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ΦΩΤΙΣΤΕ
ΤΟΝ

ΚΟΣΜΟ

ΚΥΡΊΑΚΗ

Μερικές φορές είναι εύκολο να χάσετε το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων μέσα στον ενθουσιασμό για τα φώτα που
αναβοσβήνουν και τα δείπνα των διακοπών. Άλλά τα Χριστούγεννα είναι για να τιμήσουμε τον Ιησού Χριστό. Χρησιμοποιήστε
αυτό το ημερολόγιο όποτε χρειάζεται, για να θυμάστε τον πραγματικό λόγο εορτασμού. Άν χάσετε μία ημέρα, μην ανησυχείτε!
Υπηρετήστε όποτε και όποιον μπορείτε. Και θυμηθείτε ότι μπορείτε να #ΦωτίστεΤονΚόσμο όλο τον χρόνο – κάθε ημέρα είναι
και μία ευκαιρία για να γίνετε λίγο περισσότερο σαν τον Ιησού.

ΚΑΘΕ ΆΝΘΡΩΠΟ ΧΩΡΊΣΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ
02
Σκεφτείτε κάποιον που
αποτελεί παράδειγμα
χριστιανικής υπηρέτησης.
Επισημάνετε το
παράδειγμά του στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.

09
Δωρίστε γάντια σε
κάποιον που περνά πολύ
χρόνο σε εξωτερικό χώρο.

16
Μάθετε για κάποιον
από τους προγόνους
σας και διηγηθείτε την
ιστορία τους. Χρειάζεστε
βοήθεια; Επισκεφθείτε το
FamilySearch.org

23
Σκεφτείτε έναν γείτονα
που δεν γνωρίζετε πολύ
καλά. Πηγαίντε του μερικά
σπιτικά γλυκά ή ένα
χρήσιμο δώρο.

ΤΡΊΤΗ
03
Δώστε αίμα σήμερα. Η
ανιδιοτελής σας πράξη
μπορεί να σώσει μία ζωή.

10
Εμψυχώστε κάποιον!
Προγραμματίστε να
παρακολουθήσετε μία
εκδήλωση (ψυχαγωγική,
αθλητική, πολιτιστική,
κλπ.) για να υποστηρίξετε
κάποιον που γνωρίζετε.

17
Δώστε μία υπόσχεση για
θετική διάθεση σήμερα.
Χαιρετήστε όποιον
συναντάτε με χαμόγελο.

24
Παραδώστε μία
«αντίστροφη λίστα
επιθυμιών» σε ένα
μέλος της οικογένειας.
Γράψτε όλα τα υπέροχα,
σημαντικά πράγματα που
σας έχει παράσχει σε όλη
τη ζωή σας.
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ΤΕΤΑΡΤΗ
04
Ποιον από τους
συμμαθητές ή
συναδέλφους σας
γνωρίζετε λιγότερο καλά;
Γευματίστε με κάποιον
καινούριο στο σχολείο ή
στη δουλειά.

11
Πείτε σε ένα μέλος της
οικογένειας τώρα αμέσως
πόσο πολύ το αγαπάτε και
το εκτιμάτε.

18
Σκεφθείτε κάποιους για
τους οποίους είχατε
αρνητικά αισθήματα
πρόσφατα. Προσπαθήστε
να προσευχηθείτε για
αυτούς.

25
Καλά Χριστούγεννα!
Σκεφτείτε όλα τα
πράγματα που έχει κάνει
ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός
για εσάς και αναφέρετε
μερικά από αυτά στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.

ΠΕΜΠΤΗ
05
Κάντε μία προσευχή
ευγνωμοσύνης για τον
Ιησού Χριστό και το έλεός
Του.

12
Εκφράστε πώς αισθάνεστε
για τον Ιησού Χριστό
χρησιμοποιώντας την τέχνη,
ένα τραγούδι, ένα ποίημα ή
με κάποιον άλλο δημιουργικό
τρόπο και μιλήστε για αυτό σε
έναν φίλο ή κάποιο αγαπητό
σας πρόσωπο.

19
Προσφερθείτε να
βοηθήσετε ένα ηλικιωμένο
άτομο, κάνοντας μία
εξυπηρέτηση.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
06

13

Σκεφτείτε τα μέλη
της οικογένειάς σας.
Προσφερθείτε να
καθαρίσετε το δωμάτιό
τους ή να εκτελέσετε
κάποια άλλη πράξη
υπηρέτησης.

14

Γράψτε ένα ανώνυμο
«ευχαριστώ» στο
αφεντικό, τον δάσκαλο ή
τον ηγέτη σας και δώστε
τους να καταλάβουν τι
κάνουν καλά.

20

Σχεδιάστε μία ατομική
δραστηριότητα με έναν
φίλο ή κάποιο αγαπητό
σας πρόσωπο.

21

Δωρίστε αντικείμενα στο
τοπικό σας κατάστημα
μεταχειρισμένων ειδών
ή σε μία φιλανθρωπική
οργάνωση ή δώστε τα
σε κάποιον που τα έχει
ανάγκη.

Προσκαλέστε κάποιον
να παρακολουθήσει
μία χριστουγεννιάτικη
συγκέντρωση
εκκλησιασμού μαζί σας
αυτόν τον μήνα.

ΣΑΒΒΑΤΟ
07

Βρείτε τρόπο να
βοηθήσετε κάποιον
που έχει ανάγκη στον
κόσμο, δωρίζοντας σε μία
αξιόπιστη φιλανθρωπική
οργάνωση.

01

Σκεφτείτε έναν γονέα που
γνωρίζετε και που μεγαλώνει
μόνος τα παιδιά του.
Προσκαλέστε το παιδί / τα παιδιά
του στο σπίτι σας, έτσι ώστε ο
γονιός να έχει αρκετό χρόνο για
να κάνει προετοιμασίες για τα
Χριστούγεννα ή άλλες δουλειές.

08
Διαβάστε μία γραφή
με έναν φίλο ή κάποιο
αγαπητό σας πρόσωπο
που μπορεί να χρειάζεται
ενθάρρυνση σήμερα.

15
Την επόμενη φορά που
θα λάβετε ένα γραπτό
μήνυμα σήμερα, πείτε στο
άτομο που το έστειλε κάτι
που εκτιμάτε σε αυτό.

22
Ζητήστε από τον Θεό να
είστε σήμερα η απάντηση
στην προσευχή κάποιου
άλλου.

26
Μετατρέψτε την
πρόσκληση να Φωτίσετε
τον Κόσμο, κάθε άνθρωπο
χωριστά, καθημερινά, σε
απόφαση για το νέο έτος.

Θέλετε να κατεβάσετε αυτό το ημερολόγιο και
να παρακολουθήσετε βίντεο Χριστουγέννων;
Επισκεφθείτε το FotisteTonKosmo.org

