatingą patirtį
per Kalėdas, apie kurią jau
pasakojote draugui ar

šeimos nariui. Papasakokite
apie ją artimam žmogui ir
paaiškinkite, kodėl tai jums

svarbu.

Šias Kalėdas praleiskite
artimųjų apsuptyje.

Pakvieskite kuo daugiau
šeimos narių susiburti į

virtualią vakaronę.

Jėzus rodė meilę kitiems.
Pasidalykite žinute „Trys
svarbiausi dalykai, kurie
man patinka tavyje“, bent
su trim žmonėmis. Tada

pažymėkite juos
socialiniame tinkle ir
pakvieskite padaryti

tą patį.

Jėzus buvo dosnus.
Paaukokite laiko arba
pinigų jūsų mieste
besidarbuojančiai

labdaros organizacijai.
Paskelbkite nuotrauką ar
nuorodą socialiniuose

tinkluose, kad ir kiti galėtų
sekti jūsų pavyzdžiu.

Jėzusmylėjo žmones taip,
kad skirdavo jiems visą
Savo dėmesį. Šiandien
įsipareigokite padėti

telefoną į šalį, kai kas nors
su jumis kalba.

Galite rodyti dėkingumą
taip, kaip tai darė Jėzus.
Prisiminkite Dievo jums
duotas dovanas ir jas
užrašykite. Parodykite
kitiems, kad esate už jas

dėkingi.

Koks išmintingas vyras ar
moteris palaimino jūsų

gyvenimą? Parodykite jam
arba jai savo meilę ir

dėkingumą.

Jūs, kaip tai darė Jėzus,
galite pamaitinti alkaną.
Nusiųskite maisto tam,
kuris jo stokoja, arba

paaukokite vietos labdaros
organizacijai. Į pagalbą
pasikvieskite draugą.

Pagerbkite gyvenusius prieš
jus. Šiandien skirkite šiek

tiek laiko, kad sužinotumėte
apie kurį nors protėvį.

Paskambinkite seneliui ar
senelei arba išbandykite
šeimos istorijos interneto

svetainę, pvz.,
FamilySearch.org ir

papasakokite artimiesiems,
ką joje radote.

Paverskite vieną gerą darbą
dviem. Iškepkite dvi lėkštes
skanėstų. Vieną nuneškite
draugui (-ei), o kitą žmogui,

kurį jis (ji) pasiūlys.

Jėzaus gimimas yra meilės
dovana mums visiems.
Susitikite su draugais ar
šeima pažiūrėti filmuką
Kūdikėlis Kristus arba

nusiųskite jiems
nuorodą.

Kas jums buvo piemeniu,
su meile vedančiu jus per
gyvenimą? Pagerbkite tą

asmenį privačiai
arba viešai.

Jėzus nuostabiai mokėjo
padėti kitiems jausti Jo

bendrystę. Raskite kalėdinį
koncertą, spektaklį ar kitą
renginį savomieste ir

pakvieskite ką nors nueiti
į jį kartu su jumis.

Būk kaip Jėzus ir parodyk
meilę savo tėvams (ar jų
vaidmenį jūsų gyvenime
atliekančiam asmeniui).
Paskambinkite jiems,
aplankykite juos arba
paskelbkite apie juos
socialiniame tinkle.

Jėzus mokė mus, ką reiškia
iš tikrųjų mylėti savo
artimą. Užmegzkite

pokalbį su kaimynu, kurio
gerai nepažįstate.

Susilaikykite nuo vieno ar
dviejų valgių ir sumą pinigų,
kurią būtumėte jiems išlei-
dę, paaukokite organizacijai,
kuri maitina gyvenančius
nepritekliuje. Sužinokite
daugiau apie pasninko
naudą: užsiregistruokite

tinklalapyje
AteikitepasKristų.org,
kadmisionieriai galėtų

aplankyti jus.

Jėzus ir jo pasekėjai sėmėsi
jėgų kartu giedodami

giesmes. Patirkite šventos
muzikos galią – dainuodami

su artimaisiais, ar
dalydamiesi mėgstamos
giesmės įrašu socialiniame

tinkle.

Priminkite sau tikrąją šio
šventiniometo priežastį,

perskaitydami Biblijoje, Luko
2-jame skyriuje, keletą
kalėdinės istorijos vietų,

arba tinklalapyje
AteikitepasKristų.org
paprašykitemisionierių
pravesti jums pamokėlę

internetu, kad sužinotumėte
daugiau apie Kalėdas.

Jėzus bendravo su
žmonėmis valgydamas
kartu su jais. Sužinokite,
kaip pagaminti tradicinį
kalėdinį kurios nors

pasaulio vietovės valgį. Tada
pavaišinkite draugus arba

šeimos narius.

Dalykitės Kristaus gimimo
džiaugsmu. Pakvieskite
draugą ar šeimos narį

sekmadienį kartu su jumis
nueiti į kalėdines

pamaldas.

Pasidalykite Šventųjų Raštų
ištrauka, kuri, jūsųmanymu,

parodo Kalėdų sezono
priežastį. Reikia pasiūlymų?
Peržiūrėkite šias Biblijos

eilutes: Jono 3:16;
Apaštalų darbų 4:10–12.

Nesiliaukite dalytis Jėzaus
Kristaus meile. Iššūkį
#ApšvieskPasaulį

paverskite savo Naujųjų
Metų tikslu. Nebijokite
apie šį tikslą parašyti
socialiniame tinkle.

Jėzus bendravo su
aplinkiniais. Šiandien

pasisveikinkite su nauju
žmogumi.

Vieną žvaigždę ant savo
kalėdinės eglutės paskirkite
žmogui, kuris šiais metais
buvo jūsų gyvenimo šviesa.
Padarykite nuotrauką ir

paskelbkite ją socialiniame
tinkle kartu su žinute apie
tai, kaip tas asmuo jus

paveikė.

Kai meldžiamės sumeile,
Kalėdųmetas tampa
šviesesnis. Šiandien

atsiklaupkite ir pasimelskite
Dievui. Užsibrėžkite tikslą

šią savaitę melstis kiekvieną
rytą. Reikia šiek tiek
pagalbos? Svetainėje
AteikitepasKristų.org.
paprašykite susitikimo su

bažnyčios atstovais.

P er šias Kalėdas sekite
Jėzaus Kristaus

pavyzdžiu ir padėkite kam
nors pasijausti matomu,
svarbiu ir globojamu.
Nesvarbu, ar tai šeimos narys,
draugas, kaimynas, ar
žmogus, kurio anksčiau net
nebuvote sutikę, kartu mes
galime su meile sekti
raginimu #ApšvieskPasaulį.
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