DECEMBRIE 2019

Luminează

lumea

UNUL CÂTE UNUL

LUNI
02
Gândește-te la o persoană
care slujește asemenea
lui Hristos. Scrie despre
exemplul ei pe rețelele de
socializare.

09
Oferă încălzitoare de
mâini unei persoane care
stă mult timp afară.

16
Află despre unul
dintre strămoșii tăi și
împărtășește povestirea
lui. Ai nevoie de ajutor?
Vizitează FamilySearch.
org.

23
Gândește-te la un vecin pe
care nu îl cunoști foarte
bine. Du-i câteva bunătăți
făcute în casă sau un
cadou însemnat.

DUMINICA

Uneori este ușor să pierdem adevărata însemnătate a Crăciunului fiind entuziasmați de luminile strălucitoare și
mesele de sărbători. Dar Crăciunul este în totalitate despre a-L onora pe Isus Hristos. Folosește acest calendar ori
de câte ori trebuie să-ți amintești adevăratul motiv de sărbătoare. Dacă ai omis o zi, nu-ți face griji! Slujește când și
pe cine poți. Și amintește-ți că #LumineazăLumea este ceva ce poți face pe parcursul întregului an – fiecare zi este
o ocazie să fii puțin mai asemănător lui Isus.

MARTI
03
Donează sânge azi.
Slujirea ta altruistă poate
salva o viață.

10
Susține pe cineva!
Fă planuri pentru a
participa la un eveniment
(sărbătoare, eveniment
atletic, cultural etc.)
pentru a sprijini o
persoană pe care o
cunoști.

17
Azi, fă promisiunea să fii
pozitiv. Întâmpină-i cu un
zâmbet pe toți cei pe care
îi vezi.

24
Oferă-i unui membru
al familiei o „listă de
dorințe inversă”. Scrie
toate lucrurile minunate și
însemnate pe care ți le-a
oferit.
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MIERCURI
04
Despre care dintre colegii
tăi de clasă sau de la
serviciu cunoști cele mai
puține lucruri? Ia prânzul
alături de o persoană
nouă de la școală sau
serviciu.

11
Spune-i unui membru
al familei cât de mult îl
iubești și apreciezi.

18
Gândește-te la o persoană
față de care ai avut
sentimente negative
recent. Încearcă să te rogi
pentru ea.

25
Crăciun fericit! Gândeștete la toate lucrurile pe
care Salvatorul Isus
Hristos le-a făcut pentru
tine și împărtășește câteva
dintre ele pe rețelele de
socializare.

JOI
05
Rostește o rugăciune de
recunoștință față de Isus
Hristos și mila Sa.

12
Exprimă ce simți cu
privire la Isus Hristos
prin intermediul artei,
muzicii, poeziei sau în
alte modalități creative,
împărtășindu-i aceasta
unui prieten sau unei
persoane dragi.

19
Oferă-te să ajuți o
persoană în vârstă cu o
însărcinare.

01
În această lună, invită pe
cineva să participe, alături
de tine, la o adunare de
preaslăvire de Crăciun.

VINERI
06

SAMBATA
07

Găsește o modalitate de a
ajuta o persoană nevoiașă
din lume donând unei
organizații caritabile cu o
reputație bună.

13

Gândește-te la membrii
familiei tale. Oferă-te să le
faci curat în cameră sau
să le slujești în alt fel.

14

Scrie un bilețel anonim
de mulțumire pentru
șeful, învățătorul sau
conducătorul tău și
spune-i ce face bine.

20

Planifică o activitate cu
un prieten sau o persoană
dragă doar pentru voi doi.

21

Donează câteva lucruri
magazinului tău local cu
haine second-hand sau
organizațiilor de caritate
sau oferă-le unei persoane
nevoiașe.

Gândește-te la un părinte
singur pe care îl cunoști.
Invită copilul/copii acestuia
să vină la tine acasă, astfel
încât părintele să aibă
timp pentru pregătirile de
Crăciun sau alte însărcinări.

08
Împărtășește o scriptură
unui prieten sau unei
persoane dragi care are
nevoie de încurajare
astăzi.

15
Data viitoare când
primești un mesaj astăzi,
spune-i persoanei care ți
l-a trimis un lucru pe care
îl apreciezi la ea.

22
Roagă-te lui Dumnezeu
să fii astăzi răspunsul la
rugăciunea altcuiva.

26
Fă ca invitația de a lumina
lumea, unul câte unul, în
fiecare zi, să devină un țel
pentru anul viitor.

Vrei să descarci acest calendar și să vizionezi
prezentările video de Crăciun? Accesează
LumineazaLumea.org

