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Légy a világ
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EGYENKÉNT MINDENKINEK

02
Gondolj valakire, aki
jó példája a krisztusi
szolgálatnak. A közösségi
médiában emeld ki a
példáját.

09
Adj kézmelegítőket
ma valakinek, aki a
szabadban tölti a napját.

16
Nézz utána az egyik
ősödnek, és oszd meg
a történetét. Segítségre
van szükséged? Látogass
el a FamilySearch.org
honlapra.

23
Gondolj egy olyan
szomszédodra, akit nem
nagyon ismersz. Vigyél
neki saját készítésű
süteményt vagy egy
figyelmes ajándékot.

A tündöklő fények és ünnepi vacsorák feletti izgalmunkban néha könnyen szem elől téveszthetjük a karácsony
valódi jelentését. Pedig a karácsony teljes egészében Jézus Krisztus tiszteletéről szól. Használd ezt a naptárat,
ha bármikor emlékeztetőre van szükséged az ünneplés valódi okára. Ne aggódj, ha kihagysz egy napot! Szolgálj
amikor és akit csak tudsz. És emlékezz, hogy #LégyAVilágVilágossága egész évben, mert képes vagy rá, és minden
nap új lehetőséget nyújt arra, hogy egy kicsit jobban hasonlíts Jézusra.

03
A mai napon adj vért.
Önzetlen szolgálatod
megmenthet egy életet.

10
Szurkolj valakinek!
Ütemezd be, hogy
elmész egy (szabadidős,
sport- vagy kulturális)
eseményre, támogatva
ezzel valakit, akit ismersz.

17
Fogadd meg, hogy ma
derűlátó leszel. Üdvözölj
mosollyal mindenkit, akit
csak látsz.

24
Adj a családod egyik
tagjának egy fordított
kívánságlistát. Írd le
mindazokat a csodálatos,
értékes dolgokat,
amelyeket az életed során
kaptál tőle.
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04
Melyik osztálytársadat
vagy munkatársadat
ismered a legkevésbé?
Ebédelj együtt az
iskolában vagy a
munkahelyeden valakivel,
aki még új.

11
Most rögtön mondd el
az egyik családtagodnak,
hogy mennyire szereted és
értékeled őt.

18
Gondolj valakire, akivel
kapcsolatban mostanában
negatív érzéseid voltak.
Próbálj meg imádkozni az
illetőért.

25
Boldog karácsonyt!
Gondolj bele, mi mindent
tett érted a Szabadító
Jézus Krisztus, és ossz meg
ezek közül néhányat a
közösségi médiában.

05
Mondj hálaimát Jézus
Krisztusért és az
irgalmáért.

12
Műalkotás, ének, vers
vagy más kreatív alkotás
létrehozásával fejezd ki,
mit érzel Jézus Krisztus
iránt, és oszd meg ezt
valakivel a barátaid vagy
a szeretteid közül.

19
Ajánld fel egy idős
embernek, hogy elintézel
neki valamit.

06

01

Hívj meg valakit, hogy
ebben a hónapban jöjjön
el veled egy karácsonyi
istentiszteletre.

07

Ajánlj fel adományt egy
jó hírű jótékonysági
szervezetnek, s így segíts
valahol a földön egy
rászorulónak.

13

Gondolj a családtagjaidra.
Ajánld fel, hogy
kitakarítod a szobájukat
vagy valamilyen más
módon szolgálod őket.

14

Írj névtelen köszönőlevelet
a főnöködnek, a
tanárodnak vagy a
vezetődnek, és tudasd
vele, hogy mi az, amit jól
csinál.

20

Ütemezz be egy kettesben
végzett tevékenységet
valakivel a barátaid vagy
a szeretteid közül.

21

Adományozz valamit
egy helyi használtcikk
boltnak vagy jótékonysági
szervezetnek, vagy add
oda azt valakinek, aki
rászorul.

Gondolj egy általad ismert
egyedülálló szülőre. Hívd
át magadhoz a gyermekét/
gyermekeit, hogy legyen
ideje a karácsonyi
előkészületekre vagy más
elintéznivalókra.

08
Ossz meg egy szentírást a
barátaid vagy a szeretteid
közül valakivel, akinek ma
lelkesítésre lehet szüksége.

15
Amikor legközelebb rád ír
valaki, mondj az illetőnek
valamit, amit értékelsz
vele kapcsolatban.

22
Kérd Istent, hogy ma
te jelenthesd a választ
valakinek az imájára.

26
A Légy a világ világossága
felhívásait egyenként tedd
meg újévi fogadalmaknak.

Szeretnéd letölteni ezt a naptárat és megtekinteni
a karácsonyi rövidfilmeket? Látogass el a
LégyaVilágVilágossága.org honlapra!

