03

„Затова е позволено да се прави добро в
съботен ден“.

07

„Оставете дечицата да дойдат при Мене“.

МАТЕЙ 12:12

На всяка Коледа отбелязваме
живота на Исус Христос,
Светлината на света. Като
следваме ученията Му,
позволяваме на светлината Му да
озарява нашия живот и този на
другите. Тази година използвайте
този календар като отправна
точка за планирането на
свързаните ви с Коледа дейности и
помогнете #ДаОсветимСвета,
като служим на нуждаещите се.

01

„Даром сте приели, даром давайте“.
МАТЕЙ 10:8

МАТЕЙ 25:35

12

„Обичайте неприятелите си и се
молете за онези, които ви гонят“.

„Блажени скърбящите“.
МАТЕЙ 5:4

До каква степен познавате съседите си?

Кога бе последният път, когато не се
държахте възможно най-добре?

Как можете да помогнете на човек с
влошено здраве?

Отделете малко време да проведете
съдържателен разговор с тях.

Извинете се на някого, когото може да сте
обидили.

Нищо не помага повече от домашно приготвена
супа, домашно изпечен хляб и добра книга.

09

„Почитай баща си и майка си“.

„Не съдете, за да не бъдете съдени“.

13

„Болен бях и Ме посетихте“.
МАТЕЙ 25:36

Какво може наистина да направи деня
ви по-хубав?

Вземете решение да се молите всеки ден за
любимите ви хора, които са болни или страдат.

10

„Вие изследвате Писанията, понеже
мислите, че в тях имате вечен живот“.

МАТЕЙ 7:1

„Всяко нещо, което желаете да правят
човеците на вас, така и вие правете на
тях“.

МАТЕЙ 7:12

Дали някой в семейството ви се нуждае
от духовно лекарство?

Обадете им се (не пращайте съобщение) и им
кажете, че ги обичате.

06

„Ожаднях и Ме напоихте“.

Поканете го на обяд, за да го опознаете.

МАТЕЙ 5:44

Кога беше последният път, когато
наистина поговорихте с родителите си?

Направете анонимно дарение за някого, който
едва се справя финансово.

02

08

МАТЕЙ 15:4

Дали някой по-малко облагодетелстван
няма да оцени това, което имате?

Кой от вашите колеги познавате
най-малко?

Помогнете на едно дете да научи за Исус
Христос и за безкрайната Му любов към
него/нея.

МАТЕЙ 22:39

05

МАТЕЙ 25:35

Семейството ви разбира ли значението
на Рождество Христово?

Дарете уменията, които използвате в работата
си, за да благословите живота на някого в
почивния ви ден.

„Да възлюбиш ближния си, както себе си“.

„Странник бях и Ме прибрахте“.

МАРК 10:14

Как можете да използвате талантите си в
ден за почивка?

04

11

Направете го за някого другиго.

14

„Където е съкровището ти, там ще бъде и
сърцето ти“.

ЙОАН 5:39

МАТЕЙ 6:21

Искате ли да направите промяна на
местно ниво?

Трудно ли ви е да разберете гледната
точка на някого?

Имате ли любим стих от Писанията?

Кое е любимото ви ядене?

Дарете каса с бутилирана вода на местния ви
приют за бездомни хора.

Отделете време, за да изслушате и разберете
различна гледна точка.

Споделете го в социалните медии с
приятели и близки.

Пожертвайте стойността на любимото си
ядене, за да помогнете да нахраните гладните.

15

19

„Блажени милостивите“.
МАТЕЙ 5:7

МАТЕЙ 5:12

Познавате ли семейство, което е зле
финансово?

ЛУКА 12:15

Наскоро си купихте нови дрехи?

3 НЕФИ 18:22

Някога били ли сте наистина гладни?
Дарете любимите си трайни хранителни
продукти в пункт за събиране на храна за
нуждаещите се.

Планирайте време, което да прекарате добре
заедно с тях, без електронни устройства.

22

„Прощавайте на човеците
прегрешенията им“.
МАТЕЙ 6:14

Помолете Бог да ви помогне да бъдете
отговор на нечия молитва.

25

„Огладнях и Ме нахранихте“.
МАТЕЙ 25:35

Били ли сте скоро заедно със
семейството си?

18

Не получавате отговори на молитвите си?

Планирайте нещо, което да правите заедно и
да създадете нови спомени.

21

„Трябва да бдите и да се молите винаги“.
3 НЕФИ 18:15

Кой е придавал повече смисъл на
живота ви?

Дарете стари дрехи на място, където ще са от
полза.

„Ще се събирате често заедно“.

Помогнете и излезте на разходка заедно.

24

„Животът на човека не се състои в
изобилието на имота му“.

МАТЕЙ 25:36

17

Виждали ли сте как депресията може да
хване в капана си любим ваш човек?

Изпратете му по пощата колет с неща, които
да го зарадват.

20

„Гол бях и Ме облякохте“.

„В тъмница бях и Ме споходихте“.
МАТЕЙ 25:36

Има ли човек, когото познавате, който
има нужда от радост в живота си?

Измислете план да направите тяхната
Коледа специална и го изпълнете.

16

23

„Радвайте се и се веселете“.

„Нека свети вашата светлина пред
човеците, за да виждат добрите ви дела
и да прославят вашия Отец, Който е на
небесата“.
МАТЕЙ 5:16
По какъв начин Рождество Христово
може да бъде с вас през цялата година?

Планирайте или си поставете цели да
продължавате да служите през цялата 2018 г.

„Това, което сте Ме виждали да върша,
тъкмо това ще вършите“.
3 НЕФИ 27:21

Има ли ваш близък или приятел, който ви
е обидил?

Кое е любимото ви учение на Исус
Христос?

Обадете му се и изгладете различията си.

Напишете го на листче или картичка и го
дайте на някого.
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