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Väljendage tänu kellelegi,
kes selle aasta jooksul teie
või teie pereliikme eest

hoolitses.

Jeesuse kombel võid sa
õpetada lugude kaudu.

Jaga inspireerivat lugu oma
elust, mis võiks aidata

kedagi sinu
sotsiaalvõrgustikus.

Mõtle erilisele
jõulumälestusele, mis sulle
meenub seoses sõbra või
pereliikmega. Jaga seda
oma lähedasega koos
sõnumiga, miks ta sinu

jaoks tähtis on.

Tänavustel jõuludel
ümbritse end oma

lähedastega. Kutsu nii mitu
pereliiget kui võimalik, et

virtuaalselt koos
aega veeta.

Jeesus näitas üles armastust
teiste vastu. Jaga vähemalt
kolme inimesega sõnumit
„Kolm parimat asja, mida
ma sinu juures armastan”.
Seejärel märgi nad ära
sotsiaalmeedias ja kutsu

neid sama tegema.

Jeesus andis muidu.
Anneta aega või raha

heategevusorganisatsio
onile, mis teeb sinu

piirkonnas head. Postita
foto või link

sotsiaalmeediasse, et
teised saaksid sinu eeskuju

järgida.

Jeesus armastas inimesi
piisavalt, et pühendada

neile kogu oma tähelepanu.
Pane täna oma telefon
kõrvale, kui keegi sinuga

räägib.

Võid Jeesuse kombel tänu
väljendada. Mõtle kõigele,
mida Jumal sulle andnud
on, ja kirjuta need asjad
üles. Jaga oma tänulikkust

teistega.

Milline tarkmees või naine
on sinu elu õnnistanud?
Jaga oma kiitust ja tänu.

Ka sina võid Jeesuse kombel
näljaseid toita. Vii toitu

kellelegi, kellel võiks sellest
abi olla, või tee annetus

kohalikule heate-
gevusorganisatsioonile.

Kutsu sõber appi.

Austa inimesi, kes elasid
enne sind. Leia täna aega,
et oma esivanemate kohta

õppida. Helista
vanavanemale või vaata

pereajaloolehte
FamilySearch.org ja jaga
leitut oma sugulastega.

Korruta üks heategu
kahega. Valmista kaks

taldrikutäit maiustusi. Anna
üks sõbrale ja teine

kellelegi, keda sinu sõber
soovitab.

Jeesuse sünd oli armastuse
andmeile kõigile. Vaata
koos sõprade või perega
videot „Kristuslaps” või

jaga seda veebis.

Kes on olnud sinu karjane,
sind elu jooksul armastavalt

juhtinud? Kiida neid
eraviisiliselt või avalikult.

Jeesus suutis panna inimesi
end kaasatuna tundma.
Leia oma piirkonnasmõni
jõulukontsert, etendus või
muu üritus ja kutsu kedagi

endaga kaasa.

Ole nagu Jeesus ja väljenda
armastust oma vanemate
(või kellegi, kes on sinu elus
nagu lapsevanem) vastu.
Helista neile, külasta neid
või postita nende kohta

sotsiaalmeedias.

Jeesus õpetasmeile
ligimesearmastuse tõelist
tähendust. Vestle kellegagi,

keda sa hästi ei tunne.

Jäta vahele üks või kaks
söögikorda ja anneta nende

söögikordade pealt
kokkuhoitud raha heate-

gevusorganisatsioonile, mis
toidab abivajajaid. Et

saada lisateavet paastumise
kohta, palumisjonäride
külastust aadressilt

TulgeKristusejuurde.org.

Jeesus ja Tema jüngrid
said jõudu koos laulmisest.

Koge pühamuusika
väge, lauldes koos

lähedastega või jagades
oma lemmikjõululaulu

sotsiaalmeedias.

Tuleta endalemeelde
jõulude tõelist tähendust,
lugedes Piiblist mõne

jõululoo salmi Luuka teisest
peatükist või paludes

veebilehelt
TulgeKristusejuurde.org
külastustmisjonäridelt, kes
jõulude kohta õpetavad.

Jeesus veetis aega teistega
koos süües. Õpi valmistama

mingi piirkonna
traditsioonilist jõulurooga.
Seejärel jaga seda koos
sõprade või perega.

Jaga Kristuse sünni
rõõmu. Kutsu sõber või
pereliige koos endaga
jõulujumalateenistusele

pühapäeval.

Jaga pühakirjakohta, mis
esindab sinu arvates

jõuluaja tõelist põhjust.
Vajad abi? Vaata järgmiseid
piiblisalme: Johannese 3:16;

Apostlite teod 4:10–12.

Jaga jätkuvalt Jeesuse
Kristuse armastust. Muuda

#ValgustaMaailma
üleskutse oma uue aasta
lubaduseks. Ära pelga oma
eesmärki sotsiaalvõrgus-

tikuga jagada.

Jeesus abistas inimesi enda
ümber. Tervita täna

kedagi uut.

Pühenda oma kuuse otsas
olev täht või ehe kellelegi,
kes sel aastal sinu elu

valgustas. Tee sellest pilt ja
postita see

sotsiaalmeediasse koos
sõnumiga, kuidas see
inimene sindmõjutas.

Kui me palvetame
armastusega, siis on

jõuluaeg eredam. Lasku
täna põlvili ja palveta Jumala
poole. Sea endale eesmärk
sel nädalal igal hommikul
palvetada. Kas vajad abi?
Sooviavalduse kohtuda
kiriku esindajatega leiate

leheküljelt
TulgeKristusejuurde.org.

J ärgi sel jõuluajal
Jeesuse Kristuse eeskuju

ja aita kellelgi tunda, et teda
märgatakse ja kaasatakse ning
temast hoolitakse. Olgu see siis
pereliige, sõber, naaber või
keegi, keda sa pole kunagi
kohanud, koos võime maailma
armastusega valgustada.
#ValgustaMaailma
armastusega.
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