Бидете
светлина
на

Декември 2019

светот
ЕДЕН ПО ЕДЕН

ПОНЕДЕЛНИК
02
Помислете на некого кој
е пример за Христолика
служба. Истакнете го
нивниот пример на
социјалните медиуми.

09
Поделете греачи за
раце на некој кој го
минува денот надвор.

16
Научете повеќе за еден
од вашите предци и
споделете ја нивната
приказна. Ви треба
помош? Посете ја
FamilySearch.org

23
Помислете на сосед
кој не го познавате
доволно. Донесете
им некои домашни
намирници или
досетлив подарок.

НЕДЕЛА

Понекогаш е лесно да се изгуби вистинското значење на Божик од возбудата поради треперењето на
свеќичките и празничните вечери. Но Божик е сѐ во чест на Исус Христос. Користете го овој календар
секогаш кога имате потреба да се сетите на вистинската причина за славење. Ако пропуштите некој ден,
не грижете се! Служете кога и кого сакате. И запаметете дека вие можете да #БидетеСветлинаНаСветот во
текот на целата година-секој ден е можност да се биде малку повеќе како Исус.

ВТОРНИК
03
Донирајте крв денес.
Вашата несебична
служба може да спаси
живот.

10
Развеселете некого!
Направете планови
за да присуствувате
на настан (празичен,
атлетски, културен,
итн.) во знак на
поддршка на некој кој го
познавате.

17
Дадете завет за
позитивност денес.
Поздравете го секој
што ќе го видите со
насмевка.

24
Испорачајте „обратен
попис на желби“ до
член на фамилијата.
Запишете ги сите
прекрасни, безначајни
нешта кои тие ви ги
овозможија низ целиот
ваш живот.
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СРЕДА
04
Кој од вашите
сокласници или
соработници го
знаете најмалку?
Ручајте со некој нов од
училиштето или на
работа.

11
Кажете му веднаш на
некој член на вашето
семејство колку многу
го сакате и цените.

18
Помислете на некој за
кој имате негативни
чувства во последно
време. Обидете се да се
помолите за нив.

25
Среќен Божик!
Помислете на сите
нешта кои Спасителот
Исус Христос ги
направи за вас, и
споделете некои од нив
на социјалните мрежи.

ЧЕТВРТОК
05
Понудете молитва за
благодарност кон Исус
Христос и Неговата
милост.

12
Ирзазете што
чувствувате за Исус
Христос преку создавање
на уметничко дело, песна,
поема, или друг креативен
израз, или споделете го со
пријател или некого кого
го сакате.

19
Понудете помош на
постара особа со налог.

26
Претворете ја
поканата да Бидете
светлина на светот
еден по еден секој
ден во новогодишна
резолуција.

01
Поканете некого да
присуствува на служба
за Божик со вас овој
месец.

ПЕТОК
06

САБОТА
07

Пронајдете начин
да му помогнете на
некому во невола
низ светот преку
донација во реномирана
добротворна
организација.

13

Помислете на
членовите на вашата
фамилија. Понудете
им да им ја исчистите
собата, или да
изведете некоја друга
служба.

14

Напишете анонимно
„благодарам“ на
вашиот шеф, учител,
или лидер и нека знаат
што тие прават добро.

20

Испланирајте еденна-еден активност со
вашиот пријател, или
сакана личност.

21

Донирајте предмети
на вашата локална
продавница за
стара облека или
добротворна
продавница, или
донирајте на некој кој
има потреба.

Помислете на
самохран родител кој
го знаете. Повикајте
ги нивните деца/дете
за да родителот има
време да ги изврши
божикните подготовки,
или другите задачи.

Сакате да го превземете
овој календар и да ги гледате
Божиќните видеа? Посетете ја
БидетеСветлинаНаСветот.org

08
Споделете скрипта со
пријател или некој кој
го сакате кој можеби
има потреба од
поттик денес.

15
Следниот пат кога ќе
примите порака денес,
кажете ѝ на личноста
која ја испратила
пораката нешто што
цените за ним.

22
Побарајте од Бога да
биде одговор на туѓа
молитва денес.

