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Musim 
Bersalaman

Simpan Tempat 
Duduk

Yesus Kristus men-
jangkau orang-orang 

di sekeliling-Nya. 
Menyapa seseorang 
yang baharu hari ini.

Kongsi sukacita kelahiran 
Yesus Kristus. Jemput 

seseorang untuk hadiri 
penyembahan Hari  

Krismas bersama anda.
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Penjagaan 
Kesihatan

Berkongsi 
Cahaya

Tunjukkan kasih 
kepada seseorang yang 
menjaga anda atau ahli 

keluarga anda dalam 
tahun lalu.

Mengajar seperti 
Yesus Kristus. Men-
jangkau orang lain 
dengan berkongsi 

ajaran-Nya.
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Kenangan 
Istimewa

Waktu Bersama

Cari gambar percu-
tian dengan orang 

terkasih dan kongsi 
sebab-sebab anda 

menyukainya.

Luang masa bersama 
seseorang yang 

anda kasihi, secara 
berdepan atau secara 

maya.
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Kelegaan Puasa

Alkitab dan 
Anda

Berpuasa, atau 
dalam kata lain 

tanpa makan minum 
dua hidangan, dan 
sumbangkan wang 

yang disimpan, dapat 
bantu seseorang yang 

memerlukan.

Kelahiran Yesus 
Kristus adalah 

sebab-sebab kita 
menyambut Hari 

Krismas. Baca kisah 
Kelahiran Kristus dari 
Lukas 2 dalam Alkitab.
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Biarlah Cahaya 
Anda Bersinar

Bintang BersinarKurnia Doa

Yesus Kristus dengan 
murah hati memberi dan 
tunjukkan kasih kepada 

orang lain. Kita juga 
boleh. Fikirkan sesuatu 

yang anda boleh berikan 
dengan kasih pada 

musim ini.

Kongsi pos di media 
sosial tentang ses-

eorang yang penting 
dalam hidup anda.

Yesus Kristus ikhlas 
berdoa kepada Tuhan. 

Tentukan matlamat 
untuk berdoa setiap 
pagi minggu ini dan 
rasakan kasih Tuhan.
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Perhatian Penuh

Kurnia daripada 
Tuhan

Yesus Kristus men-
gasihi orang-orang 
dan memberikan 
mereka perhatian 
penuh. Luangkan 

masa bersendirian 
dengan orang yang 

dikasihi.

Yesus Kristus menun-
jukkan kesyukuran 
dan kita juga boleh. 
Kongsi kurnia yang 

Tuhan berikan kepada 
anda.
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Hadiah Orang-
orang Bijaksana

Beri Makan  
kepada yang Miskin

Yesus Kristus mem-
berkati orang-orang 

dalam pelayanan-Nya. 
Bagaimana anda 
boleh membantu 
menceriakan hari 

seseorang?

Seperti Yesus Kristus, 
anda boleh beri 

makan kepada yang 
miskin. Berikan 

seseorang makanan 
hari ini.
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Terangi Sejarah 
Keluarga

Belanja Kali Dua

Hormati leluhur 
anda. Pelajari tentang 
nenek moyang anda 
dan catatkan dalam 

FamilySearch.org.

Belanja seseorang 
makan. Berkongsi akan 
memberkati anda dan si 

penerima.
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Bayi Kristus

Gembala Rahsia

Yesus Kristus adalah 
Putera Tuhan. Kelahi-

ran-Nya adalah kurnia 
kepada seluruh umat 

manusia. Tonton 
video Bayi Kristus 

(Christ Child) dengan 
orang terkasih.

Seseorang dengan 
penuh kasih mem-

bimbing anda, seperti 
Yesus Kristus lakukan. 
Ucapkan terima kasih 
kepada mereka secara 
peribadi atau secara 

terbuka.
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Masa Istimewa

Kasihi Ibu dan 
Bapa

Yesus Kristus ada 
cara tersendiri untuk 
buat orang lain rasa 
tergolong. Carilah 

cara untuk buat ses-
eorang rasa istimewa.

Yesus Kristus tunjuk-
kan kasih kepada ibu 
bapa-Nya. Ia adalah 
sebuah berkat untuk 
menunjukkan kasih 

kepada ibu bapa kita 
melalui tindakan dan 

fikiran.
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Kasihilah 
Sesama Manusia

Berkongsi Lagu

Yesus Kristus men-
gasihi semua orang. 
Mulakan perbualan 

atau kenali seseorang 
yang anda belum 

kenal.

Muzik kudus 
meningkat semangat 
kita. Kongsi sebuah 

lagu yang meningkat 
semangat dengan 

seseorang.
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Resipi 
Bersukacita

Yesus adalah 
Cahaya Dunia

Yesus Kristus 
berhubung dengan 

orang lain ketika 
menjamu bersama. 

Kongsi sebuah resipi 
kesukaan anda den-

gan orang lain.

Kongsi satu 
tulisan suci tentang 
sebab-sebab men-

yambut Hari Krismas. 
Cadangan - Yohanes 

3:16
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A H A D I S N I N

Terangi 2022
Terangi dunia dengan kasih Yesus Kristus sekarang dan setiap hari pada 

tahun depan. Kongsi matlamat anda di media sosial.
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K rismas ini, anda boleh ikuti 
teladan Yesus Kristus untuk 

bantu seseorang rasa dilihat, 
tergolong, dan dijaga. Sama ada 
ahli keluarga, rakan, jiran, atau 
seseorang yang anda tidak pernah 
temu, sama-sama kita dapat 
#TerangiDunia dengan kasih.
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