
S Z E R D A K E D D C S Ü T Ö RT Ö K P É N T E K S Z O M B AT 

Adventi üdvözlet Nekem is 
foglalnál helyet? 

Jézus kereste a 
kapcsolatot a körülötte 

élőkkel. Köszönj ma 
valakinek, akit nem 

ismersz. 

Oszd meg Krisztus 
születésének örömét. 

Hívd meg egy barátodat 
vagy családtagodat, hogy 
vegyen részt a karácsonyi 

istentiszteleten jövő 
vasárnap, december 
19-én. Látogass el a 

légyavilágvilágossága.org 
honlapra, és keresd meg a 

legközelebbi kápolnát. 
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Egészség-ügyesek

Oszd meg a 
világosságot 

Juttasd kifejezésre a 
szeretetedet valaki olyan 
felé, aki az elmúlt évben 
gondoskodott rólad vagy 

egy családtagodról.

Jézushoz hasonlóan te is 
taníthatsz történeteken 
keresztül. Ossz meg a 

közösségi médiában egy 
lélekemelő történetet az 
életedből, ami segíthet 

valakinek. 
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Különleges 
emlék 

Közös idő 

Keress egy különleges 
karácsonyi emléket, 

amelyet egy barátoddal 
vagy családtagoddal 

közösen éltetek át. Oszd 
meg ezt az emléket a 

szeretteddel, és írj mellé 
egy üzenetet arról, miért 

fontos ő neked. 

Ezen a karácsonynon 
vedd körül magad 

a szeretteiddel. Hívj 
meg annyi családtagot, 

amennyit csak tudsz egy 
virtuális találkozásra.
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Böjt a 
bajbajutottakért 

Lukácstól neked 

Hagyj ki egy vagy két 
étkezést, majd ezeknek 

az árát ajánld fel egy 
szeretetszolgálatnak, amely 

a szükséget szenvedők 
étkeztetésével foglalkozik. 

Tudj meg többet a böjtölés 
áldásairól: kérj látogatást 

a misszionáriusoktól a 
légyavilágvilágossága.org 

honlapon. 

Emlékeztesd magad 
a karácsonyi időszak 

valódi okára azáltal, hogy 
elolvasol néhány verset a 
karácsony történetéről a 
Szent Bibliából, a Lukács 

2-ből. Látogass el a 
légyavilágvilágossága.org 
honlapra, és hallgass meg 
karácsonyi üzeneteket a 

misszionáriusainktól. 
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Ragyogjon a 
szereteted Adj bőkezűen

Ragyogó csillag Az ima ajándéka 

Jézus kifejezte a mások 
iránt érzett szeretetét. 
Üzenetben oszd meg 

legalább három emberrel 
azt a három dolgot, amit 

a legjobban szeretsz 
benne. Jelöld meg őket 
a közösségi médiában, 

és kérd meg őket 
ugyanezekre. 

Jézus bőkezűen adott. 
Mi is így tehetünk. 
Keress egy helyi 

jótékonysági szervezetet, 
ahol felajánlhatod 
a pénzedet vagy az 

idődet. Ossz meg egy 
hivatkozást a közösségi 

médiában, hogy mások is 
követhessék a példádat. 

Ajánld a csillagot a 
karácsonyfádon valaki 

olyannak, aki világosság 
volt az életedben az idén. 
Készíts egy képet, majd 
oszd meg a közösségi 

médiában egy arról 
a személyről szóló 

üzenettel együtt, aki 
hatással volt rád. 

Ma térdelj le és mondj el 
egy imát az Úrnak. Tűzd 

ki célul, hogy a héten 
minden reggel imádkozol. 

Nem tudod, hogyan 
kezdj hozzá? Tudj meg 

többet az imáról a 
Become.org honlapon. 
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Osztatlan 
figyelem 

Ajándékok 
Istentől 

Jézus eléggé szerette az 
embereket ahhoz, hogy 

csak rájuk figyeljen. A 
mai napon határozd el, 

hogy leteszed a telefont, 
amikor valaki beszél 

hozzád. 

Kifejezheted a háládat, 
ahogy Jézus tette. 

Gondolkozz el az Istentől 
kapott ajándékaidon, és 

írd le azokat. Oszd meg a 
háládat másokkal. 
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A bölcs ember 
ajándéka 

Karácsonyi 
vacsorák 

Ki volt az a bölcs 
ember, aki megáldotta 

az életedet? Fejezd 
ki felé a háládat és a 
nagyrabecsülésedet. 

Jézushoz hasonlóan te is 
táplálhatod az éhezőket. 
Vigyél élelmet valakinek, 
akinek szüksége lehet 

arra, vagy állíts össze egy 
adománycsomagot egy 
helyi élelmiszerbanknak. 
Kérd meg egy barátodat, 

hogy segítsen.
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Díszítsd fel a 
családfát 

Kétszer ad, ki 
finomat ad 

Adózz tisztelettel az előtted 
élteknek. Szakíts ma időt 

arra, hogy megismerd 
egy ősödet. Hívd fel egy 

nagyszülődet vagy próbálj ki 
egy családfakutató eszközt, 

mint a FamilySearch.org/hu/, 
és oszd meg a rokonaiddal, 

amit megtudtál.

Csinálj egy jó 
cselekedetből kettőt. 

Készíts két tálca 
süteményt. Az egyiket 

vidd el egy barátodnak, a 
másikat pedig valakinek, 

akit a barátod javasol. 
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A gyermek 
Krisztus 

Titkos pásztor 

Jézus születése a 
szeretet ajándéka 

mindannyiunknak. A 
barátaiddal vagy a 

családoddal közösen 
nézzétek meg A gyermek 

Krisztus című filmet a 
légyavilágvilágossága.org 
honlapon (vagy oszd meg 

a hivatkozást online). 

Ki volt a pásztor, aki 
szeretettel terelgetett 
téged az életed során? 

Fejezd ki iránta a 
nagyrabecsülésedet 

nyilvánosan vagy 
négyszemközt. 
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Tisztelt 
közönség! 

Szeresd Anyát és 
Apát 

Jézusnak csodás 
képessége volt arra, 

hogy bevonjon másokat. 
Keress egy karácsonyi 

koncertet, előadást 
vagy más eseményt a 

környékeden, és hívj meg 
rá valakit. 

Légy olyan mint Jézus, 
és juttasd kifejezésre a 

szüleid (vagy az életedben 
a szülő szerepét betöltő 

személy) iránt érzett 
szeretetedet. Hívd fel vagy 

látogasd meg őket, vagy 
tegyél közzé róluk egy 
bejegyzést a közösségi 

médiában. 
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Szeresd a 
felebarátodat 

Megosztásra 
érdemes dalok 

Jézus megtanította 
nekünk, mit jelent igazán 
a felebarátunk szeretete. 

Beszélgess egy olyan 
szomszédoddal, akit nem 

ismersz annyira. 

Érezd meg a szent 
zene erejét – énekelj 

a szeretteiddel, a 
szomszédaiddal, vagy 
oszd meg a kedvenc 

himnuszodat a közösségi 
médiában. 
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Recept az 
örvendezésre 

Jézus a Világ 
Világossága 

Jézus közeli 
kapcsolatokat alakított ki 
a közös étkezések során. 
Tanulj meg elkészíteni 

egy hagyományos 
karácsonyi ételt a 
világ egy bizonyos 

pontjáról, majd oszd 
meg a barátaiddal vagy a 

családoddal. 

Ossz meg egy szentírást, 
amely szerinted jól leírja 

a karácsonyi időszak 
lényegét. Javaslatokra 

van szükséged? Olvasd el 
ezeket a bibliai verseket: 

János 3:16; Apostolok 
cselekedetei 4:10–12. 
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VA S Á R N A P H É T F Ő 

Légy a világ világossága 
2022-ben! 

Oszd meg továbbra is Jézus Krisztus szeretetét. Tedd a #LégyaVilágVilágossága kihívást az újévi fogadalmaddá! 
Ne félj megosztani a célodat ismerőseiddel! 
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E l zen a karácsonyon 
kövesd Jézus Krisztus 

példáját, és segíts valakinek 
azt érezni, hogy látják, 
befogadják, és törődnek 
vele. Legyen családtag, barát, 
szomszéd vagy egy ismeretlen 

– közösen a világ világosságává 
válhatunk a szeretet által.


