
Мислете за някого, който е 
добър пример за Христовото 
служение. Споделете 
примерите му в социалните 
мрежи.

Щом получите първото 
си съобщение днес, отговорете 
на подателя нещо, за което го 
цените.

Дарете кръв днес. Тази Ваша 
безкористност може да спаси 
човешки живот.

Кого познавате най-малко от 
училище, университета или 
работата? Идете на обяд с 
тях.

Направете молитва за 
благодарност към Исус Христос 
за неговите нежни милости.

Опитайте да помогнете на друг 
в нужда, правейки му дарение. 
За повече информация, 
попитайте познат или 
мисионер от Вашия клон на 
църквата.

Мислете за семейството си. 
Предложете да почистите 
дома им или извършете 
друг вид дейност за тях.

Споделете свето писание с 
приятел или близък, на когото 
днес може да му подпомогне.

Сетете се за близък приятел 
или член на семейството. 
Предложете им да си размените 
коледни украси, за да си 
напомняте така заедно в дома 
си.

Поздравете някого! Планувайте 
да присъствате на някое 
събитие (празник, спортна 
дейност, културно мероприятие 
и др.), за да покажете 
подкрепата си на Ваш познат.

Обадете се при първа 
възможност на родителите си 
и им кажете колко ги обичате.

Покажете мнението си - как се 
чувствате за Исус Христос, 
правейки някакво изкуство, 
песен, поема или друга 
креативност - и ги покажете 
на приятел или близък.

Напишете анонимно „Благодаря 
ти!” на мениджъра си, учителя 
или друг лидер и се изкажете 
какво правят добре.

Планирайте дейност 
самостоятелно с един приятел, 
дете или друг любим човек.

Поканете някого да присъства 
с Вас на Коледното 
богослужение в идната неделя.

Научете за един от Вашите 
предци и споделете неговата 
история. Нужна Ви е помощ? 
Посетете FamilySearch.org.

Дайте си обещание за 
позитивизъм днес. Поздравете 
всеки видян с усмивка.

Сетете се за някого, за когото 
напоследък сте имали 
негативни мисли. Опитайте се 
да се помолите за него.

Направете си листа с всички 
неща, които Ваш наставник 
или учител е направил за Вас. 
Пратете им ги в знак на 
благодарност.

Посетете малка компания и се 
срещнете със собственика ѝ. 
Помислете си, също така, дали 
да му оставите позитивна 
оценка в Интернет.

       Сетете се за сам родител, 
когото познавате. Поканете 
детето/децата му при Вас, 
така че тай да има повече 
време, занимавайки се с 
коледните приготовления или с 
други дейности.

Питайте Бог как Вие може да 
сте отговорът на нечия друга 
днешна молитва.

Мислете си за съсед, когото не 
познавате много добре. 
Занесете му домашни 
вкусотийки или подарък със 
някакъв замисъл.

Изпратете „обратна листа с 
желания” на Ваш родител. 
Изпишете я с всички прекрасни 
и значими неща, които показват 
какво те са предоставили в 
живота досега за Вас.

Весела Коледа! Мислете за 
всички неща, които Спасителят 
Исус Христос е направил за Вас, 
и ги споделете в социалните 
мрежи.

Направете си 
предизвикателството, 
Осветете света като служите 
на ближния си, да е резолюция 
за всеки Ваш ден от Новата 
2020 година.
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