
С Р Е Д А  У Т О РА К Ч Е Т В Р ТА К   П Е ТА К С У Б О ТА 

Посебни 
поздрави  Сачувајте место 

Исус се приближавао 
људима око себе. 

Реците здраво неком 
новом данас. 

Поделите радост 
Христовог рођења. 

Позовите пријатеља 
или члана породице да 
присуствује божићном 
богослужењу са вама 
следеће недеље, 19. 
децембра. Посетите 

обасјајте-свет.org да бисте 
пронашли капелу у својој 

близини. 
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Здравствена 
нега

Дељење 
светлости 

Изразите љубав према 
некоме ко се бринуо 

о вама или члану 
породице у прошлој 

години.

Попут Исуса, можете 
поучавати кроз приче. 
Поделите надахнуту 

причу из свог живота 
која би могла помоћи 

некоме на вашој 
друштвеној мрежи. 
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Чаробно 
памћење 

Време заједно 

Пронађите слику 
посебне божићне 

успомене коју 
сте поделили са 

пријатељем или чланом 
породице. Поделите 
је са драгом особом 
заједно са поруком 
зашто су вам важне. 

Овог Божића окружите 
се са вољенима. 
Позовите што је 

могуће више чланова 
породице да се окупе 

на виртуелном дружењу. 
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Брзо олакшање 

Од Луке вама 

Прескочите оброк или 
два, и донирајте трошкове 

тих пропуштених 
оброка добротворној 

организацији која 
обезбеђује храну људима 

у потреби. Сазнајте 
више о благодатима 

поста – затражите посету 
мисионара на 

обасјајте-свет.org. 

Подсетите се правог 
разлога празника 

читајући неколико 
одломака божићне 

приче из Луке 2. глава 
у Библији. Посетите 
обасјајте-свет.org да 
бисте чули божићну 

поруку наших 
мисионара.
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Нека ваша 
љубав светли Бесплатно дај

Сјајна звезда Дар молитве 

Исус је изражавао 
љубав према другима. 
Поделите поруку „три 
најбоље ствари које 
волим код тебе” са 
најмање три особе. 
Затим их тагујте на 

друштвеним медијима и 
позовите њих да учине 

исто. 

Исус је бесплатно давао. 
Можемо и ми. Посетите 
аутомат са донираним 

стварима у вашој близини 
или донирајте време 

или новац добротворној 
организацији која 

добро ради у вашем 
крају. Поставите линк на 

друштвене мреже како би 
и други могли донирати. 

Посветите звезду на 
свом дрвету некоме 

ко је ове године 
био светло у вашем 

животу. Снимите 
слику и поставите је 
на друштвене мреже 
заједно са поруком о 
томе како је та особа 

утицала на вас. 

Данас клекните и 
помолите се Богу. Нека 
вам циљ буде молитва 

сваког јутра ове недеље. 
Треба вам мала помоћ 

за почетак? Можете 
сазнати више о томе 
како да се молити на 

Become.org. 
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Пуна пажња 

Дарови од Бога 

Исус је довољно волео 
људе да им посвети 
своју потпуну пажњу. 

Данас се обавежите да 
ћете одложити телефон 
кад год неко разговара 

са вама. 

Можете изразити 
захвалност попут Исуса. 
Размислите о даровима 

које вам је Бог дао и 
запишите их. Поделите 

своју захвалност са 
другима. 
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Дар мудраца

Божићне вечере 

Који мудар човек или 
жена је благословио/

благословила ваш 
живот? Поделите своју 

љубав и поштовање. 

Баш попут Исуса, и 
ти можеш нахранити 

гладне. Оставите 
храну некоме ко би 
је могао користити 

или направите пакет 
донација за локалну 

банку хране. Одаберите 
пријатеља да вам 

помогне. 
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Осветлите 
породично 

стабло

Време за 
посластице два 

пута 

Поштујте оне који су 
живели пре вас. Данас 
одвојите мало времена 

да сазнате о неком претку. 
Позовите баку или деду 
или испробајте алатку 
за породичну историју, 
попут FamilySearch.org 
и поделите оно што сте 

открили о родбини.

Претворите једно добро 
дело у два. Направите 
две посуде посластица. 

Оставите једну 
пријатељу; затим дајте 
другу некоме кога ваш 

пријатељ предложи. 
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Дете Христ 

Тајни пастир 

Исусово рођење је 
дар љубави за све 
нас. Окупите се са 
пријатељима или 

породицом да гледате 
The Christ Child на 

обасјајте-свет.org (или 
поделите линк онлајн). 

Ко је за вас био пастир 
и с љубављу вас водио 
кроз живот? Истакните 
их приватно или јавно. 
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Време за 
представу 

Волите маму и 
тату 

Исус је имао 
невероватан начин 
да учини да се други 
осећају укљученима. 
Пронађите божићни 

концерт, представу или 
неки други догађај у 

свом крају и позовите 
некога да присуствује 

са вама.

Будите попут Исуса и 
изразите љубав према 

својим родитељима 
(или старатељу). 

Позовите их, посетите 
их или објавите о 

њима на друштвеним 
мрежама.
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Воли ближњег 
свога 

Песме вредне 
дељења 

Исус нас је поучио 
правој дефиницији 

љубави према 
ближњем. Разговарајте 

са комшијом кога не 
познајете добро. 

Доживите моћ свете 
музике – било да певате 

са драгом особом, 
певате за комшије или 
делите извођење своје 
омиљене песме преко 

своје друштвене мреже.
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Рецепт за 
радовање 

Исус је светлост 
света 

Исус се повезивао са 
другима уз заједничке 

оброке. Научите 
како да направите 

традиционални 
божићни рецепт из 

одређеног дела света. 
Затим га поделите 

са пријатељима или 
породицом. 

Поделите стих из 
Светих писама за који 
сматрате да показује 

разлог постојања 
Божића. Требају 

вам неки предлози? 
Погледајте ове стихове 

из Библије: Joван 
3:16; Дела апостолска 

4:10-12. 

11

25

Н Е Д Е Љ А П О Н Е Д Е Љ А К 

Светло 2022. 
Наставите да делите љубав Исуса Христа. Претворите изазов   #ОбасјајтеСвет свакога дана у 
новогодишњу одлуку. Не плашите се да свој циљ поделите на вашим друштвеним мрежама. 
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Обасјајте 
светљубављу

Децембар 
2021. 
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O .вог Божића следите 
пример Исуса Христа 

да бисте помогли некоме да 
осети да је запажен, укључен 
и збринут. Било да се ради о 
члану породице, пријатељу, 
комшији или некоме кога 
никада нисте ни упознали, 
заједно можемо следити 
налог #ОбасјајтеСвет 
љубављу.


