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Χρόνια Πολλά Κρατήστε θέση 

Ο Ιησούς προσέγγιζε 
τους ανθρώπους γύρω 

Του. Χαιρετίστε κάποιον 
νέον σήμερα.

Μοιρασθείτε τη χαρά 
της γεννήσεως του 

Χριστού. Προσκαλέστε 
έναν φίλο ή ένα μέλος της 
οικογένειας να παρευρεθεί 
σε μία χριστουγεννιάτικη 

συγκέντρωση λατρείας μαζί 
σας την επόμενη Κυριακή 19 

Δεκεμβρίου. Επισκεφθείτε 
το fotistetonkosmo.org 

για να βρείτε μία εκκλησία 
κοντά σας. 
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Φροντίδα υγείας

Διαδώστε το φως 

Εκφράστε αγάπη για 
κάποιον που φρόντισε 

εσάς ή ένα μέλος 
της οικογένειας τον 
περασμένο χρόνο.

Όπως ο Ιησούς, μπορείτε 
να διδάξετε μέσω 

ιστοριών. Αναφέρετε μία 
εμπνευσμένη ιστορία 

από τη ζωή σας που θα 
μπορούσε να βοηθήσει 

κάποιον σε ένα 
κοινωνικό σας δίκτυο. 
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Μαγική 
ανάμνηση

Χρόνος μαζί 

Βρείτε μία φωτογραφία 
μίας ξεχωριστής 

χριστουγεννιάτικης 
ανάμνησης που είχατε με 
έναν φίλο ή ένα μέλος της 

οικογένειας. Αναφέρετέ 
το στο αγαπημένο σας 
πρόσωπο μαζί με ένα 

μήνυμα σχετικά με τον 
λόγο που είναι σημαντικό 

για εσάς. 

Αυτά τα Χριστούγεννα, 
να είστε με αγαπημένα 

πρόσωπα. Καλέστε 
όσα περισσότερα μέλη 

της οικογένειας για 
να βρεθείτε σε μία εξ 

αποστάσεως συνάντηση. 
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Νηστεία αρωγής 

Από το Κατά 
Λουκάν 2, εσείς 

Απέχετε από ένα ή δύο 
γεύματα και δωρίστε 
το κόστος αυτών των 

γευμάτων σε μία 
φιλανθρωπική οργάνωση 

που δίδει φαγητό σε 
ανθρώπους σε ανάγκη. 

Μάθετε περισσότερα για 
τις ευλογίες της νηστείας 
– ζητήστε μία επίσκεψη 
από ιεραποστόλους στο 

fotistetonkosmo.org. 

Θυμίστε στον εαυτό σας 
τον αληθινό λόγο για 

την εποχή, διαβάζοντας 
μερικές περικοπές της 

χριστουγεννιάτικης ιστορίας 
από το Κατά Λουκάν 2 στην 
Αγία Γραφή. Επισκεφθείτε το 

fotistetonkosmo.org 
για να ακούσετε ένα 

χριστουγεννιάτικο μήνυμα 
από τους ιεραποστόλους μας. 
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Αφήστε να λάμψει η 
αγάπη σαςΔώστε αφειδώς

Λαμπρό άστρο Το δώρο της 
προσευχής 

Ο Ιησούς εξέφραζε 
αγάπη για τους άλλους. 
Αναφέρετε ένα μήνυμα 
με «τα 3 πιο αγαπημένα 
πράγματα που αγαπώ σε 

σένα» σε τουλάχιστον τρία 
άτομα. Κατόπιν προσθέστε 

τα σε ετικέτα στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και 
ζητήστε τους να κάνουν 

το ίδιο. 

Ο Ιησούς έδιδε αφειδώς. 
Μπορούμε κι εμείς. Πηγαίνετε 

σε έναν αυτόματο πωλητή 
κοντά σας ή αφιερώστε χρόνο 

ή δωρίστε χρήματα σε μία 
φιλανθρωπική οργάνωση που 
προσφέρει στην περιοχή σας. 

Αναρτήστε έναν σύνδεσμο 
στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, ώστε και άλλοι να 
δωρίσουν επίσης. 

Αφιερώστε το άστρο στο 
δένδρο σας σε κάποιον 

που ήταν φως στη 
ζωή σας φέτος. Βγάλτε 

μία φωτογραφία και 
αναρτήστε την στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 

μαζί με ένα μήνυμα για το 
πώς σας έχει επηρεάσει 

αυτό το άτομο. 

Σήμερα, γονατίστε και 
προσφέρετε μία προσευχή 

στον Θεό. Θέστε στόχο 
να προσεύχεστε κάθε 

πρωί αυτήν την εβδομάδα. 
Χρειάζεστε λίγη βοήθεια 

για να αρχίσετε; Μπορείτε 
να μάθετε περισσότερα 

για τον τρόπο προσευχής 
στο Become.org. 
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Πλήρης προσοχή 

Δώρα από τον 
Θεό 

Ο Ιησούς αγαπούσε τους 
ανθρώπους αρκετά, ώστε 
να τους δώσει την πλήρη 

προσοχή Του. Σήμερα, 
δεσμευθείτε να αφήνετε 
το τηλέφωνό σας κάτω, 
όποτε σας μιλά κάποιος. 

Μπορείτε να εκφράσετε 
ευγνωμοσύνη όπως 

έκανε ο Ιησούς. 
Συλλογισθείτε τα δώρα 

που σας έχει δώσει 
ο Θεός και γράψτε 
τα. Αναφέρετε την 

ευγνωμοσύνη σας σε 
άλλους. 
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Το δώρο του 
σοφού 

Χριστουγεννιάτικα 
δείπνα 

Ποιος σοφός άνδρας ή 
γυναίκα έχει ευλογήσει 
τη ζωή σας; Εκφράστε 

την αγάπη και την 
εκτίμησή σας. 

Όπως ο Ιησούς, μπορείτε 
να δώσετε τροφή στους 
πεινασμένους. Αφήστε 

φαγητό σε κάποιον 
που θα μπορούσε να 
το χρησιμοποιήσει ή 

δημιουργήστε ένα πακέτο 
δωρεάς για μία τοπική 

τράπεζα τροφίμων. 
Επιστρατεύστε έναν φίλο 

για να βοηθήσει. 
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Φωτίστε το 
οικογενειακό δένδρο

Λιχουδιές επί δύο 

Τιμάτε εκείνους που 
υπήρξαν πριν από 

εσάς. Αφιερώστε λίγο 
χρόνο σήμερα για να 

μάθετε για έναν πρόγονο. 
Καλέστε έναν παππού ή 
δοκιμάστε ένα εργαλείο 
οικογενειακής ιστορίας 

όπως το FamilySearch.org 
και αναφέρετε ό,τι βρήκατε 

στους συγγενείς σας.

Μετατρέψτε μία καλή 
πράξη σε δύο. Ετοιμάστε 
δύο πιάτα με λιχουδιές. 
Αφήστε το ένα σε έναν 
φίλο. Κατόπιν δώστε το 

άλλο σε κάποιον που 
προτείνει ο φίλος σας. 
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Ο μικρός Χριστός 

Μυστικός 
ποιμένας 

Η γέννηση του Ιησού 
είναι ένα δώρο 

αγάπης για όλους μας. 
Συγκεντρωθείτε με 

φίλους ή οικογένεια για 
να παρακολουθήσετε 

το Ο μικρός Χριστός στο 
fotistetonkosmo.org 
(ή κοινοποιήστε τον 

σύνδεσμο διαδικτυακά). 

Ποιος υπήρξε ποιμένας 
για εσάς, καθοδηγώντας 

σας στοργικά στη 
ζωή;  Επισημάνετέ τον 
ιδιωτικώς ή δημοσίως. 
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Θέαμα 

Αγάπη προς τη 
μαμά και τον 

μπαμπά 

Ο Ιησούς είχε έναν 
εκπληκτικό τρόπο να 

κάνει τους άλλους 
να νιώθουν ότι τους 

υπολογίζει. Βρείτε μία 
χριστουγεννιάτικη 

συναυλία, έργο ή άλλη 
εκδήλωση στην περιοχή 

σας και προσκαλέστε 
κάποιον να πάτε μαζί. 

Να είστε σαν τον Ιησού 
και να εκφράζετε αγάπη 
για τους γονείς σας (ή 
τη γονική μορφή στη 

ζωή σας). Καλέστε τους, 
επισκεφθείτε τους ή 
αναρτήστε γι’ αυτούς 
στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 
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Αγάπα τον 
πλησίον σου 

Τραγούδια που 
αξίζει να αναφέρετε 

Ο Ιησούς μας δίδαξε 
τον αληθινό ορισμό 
της αγάπης προς τον 

πλησίον μας. Συζητήστε 
με έναν γείτονα που δεν 

γνωρίζετε καλά. 

Βιώστε τη δύναμη της 
ιεράς μουσικής – είτε 

τραγουδώντας με 
αγαπημένα πρόσωπα, 

λέγοντας κάλαντα 
στους γείτονες είτε 

κοινοποιώντας 
μία εκτέλεση του 

αγαπημένου σας ύμνου 
σε κοινωνικό δίκτυο. 
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Συνταγή της 
χαράς  

Ο Ιησούς είναι το 
Φως του κόσμου 

Ο Ιησούς συνδεόταν 
με άλλους στα γεύματα. 

Μάθετε να κάνετε 
μία παραδοσιακή 

χριστουγεννιάτικη 
συνταγή από ένα 

συγκεκριμένο μέρος του 
κόσμου. Κατόπιν πείτε 
την σε φίλους ή στην 

οικογένεια. 

Αναφέρετε μία γραφή 
που νομίζετε ότι δείχνει 
τον λόγο για την εποχή 

των Χριστουγέννων. 
Χρειάζεστε κάποιες 

προτάσεις; Ελέγξτε αυτά 
τα εδάφια της Βίβλου: 

Κατά Ιωάννην 3:16, 
Πράξεις 4:10-12. 
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ΚΥ Ρ Ι Α Κ Η Δ Ε Υ Τ Ε ΡΑ 

Φωτίστε το 2022 
Συνεχίστε να διαδίδετε την αγάπη του Ιησού Χριστού. Μετατρέψτε την προτροπή να #ΦωτίσετεΤονΚόσμο κάθε 
μέρα σε απόφαση για το Νέο Έτος. Μην φοβηθείτε να κοινοποιήσετε τον στόχο σας στο κοινωνικό σας δίκτυο. 
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Φωτίστε
κόσμο
αγάπη

με
τον

Δεκέμβριος 
2021 
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Α l υτά τα Χριστούγεννα, 
ακολουθήστε το 

παράδειγμα του Ιησού 
Χριστού για να βοηθήσετε 
κάποιον να αισθανθεί ότι τον 
αποδέχονται, τον υπολογίζουν 
και ενδιαφέρονται γι’ αυτόν. 
Είτε είναι ένα μέλος της 
οικογένειας, ένας φίλος, ένας 
γείτονας ή κάποιος που 
δεν έχουμε καν συναντήσει, 
μαζί μπορούμε να 
#ΦωτίσουμεΤονΚόσμο με 
αγάπη.


