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Mùa của Chào HỏiGiữ một Chỗ Ngồi

Chúa Giê Su Ky Tô đã 
tìm đến những người 
xung quanh Ngài. Hãy 

chào hỏi một người 
mới nào đó trong 

hôm nay.

Hãy chia sẻ niềm hân 
hoan về sự ra đời của 

Chúa Giê Su Ky Tô. Hãy 
mời ai đó mà bạn quan 
tâm tham dự buổi lễ thờ 
phượng Giáng Sinh cùng 

với bạn.
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Chăm Sóc  
Sức Khỏe

Chia Sẻ Ánh Sáng

Bày tỏ tình yêu 
thương với người mà 
đã chăm sóc cho bạn 
hoặc một thành viên 
trong gia đình trong 

năm vừa qua.

Giảng dạy như Chúa 
Giê Su Ky Tô đã làm. 
Hãy chạm tới người 
khác bằng cách chia 
sẻ những lời giảng 

dạy của Ngài.
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Ký Ức Kỳ Diệu

Thời Gian Bên 
Nhau

Hãy tìm một bức 
ảnh đáng quý chụp 
trong kỳ nghỉ cùng 

với những người thân 
yêu và chia sẻ lý do 
tại sao bạn thích nó.

Hãy dành thời gian 
với những người bạn 

yêu thương bằng 
cách gặp gỡ trực tiếp 

hoặc trực tuyến.
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Nhịn Ăn để Cứu Tế

Kinh Thánh và Bạn

Nhịn ăn, hoặc nói 
cách khác là không 

ăn một hoặc hai bữa, 
và hiến tặng khoản 

tiền tiết kiệm được từ 
các bữa ăn đó, có thể 
giúp một người nào 
đó đang túng thiếu.

Sự ra đời của Chúa 
Giê Su Ky Tô là lý do 
chúng ta kỷ niệm lễ 
Giáng Sinh. Hãy đọc 

câu chuyện giáng 
sinh trong sách Lu Ca 
2 trong Kinh Thánh.
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Hãy Lan Tỏa  
Ánh Sáng Của Bạn

Ngôi Sao  
Tỏa Sáng

Ân Tứ của Lời 
Cầu Nguyện

Chúa Giê Su Ky Tô đã 
rộng rãi ban cho và 

bày tỏ tình yêu thương 
với những người khác. 
Chúng ta cũng có thể 
làm như vậy. Hãy suy 

nghĩ về điều mà bạn có 
thể cho đi với tình yêu 

thương trong mùa lễ này.

Hãy đăng một bài 
viết trên mạng xã hội 
dành cho ai đó quan 

trọng trong cuộc 
sống của bạn.

Chúa Giê Su Ky Tô 
đã thành tâm cầu 

nguyện lên Thượng 
Đế. Hãy đặt một mục 
tiêu để cầu nguyện 
mỗi buổi sáng vào 

tuần này và cảm nhận 
tình yêu thương của 

Thượng Đế.

1

1513

Hết Lòng  
Chú Tâm

Những Ân Tứ từ 
Thượng Đế

Chúa Giê Su Ky Tô 
yêu thương mọi 

người và Ngài hết 
lòng chú tâm đến họ. 
Hãy dành thời gian 
riêng với một người 

thân yêu.

Chúa Giê Su Ky Tô đã 
bày tỏ lòng biết ơn và 
chúng ta cũng có thể 
làm như vậy. Hãy chia 

sẻ những ân tứ mà 
Thượng Đế đã ban 

cho bạn. 
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Món Quà của 
Nhà Thông Thái

Chia Sẻ với 
Người Nghèo

Chúa Giê Su Ky Tô đã 
ban phước cho mọi 
người trong giáo vụ 
của Ngài. Làm cách 

nào bạn có thể giúp ai 
đó hôm nay để có một 

ngày tươi đẹp?

Giống như Chúa Giê 
Su Ky Tô, bạn có thể 

chia sẻ với người 
nghèo khó. Hãy biếu 

ai đó một bữa ăn 
ngon hôm nay.
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Thắp Sáng  
Cây Phả Hệ

Món Ăn Bất Ngờ

Hãy tôn kính những 
người đi trước bạn. 
Hãy tìm hiểu về tổ 
tiên của bạn và lưu 

trữ các thông tin trên 
FamilySearch.org.

Hãy làm một món ăn 
nhẹ cho ai đó. Việc chia 

sẻ sẽ ban phước cho 
bạn và người nhận.
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Hài Nhi Ky Tô

Người Chăn 
Chiên Bí Mật

Chúa Giê Su Ky Tô là Vị 
Nam Tử của Thượng Đế. 
Sự giáng sinh của Ngài 

là một món quà cho 
nhân loại. Hãy xem video 
Hài Nhi Ky Tô với những 

người thân yêu.

Ai đó đã chỉ dẫn cho 
bạn với đầy sự yêu 
thương, giống như 

Chúa Giê Su Ky Tô đã 
làm. Hãy cám ơn họ 

riêng tư hoặc công khai.
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Thời Gian  
Đặc Biệt

Yêu Thương Cha Mẹ

Chúa Giê Su Ky Tô 
đã có một cách thức 

tuyệt vời về cách 
khiến người khác cảm 
thấy được hòa nhập. 

Hãy tìm một cách 
thức để khiến ai đó 
cảm thấy đặc biệt.

Chúa Giê Su Ky Tô 
đã thể hiện tình yêu 

thương của Ngài dành 
cho cha mẹ của Ngài. 
Việc thể hiện tình yêu 

thương với cha mẹ 
mình qua những hành 

động và suy nghĩ là một 
phước lành.
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Yêu Thương 
Người Lân Cận

Bài Hát Đáng Để 
Chia Sẻ

Chúa Giê Su Ky Tô yêu 
thương mọi người. Hãy 
bắt đầu một cuộc trò 

chuyện hoặc làm quen 
với ai đó mà bạn chưa 

biết.

Âm nhạc thiêng liêng 
nâng đỡ chúng ta. 

Hãy chia sẻ một bài 
hát nâng cao tinh 

thần với ai đó.
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Công Thức để 
Vui Mừng

Chúa Giê Su Ky Tô là 
Sự Sáng của Thế Gian

Chúa Giê Su Ky Tô 
đã kết nối với những 
người khác qua việc 

chia sẻ những bữa ăn. 
Hãy chia sẻ một bữa 
ăn hoặc công thức 

nấu ăn yêu thích của 
bạn với những người 

khác.

Hãy chia sẻ một câu 
thánh thư cho thấy lý 
do để kỉ niệm lễ Giáng 

Sinh. Gợi ý - Giăng 
3:16; Công Vụ Các Sứ 

Đồ 4:10-12
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C H Ủ  N H ẬT T H Ứ  H A I

Thắp Sáng 2022
Hãy thắp sáng thế gian với tình yêu thương của Chúa Giê Su Ky Tô trong ngày hôm nay và mỗi 

ngày trong năm tới. Hãy chia sẻ mục tiêu của bạn trên mạng xã hội.
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G iáng Sinh này, hãy giúp đỡ 
ai đó cảm thấy được chú 

ý, được hòa nhập, và được quan 
tâm – yêu thương những người 
khác như Chúa Giê Su Ky Tô đã 
làm. Cho dù đó là một thành viên 
trong gia đình, một người bạn, 
một người hàng xóm, hoặc ai đó 
mà bạn thậm chí chưa gặp bao 
giờ, cùng với nhau chúng ta có 
thể #ThắpSángThếGian với tình 
yêu thương.
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