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Изразете обич към човек,
който се е грижил за вас
или ваш роднина през
изминалата година.

Подобно на Исус, можете
да преподавате чрез
истории. Споделете

вдъхновяваща история от
живота си, с която да
помогнете на някого в
социалните мрежи.

Припомнете си специален
коледен спомен с приятел
или роднина. Споделете
го с обичан човек, заедно
с послание защо той/тя е

важен/а за вас.

Тази Коледа се
заобиколете с обични

хора. Поканете възможно
най-много роднини на
виртуално събиране.

Исус е изразявал обич към
другите. Споделете с поне
трима души послание на
тема „Три неща, които

харесвам в теб“. След това
ги тагнете в социалните
медии и ги поканете да

направят същото.

Исус е давал щедро.
Дарете време или

средства в
благотворителна
дейност във вашия
район. Публикувайте
снимка или линк в

социалните медии, за да
могат другите да следват

примера ви.

Исус е обичал хората
дотолкова, че им е
отдавал пълното Си
внимание. През целия
ден днес можете да
оставяте телефона си
винаги, когато някой ви

говори.

Можете да изразявате
благодарността си като
Исус. Помислете какви
дарове ви е дал Бог и ги
опишете. Споделете
благодарността си

другите.

Коймъдър човек е
благословилживота ви?
Споделете своята обич и

благодарност.

Като Исус, можете да
храните гладните. Дайте
храна на нуждаещ се или
направете дарение на
местна благотворителна
организация. Поканете
приятел да ви помогне.

Почетете своите предци.
Отделете време днес, за
да научите повече за свой
предшественик. Обадете
се на баба или дядо, или
посетете сайт за семейна

история, например
FamilySearch.org, и
споделете с роднини
какво сте открили.

Превърнете едно добро
дело в две. Пригответе

две чинии с нещо вкусно.
Оставете едната на
приятел, а другата на
предложен от него/нея

човек.

Рождението на Исус е
един дар на обич за

всички нас. Съберете се с
приятели или роднини, за
да гледатеМладенецът
или споделете линк

онлайн.

Кой ви е бил пастир и с
обич ви е водил в живота?
Почетете ги лично или

публично.

Исус е успявал да включва
околните. Открийте

коледен концерт, пиеса
или друго събитие и

поканете някого да дойде
с вас.

Бъдете като Исус и
изразявайте обич към
родителите си (или
родителска фигура в

живота си). Обадете им
се, посетете ги или

публикувайте коментар за
тях в социалните медии.

Исус ни е учил какво
означава да обичаме

ближните си. Проведете
разговор с човек, когото
не познавате добре.

Пропуснете едно или две
хранения и дарете
стойността им на
организация, която
предлага храна на

нуждаещите се. Научете
повече за ползите от

поста – поискайте среща с
мисионерите на
ElatepriHrista.org

Исус и Неговите
последователи

получавали сила, когато
заедно пели химни.

Почувствайте силата на
свещената музика – като
пеете с близките си или
споделите изпълнение
на любимия си химн
в социалните медии.

Припомнете си истинската
причина за тези

празници, като прочетете
няколко стиха от Лука 2
в Библията или поискате

онлайн урок от
мисионерите, за да
научите повече за

Рождество Христово на
ElatepriHrista.org.

Исус е общувал с другите,
докато се хранили заедно.
Научете как да приготвите
пълноценно коледно

ястие от конкретен регион
на света. След това го

споделете със
семейството си.

Споделете радостта от
рождението на Христос.
Поканете приятел или

роднина да дойде с вас на
коледно богослужение
следващата неделя.

Споделете стих, който
според вас изразява

причината за Коледните
празници. Трябват ви
предложения? Вижте
следните стихове от
Библията: Йоан 3:16,
Деянията 4:10–12.

Продължете да споделяте
обичта на Исус Христос.

Превърнете
#ОсвететеСвета от
дейности за всеки ден
в цел за Новата година.
Не се притеснявайте
да споделите целта

си онлайн.

Исус е помагал на хората
около Себе Си. Днес
поздравете непознат

човек.

Посветете звездата на
вашата елха на някой,
който е бил светлина в

живота ви през
изминалата година.
Направете снимка и я

публикувайте в
социалните медии с

послание как този човек
ви е повлиял.

Когато се молим с обич,
коледните празници стават
по-хубави. Днес коленичете
и кажете молитва към Бог.
Поставете си цел да се

молите всяка сутрин през
тази седмица. Нужда от
малко помощ? Поискайте
среща с представители

от Църквата на
ElatepriHrista.org.

T ова Рождество
последвайте примера

на Исус Христос и
помогнете на хората да се
почувстват забелязани,
включени и обгрижени.
С роднина, приятел, съсед
и дори с човек, когото
никога преди не сте
срещали, нека заедно
#ОсветимСвета с обич.

Грижа за
здравето

Споделете
светлината

Магически
спомен

Време заедно

Изразявайте
обичта си

Давайте щедро

Пълно
внимание

Дарове от Бог

Дарът на
мъдреца

Коледни ястия

Обогатете
семейното дърво

Почерпка
по две

Младенецът

Таен пастир

Културно
събитие

Обичайте
Майка и Татко

Обичайте
ближния си

Помогнете чрез
пост

Песни, които си
струва да се
споделят

Четене на
Лука 2

Рецепта за
радост

Запазете място

Исус е
светлината на

света

Светлина 2022 г.

Коледни
поздрави

Сияеща звездаДарътна
молитвата


