Обасјајте

#

Свет

1

Изаберите једну (или више!)
недељних идеја или унесите
сопствену.

2

Заокружите дан(е) у недељи
када бисте желели да служите.

3

Поделите оно што радите
на мрежи користећи хаштаг
#ОбасјајтеСвет

Придружите се хиљадама људи широм света тако што ћете
изабрати (#ОбасјајтеСвет) да обасјате свет служењем.
Овај календар вам може помоћи са идејама да током целог
месеца дајете као што је Исус давао. Велики или мали,
једноставни поступци могу ширити светло Исуса Христа.
седмица

1

од 2. до 8.
децембра

Н

□□

Обасјајте
свет

□□

Усредсредите се на начине
на које можете служити
на глобалном нивоу онима
којима је потребна помоћ.

седмица

2

од 9. до 15.
децембра

Обасјајате
своју
заједницу

□□
□□

П

У

Добротворним донацијама
помажите људима широм
света.

3

од 16. до 22.
децембра

Обасјајте
своју
породицу

□□

Н

У

П

Понудите се да помогните
пријатељу приликом
селидбе.
Очистите прилаз старијег
комшије.

Н

□□
□□
□□

Ове недеље показујте
љубав онима који су вам
најближи.

седмица

4

од 23. до 29.
децембра

Обасјајате
своју веру
Ову последњу недељу
користите за увећање
личне вере у Исуса Христа.

□□

П

□□

□□

Имајте породичну молитву.

□□
□□

Поведите свако своје
дете понаособ на неку
заједничку активност.

П

С

1. децембар

Присуствујте посебном
божићном богослужењу
(или позовите некога да
присуствује) – позвани
сте на једно од наших
богослужења 23. децембра.
Поставите циљ да се молите
на коленима сваког јутра
ове седмице.

□□
□□
□□

С

П

□□

Ч

□□

Донирајте играчку дечијој
болници.

С

□□

Ч

Постоји ли члан породице
са којим нисте скоро
разговарали? Позовите њу
или њега.

С

□□

Ч

Подесите аларм 15 минута
раније ради проучавања
Светих писама.

□□

С

Ручајте заједно са неким ко
је нов у школи или на послу.
Питајте неку старију особу
о неким њеним животним
искуствима.
Позовите удовицу или
удовца на вечеру.

С

Напишите ручно поруку
својим родитељима
или родитељима свог
супружника.
Породично урадите послове
око куће својих родитеља.

П

□□

Посетите храм или неко
друго верско место.

Објавите на друштвеним
мрежама о некоме ко
је пример христоликог
служења.

П

□□

За време вечере кажите
свакој особи зашто је
волите.

С

Донирајте старе телефоне,
сатове или друге
електронске уређаје неком
добротворном удружењу.

П

□□

Поделите обичаје своје
породице - Позовите
пријатеља да учествује у
божићним обичајима ваше
породице.

Прочитајте извештај о
Спаситељевом рођењу
(Лука 2:1-16).

Служићу тако што ћу…

□□

Жртвујте новац који
бисте потрошили за своје
омиљено јело и нахраните
гладне.

Бадње вече

Светски дан служења

Ч

Саслушајте причу
избеглице. Видите да ли
постоје начини на које
можете помоћи.

У

Контактирајте са својим
родитељима телефоном (не
путем СМС-а).

Н

□□

□□

Сазнајте неке од проблема
у другој земљи. Како можете
да помогнете?

Пронађите начине да
допрете до других и
служите у својој заједници.

седмица

Субота

Упутства:

С

Поделите искуство на
друштвеним мрежама како
вам је молитва помогла да
се носите са проблемима.
______________________________
______________________________
______________________________
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