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Обасјајте

Понекад је лако изгубити из вида право значење Божића у узбуђењу због светлуцавих лампица и
празничних вечера. Али суштина Божића је у слављењу Исуса Христа. Користите овај календар кад год
треба да се сетите правог разлога за славље. Ако пропустите један дан, не брините! Служите када и коме
можете. И сетите се да можете користити #ОбасјајтеСвет целе године - сваки дан је прилика да будете мало
више попут Исуса.

Свет

ЈЕДНУ ПО ЈЕДНУ ОСОБУ

02
Размишљајте о некоме
ко је пример христолике
службе. Истакните
његов пример на
друштвеним мрежама.

09
Дајте рукавице некоме
ко проводи време
напољу.

16
Сазнајте нешто
о једном од ваших
предака и поделите
његову причу. Потребна
вам је помоћ? Посетите
FamilySearch.org

23
Сетите се комшије кога
не познајете добро.
Однесите му неки
домаћи производ или
поклон као знак пажње.

03
Донирајте крв данас.
Ваша несебична служба
може спасити живот.

10
Развеселите некога!
Испланирајте да
присуствујете неком
догађају (празничном,
спортском, културном
итд.) како бисте
подржали некога кога
познајете.

17
Одлучите да будете
позитивни данас.
Поздравите све које
видите са осмехом.

24
Напишите „листу
узвратних жеља“
неком члану породице.
Запишите све дивне,
значајне ствари које
вам је испунио током
вашег живота.

© 2019 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. 202 Serbian - Montenegro

04
Кога од својих школских
другова (другарица)
или колега најмање
познајете? Ручајте са
неким новим у школи
или на послу.

11
Реците сада неком
члану породице колико
га волите и цените.

18
Сетите се некога према
коме сте у последње
време имали негативна
осећања. Покушајте да
се молите за њега.

25
Срећан Божић!
Сетите се свега што
је Спаситељ Исус
Христ учинио за вас и
поделите нешто од
тога на друштвеним
мрежама.

05
Изреците молитву
захвалности за Исуса
Христа и Његову
милост.

12
Изразите своја осећања
о Исусу Христу тако
што ћете направити
нешто уметничко, песму,
поему или нешто друго
креативно и поделити са
пријатељем или вољеном
особом.

19
Понудите помоћ некој
старијој особи у вези са
неким задатком.

06

01
Позовите некога да
присуствује божићном
богослужењу са вама
овог месеца.

07

Пронађите начин да
помогнете некоме
у потреби широм
света донацијом у
добротворне сврхе.

13

Размислите о
члановима своје
породице. Понудите се
да им по спремите собу
или им служите на неки
други начин.

14

Напишите анонимну
поруку захвалности
шефу, учитељу или
вођи, и обзнаните им
оно што знају да раде
добро.

20

Испланирајте
активност само
са пријатељем или
вољеном особом.

21

Донирајте ствари
локалној продавници
половне робе или
добротворној
организацији, или их
дајте некоме ко је у
невољи.

Сетите се неког
самохраног родитеља.
Позовите његово дете/
децу код вас како би
родитељ имао времена
за божићне припреме
или друге задатке.

08
Поделите стих из
Писама са пријатељем
или вољеном особом
којој ће можда требати
ваш подстицај данас.

15
Следећи пут када
примите текстуалну
поруку данас, реците
особи која вам ју је
послала нешто што
цените у вези са њом.

22
Замолите Бога да
будете одговор на туђу
молитву данас.

26
Нека позив да обасјате
свет, једну по једну
особу свакога дана,
постане новогодишња
одлука.

Желите да преузмете овај календар и погледате
божићне видео снимке? Посетите страницу
обасјајте-свет.org

