
S R I J E D A U T O R A K Č E T V RTA K P E TA K S U B O TA 

Pozdravi tijekom 
razdoblja Sačuvajte mjesto 

Isus je posezao prema 
ljudima oko sebe. 

Pozdravite nekoga novog 
danas.

Iznesite radost Kristova 
rođenja. Pozovite prijatelja 

ili člana obitelji da 
prisustvuje na božićnom 

bogoštovlju s vama 
sljedeće nedjelje, 19. 

prosinca. Posjetite stranicu 
buditesvjetlosvijetu.ba.

 kako biste pronašli kapelu 
blizu vas. 
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Briga o zdravlju

Pronošenje 
svjetla 

Izrazite ljubav prema 
nekome tko se brinuo 

za vas ili člana obitelji u 
protekloj godini.

Poput Isusa, možete 
podučavati kroz priče. 
Iznesite nadahnjujuću 

priču iz svog života koja 
bi mogla pomoći nekome 
u vašoj društvenoj mreži. 
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Čarobno sjećanje 

Zajedničko 
vrijeme 

Pronađite sliku s 
posebnog božićnog 

događaja koji ste 
proživjeli s prijateljem ili 
članom obitelji.Pošaljite 
je svojoj voljenoj osobi 
zajedno s porukom o 
tome zašto vam je ta 

osoba važna. 

Ovog se Božića okružite 
voljenima. Pozovite što 
je moguće više članova 
obitelji da se okupite na 

virtualnom druženju. 
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Posna pomoć 

Iz Luke 2 vama 

Suzdržite se od jednog 
ili dva obroka i donirajte 
cijenu tih propuštenih 
obroka dobrotvornoj 
organizaciji koja hrani 

ljude u potrebi. Doznajte 
više o blagoslovima 

posta – zatražite posjet 
misionara na stranici 

buditesvjetlosvijetu.ba. 

Podsjetite se na pravi 
razlog za božićno 
razdoblje čitajući 

nekoliko odlomaka 
božićne priče iz Luke 2 u 
Bibliji. Posjetite stranicu 
buditesvjetlosvijetu.ba. 
kako biste čuli božićnu 

poruku naših misionara. 
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Neka vaša ljubav 
sjaji Svojevoljno dajte

Blistava zvijezda Dar molitve 

Isus je izražavao ljubav 
prema drugima. Iznesite 
poruku »glavne 3 stvari 

koje volim kod vas« s 
barem tri osobe. Zatim ih 
označite na društvenim 

medijima i pozovite ih da 
učine isto. 

Isus je svojevoljno davao. 
Mi to također možemo. 

Posjetite Giving Machine 
[uređaj za davanje] u vašoj 
blizini ili donirajte vrijeme 

ili novac dobrotvornoj 
organizaciji koja čini dobro 
u vašem području. Objavite 
poveznicu na društvenim 
medijima kako bi i drugi 

mogli donirati. 

Zvijezdu na svojem 
stablu posvetite nekome 

tko je ove godine bio 
svjetlo u vašem životu. 

Fotografirajte je i objavite 
na društvenim medijima 

zajedno s porukom o 
tome kako je ta osoba 

utjecala na vas. 

Danas kleknite i prinesite 
molitvu Bogu. Postavite 

kao cilj da se molite 
svakog jutra ovog tjedna. 
Trebate li malo pomoći 
da započnete? Možete 

naučiti više o tome kako 
se moliti na stranici 

dodjitekristu.org. 
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Puna pažnja 

Božji darovi 

Isus je dovoljno volio 
ljude da im poda svoju 
punu pažnju. Danas se 
obvežite odložiti svoj 

telefon kada god netko 
razgovara s vama. 

Možete izraziti 
zahvalnost kao što je to 

Isusu učinio. Promislite o 
darovima koje vam je Bog 
dao i zapišite ih. Iznesite 

svoju zahvalnost drugima.
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Dar mudraca 

Božićne večere 

Koji su mudar muškarac 
ili žena blagoslovili vaš 

život? Iznesite svoju 
ljubav i zahvalnost. 

Baš poput Isusa, možete 
nahraniti gladne. 

Dostavite hranu nekome 
tko je može koristiti ili 

kreirajte donacijski paket 
za mjesnu banku hrane. 
Angažirajte prijatelja da 

pomogne. 
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Obasjajte 
obiteljsko stablo

Dvostruka 
poslastica 

Poštujte one koji su 
živjeli prije vas. Odvojite 

malo vremena danas 
kako biste učili o pretku. 
Nazovite djeda ili baku 

ili isprobajte alat za 
obiteljsku povijest poput 

stranice FamilySearch.org 
pa iznesite svojoj rodbini 

što ste pronašli.

Pretvorite jedno dobro 
djelo u dva. Napravite 
dva tanjura poslastica. 

Odnesite jedan prijatelju; 
drugi dajte nekome koga 

vaš prijatelj predloži. 
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Djetešce Krist 

Tajni pastir 

Isusovo rođenje dar 
je ljubavi za sve nas. 

Sastanite se s prijateljima 
ili obitelji kako biste 
gledali videozapis 

Djetešce Krist na stranici 
buditesvjetlosvijetu.ba

 (ili podijelite poveznicu 
na internetu). 

Tko je bio pastir vama, 
brižno vas vodio kroz 

život? Označite ih 
privatno ili javno. 
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Vrijeme 
prikazivanja 

Volite mamu i 
tatu 

Isus je na čudesan način 
pomagao drugima 

osjećati se uključeno. 
Pronađite božićni 
koncert, igrokaz ili 

drugi događaj u vašem 
području i pozovite 

nekoga da ide s vama. 

Budite poput Isusa i 
izrazite ljubav prema 
svojim roditeljima (ili 
roditeljskoj figuri u 

vašem životu). Nazovite 
ih, posjetite i postavite 

objavu o njima na 
društvenim medijima. 
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Ljubite bližnjega 
svoga 

Pjesme vrijedne 
dijeljenja 

Isus nas je podučio 
istinskoj definiciji ljubavi 
prema našem bližnjemu. 

Održite razgovor sa 
susjedom kojega ne 

poznajete dobro. 

Iskusite moć svete glazbe 
– bilo pjevajući s voljenima, 

koledajući susjedima ili 
dijeleći izvedbu svoje 

omiljene crkvene pjesme 
s vašom društvenom 

mrežom. 
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Recept za 
radovanje 

Isus je Svjetlo 
svijeta 

Isus se povezao s 
drugima tijekom 

zajedničkih obroka. 
Naučite kako napraviti 
tradicionalni božićni 
recept iz određenog 
dijela svijeta. Tada ga 
dajte prijateljima ili 

obitelji. 

Iznesite stih iz Svetih 
pisama za koji mislite 

da pokazuje razlog 
za božićno razdoblje. 

Trebate li neke 
prijedloge? Pogledajte 

ove stihove iz Biblije: Ivan 
3:16; Djela 4:10–12. 
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N E D J E L JA P O N E D J E L JA K 

Obasjajte 2022. 
Nastavite iznositi ljubav Isusa Krista. Svakodnevni izazov #BuditeSvjetloSvijetu provedite u novogodišnju 

odluku. Nemojte se bojati iznijeti svoj cilj svojoj društvenoj mreži. 
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Obasjajte
svijet

ljubavlju
Prosinac 

2021. 
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O .vog Božića slijedite 
primjer Isusa Krista kako 

biste pomogli nekome osjećati 
se viđeno, uključeno i zbrinuto. 
Bilo da je to član obitelji, 
prijatelj, susjed ili netko koga 
nikada niste upoznali, zajedno 
#BuditeSvjetloSvijetu i 
obasjajte ga ljubavlju.


