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Salutări oferite 
în această 
perioadă

Păstrează un loc 

Isus i-a ajutat pe oamenii 
din jurul Său. Salută pe 

cineva nou astăzi. 

Împărtășește bucuria 
nașterii lui Hristos. Invită 

un prieten sau un membru 
al familiei să participe la 
adunarea de preaslăvire 

de Crăciun alături de 
tine duminica viitoare, pe 
19 decembrie. Vizitează 

lumineazalumea.org pentru 
a găsi o capelă lângă tine.

1412

Îngrijirea 
sănătății

Împărtășește 
lumină 

Exprimă-ți dragostea față 
de cineva care te-a îngrijit 
pe tine sau un membru 
al familiei în ultimul an.

Asemenea lui Isus, poți 
propovădui prin povești. 
Împărtășește o poveste 
din viața ta care inspiră 
și care ar putea ajuta pe 
cineva de pe rețelele tale 

de socializare. 
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Amintire magică 

Timp petrecut 
împreună 

Găsește o fotografie 
legată de o amintire 

specială de Crăciun pe 
care o ai alături de un 
prieten sau membru al 
familiei. Împărtășește-o 

persoanei dragi 
împreună cu un mesaj 
despre motivul pentru 

care este important 
pentru tine. 

În această perioadă a 
Crăciunului, înconjoară-

te de persoane dragi. 
Invită cât mai mulți 

membri ai familiei poți 
pentru a petrece timp 
într-o adunare online. 
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Alinare prin post 

De la Luca 
pentru tine 

Nu lua o masă sau 
două și donează costul 

meselor pe care nu 
le-ai luat unei organizații 
caritabile care se ocupă 
de hrănirea oamenilor 

nevoiași. Află mai multe 
despre binecuvântările 

postului – solicită o 
discuție cu misionarii la 

lumineazalumea.org. 

Adu-ți aminte de 
adevăratul motiv al acestei 

perioade citind câteva 
fragmente din relatarea 

despre Crăciun din Luca 2 
din Biblia sfântă. Vizitează 

lumineazalumea.org 
pentru a auzi un mesaj de 

Crăciun de la misionarii 
noștri. 
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Lasă ca 
dragostea ta să 

strălucească

Oferă cu 
generozitate

Stea strălucitoare Darul rugăciunii 

Isus Și-a exprimat 
dragostea față de alții. 
Împărtășește un mesaj 

de tipul „principalele trei 
lucruri care îmi plac la 

tine” unui număr de cel 
puțin trei persoane. Apoi, 
etichetează-le pe rețelele 
de socializare și invită-le 

să facă același lucru. 

Isus a oferit cu generozitate. 
Și tu poți. Vizitează o 

organizație caritabilă din 
zona ta asemănătoare 

organizației Giving Machine 
sau oferă din timpul tău 
sau donează bani unei 

organizații caritabile care 
face bine în zona ta. Publică 

un link pe rețelele de 
socializare pentru ca și alții 

să poată dona. 

Dedică steaua din pomul 
tău cuiva care a fost 

o lumină în viața ta în 
acest an. Fă o fotografie 

și public-o pe rețelele 
de socializare împreună 

cu un mesaj despre 
cum te-a influențat acea 

persoană. 

Astăzi, îngenunchează 
și oferă o rugăciune lui 
Dumnezeu. Stabilește-ți 
obiectivul de a te ruga 

în această săptămână în 
fiecare dimineață. Ai nevoie 

de puțin ajutor pentru a 
începe? Poți învăța mai 

multe despre cum să te rogi 
la Become.org. 
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Atenție deplină 

Daruri de la 
Dumnezeu 

Isus i-a iubit pe oameni 
suficient de mult, încât să 
le acorde toată atenția Sa. 
Astăzi, ia-ți angajamentul 

de a pune telefonul 
jos ori de câte ori îți 

vorbește cineva. 

Îți poți exprima 
recunoștința așa cum 
a făcut Isus. Cugetă 
la darurile pe care ți 

le-a dat Dumnezeu și 
notează-le. Împărtășește 

altora recunoștința ta. 
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Darul omului 
înțelept 

Cine de Crăciun 

Ce bărbat înțelept 
sau femeie înțeleaptă 

ți-a binecuvântat 
viața? Împărtășește-ți 

dragostea și aprecierea. 

La fel ca Isus, îi poți 
hrăni pe cei flămânzi. Du 

mâncare cuiva căruia 
i-ar fi de folos sau fă 
o donație pentru o 

organizație caritabilă 
locală. Apelează la un 
prieten pentru ajutor. 
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Luminează 
Arborele 

genealogic

Dulciuri 
înmulțite cu doi

Cinstește-i pe cei care au 
trăit înaintea ta. Fă-ți timp 
astăzi să înveți despre un 
strămoș. Sună un bunic 

sau o bunică sau folosește 
un site web despre 

istoria familiei, cum ar fi 
FamilySearch.org/ro/, și 

împărtășește rudelor tale 
ceea ce ai găsit.

Fă dintr-o faptă bună, 
două. Pregătește două 

platouri cu dulciuri. Dă-i 
unul unui prieten; apoi, 
dă-i-l pe celălalt unei 

persoane sugerate de 
prietenul tău. 
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Pruncul Hristos: 

Păstorul secret 

Nașterea lui Isus este un 
dar al dragostei pentru 
noi toți. Întâlnește-te 

cu prieteni sau membri 
ai familiei pentru a 

viziona Pruncul Hristos 
pe lumineazalumea.org 
(sau împărtășește linkul 

online). 

Cine a fost un păstor 
pentru tine, îndrumându-
te cu dragoste în viață? 

Laudă-l în privat sau 
public. 
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Spectacol 

Iubește-i pe 
mama și pe tata 

Isus a avut un mod 
uimitor de a-i face pe 
alții să se simtă incluși. 

Găsește un concert 
de Crăciun, o piesă de 

teatru sau alt eveniment 
în zona ta și invită pe 

cineva să participe alături 
de tine. 

Fii ca Isus și exprimă-ți 
dragostea față de 

părinții tăi (sau față de o 
persoană care ți-a fost 
ca un părinte în viață). 
Sună-i, vizitează-i sau 

publică ceva despre ei pe 
rețelele de socializare. 
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Iubește-ți 
aproapele 

Cântece care 
merită să fie 
împărtășite 

Isus ne-a învățat 
adevărata definiție 
a dragostei față de 

aproapele nostru. Poartă 
o conversație cu un 

apropiat pe care nu-l 
cunoști bine. 

Simte puterea muzicii 
sacre – fie cântând 

cu cei dragi, cântând 
colinde pentru vecini 

sau împărtășind 
interpretarea unui imn 
preferat pe rețelele de 

socializare. 
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Rețetă pentru 
bucurie 

Isus este lumina 
lumii 

Isus a creat o legătură 
cu alții în timpul meselor 

servite împreună. 
Învață cum să faci o 
mâncare tradițională 

de Crăciun dintr-o 
anumită parte a lumii. 
Apoi, împărtășește-o 

prietenilor sau membrilor 
familiei. 

Împărtășește un verset 
care crezi că arată 

motivul sărbătoririi din 
perioada Crăciunului. 
Ai nevoie de câteva 

sugestii? Vezi aceste 
versete din Biblie: Ioan 

3:16; Faptele apostolilor 
4:10-12. 
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D U M I N I C Ă LU N I 

Luminează anul 
2022 

Continuă să împărtășești dragostea lui Isus Hristos. Transformă îndemnul #LumineazaLumea în fiecare zi 
într-un obiectiv al Anului Nou. Nu te teme să-ți împărtășești obiectivul pe rețelele de socializare. 
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Luminează
lumea

dragoste 
cu

Decembrie 
2021 
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Î n această perioadă a 
Crăciunului, urmează 

exemplul lui Isus Hristos 
pentru a ajuta pe cineva să se 
simtă văzut, inclus și îngrijit.  
Fie că este vorba despre un 
membru al familiei, un prieten, 
un apropiat sau o persoană 
pe care nu ai cunoscut-o 
niciodată, împreună putem 
urma, cu dragoste, îndemnul 
#LumineazaLumea.


