
Készítsetek ünnepre 
hangoló reggelit!

ApCsel 1,11
Jézus ... úgy jön el, 
ahogyan láttátok Őt 

fölmenni a mennybe.

 Ajándék sütemény a 
szomszédnak

Filippi 3,20
Nekünk pedig a 
mennyben van 

polgárjogunk, ahonnan 
az Úr Jézus Krisztust is 

várjuk üdvözítőül.

Dicsérj meg 
valakit!

Mikeás 7,7
De én az Urat várom, 
szabadító Istenemben 
reménykedem: meg is 
fog hallgatni Istenem!

Hagyj ünnepi üzenetet/
ajándékot a postásodnak/

hulladék elvivőnek!

1 Tim 6,13
Tartsd meg a parancsolatot 

szeplőtelenül, 
feddhetetlenül a mi Urunk 

Jézus Krisztus 
megjelenéséig. 

Légy kedves egy 
családtagod fele!

1 Thessz 1,10
Várjátok a mennyből 

Jézust ... akit feltámasztott 
(Isten) a halottak közül, aki 

megszabadít minket az 
eljövendő haragtól.

Írj köszönő/karácsonyi
 üzenetet egy
 tanítódnak!

1 Thessz 5,23
Maga pedig  a békesség 
Istene szenteljen meg 
titeket teljesen ... a mi 
Urunk Jézus Krisztus 

eljövetelére.

Engedj valakit előre a 
sorbanállásnál!

2 Tim 4,8
Végezetre eltétetett 
nekem az igazság 
koronája, amelyet 

megad  ... mindazoknak 
is, akik várva várják az 
Ő megjelenését. 

Csendesedj el, és 
 készülj a Király 

fogadására! 

Jóel 2,1
Jön az Úr napja, 

bizony, 
közel van már!

Hívjatok meg valakit 
közös étkezésre!

Zsoltárok 130,6
Lelkem várja az Urat, 
jobban, mint az őrök a 
reggelt, mint az őrök a 

reggelt.

Készíts valakinek ruha-, 
ételcsomagot!

Jakab 5,7
Legyetek tehát 

türelemmel, 
testvéreim, 

az Úr eljöveteléig. 

Hívjatok fel egy személyt 
ünnepi jókívánsággal!

Zsidók 10,37
Mert még egy 

igen-igen kevés idő, 
és aki eljövendő, 

eljön, és nem késik.

Imádkozz ma többször 
egy személyért!

1 Péter 1,13
Teljes bizonyossággal 

reménykedjetek abban a 
kegyelemben, amelyet 

Jézus Krisztus 
megjelenésekor kaptok.

Karácsonyváró est a 
családban énekléssel!

1 Péter 5,4
És amikor megjelenik a 
főpásztor, elnyeritek a 

dicsőség hervadhatatlan 
koszorúját.

Segíts a családi 
rendrakásban, 
takarításban!

Zsidók 10,25
... látjátok, 

hogy közeledik 
az a nap.

Ajánld fel a segítséged 
egy barátnak!

Jakab 5,8
Legyetek tehát ti is 

türelemmel, és erősítsétek 
meg a szíveteket, mert az 
Úr eljövetele közel van. 

(saját feladat) ........
...................................

1 János 2,28
Maradjatok meg Őbenne, 
hogy amikor megjelenik, 
bizalmunk legyen iránta, 
és meg ne szégyenítsen 
minket eljövetelekor.

Olvass karácsonyi 
történeteket, verseket!

1 János 3,2
... hasonlóvá leszünk 
Hozzá, és olyannak 

fogjuk Őt látni,
 amilyen valójában.

Tégy 3 dolgot, amit 
Jézus is tenne!

Jelenések 1,7
Eljön a felhőkön, és 

meglátja minden szem, 
azok is, akik átszegezték. 

Tartsd meg, nyisd ki 
az ajtót másoknak!

Jelenések 3,11
Eljövök hamar: tartsd 
meg, amid van, hogy 

senki el ne vegye 
koronádat. 

(saját terv) .............
..................................

Jelenések 22,12
Eljövök hamar, velem van 

az én jutalmam, és 
megfizetek mindenkinek a 

cselekedete szerint.

Oszd meg egy személlyel 
a kedvenc ünnepi 

igerészed!

Zsolt 130,5
Várom az Urat, várja a 

lelkem, és bízom 
ígéretében. 

Menjetek ünnepi 
csend-sétára!

Zsolt 37,7
Légy csendben, 
és várj az Úrra!

Otthoni filmnézés, 
társasozás!

Ézsaiás 25,9
Ezt mondják azon a napon: 
Itt van a mi Istenünk, benne 
reménykedtünk, vigadjunk, 
és örüljünk szabadításának.

Állíts össze valakinek 
ajándékot!

Jelenések 22,20
“Bizony, hamar 

eljövök.” Amen. Jöjj, 
Uram, Jézus!
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