03

“Тому можна чинити добро й у суботу”.

07

“Пустіте дітей, щоб до Мене приходили”.

МАТВІЙ 12:12

01

“Ви дармо дістали, дармо й давайте”.

“Люби свого ближнього, як самого себе”.

МАТВІЙ 25:35

12

“Блаженні засмучені”.
МАТВІЙ 5:4

Як ви можете допомогти комусь хворому?

Приділіть час змістовній розмові з ними.

Попросіть пробачення у того, кого можливо
образили.

Ніщо так не промовляє “швидше одужуй”, ніж
домашній суп, хліб і хороша книга.

09

“Шануй батька та матір”.

Що насправді могло би покращити ваш
день?

Прийміть рішення молитися щодня про тих із
ваших близьких, хто хворіє чи страждає.

10
МАТВІЙ 7:1

“Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб
чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви”.
МАТВІЙ 7:12

Чи можуть комусь у вашій сім’ї
знадобитися духовні ліки?

Зателефонуйте їм (замість того, щоб
надсилати текстове повідомлення) і скажіть,
як сильно ви їх любите.

“Не судіть, щоб і вас не судили”.

13

“Слабував---і Мене ви відвідали”.
МАТВІЙ 25:36

Коли ви востаннє дійсно розмовляли зі
своїми батьками?

06

“Я … прагнув---і ви напоїли Мене”.

“Любіть ворогів своїх, благословляйте
тих, хто вас проклинає, творіть добро
тим, хто ненавидить вас, і моліться за
тих, хто вас переслідує”.
МАТВІЙ 5:44
Коли ви востаннє поводилися не
найкращим чином?

МАТВІЙ 15:4

Зробіть анонімне пожертвування людині, якій
важко зводити кінці з кінцями.

02

08

Запросіть їх на обід, щоб краще
познайомитися.

Як добре ви знаєте своїх сусідів?

МАТВІЙ 10:8

Чи цінувала б якась людина, якій
пощастило менше ніж вам, те, що ви маєте?

З ким із ваших колег ви знайомі
найменше?

Навчайте дитину про Ісуса Христа і Його
безкінечну любов до всіх.

МАТВІЙ 22:39

05

МАТВІЙ 25:35

Чи розуміє ваша сім’я значення Різдва?

Безкоштовно застосуйте навички, які
використовуєте на роботі, заради
благословення людей у свій вихідний.

04

“Мандрівником Я був---і Мене прийняли ви”.

ЛУКА 18:16

Як ви можете використати ваші таланти
у день відпочинку?

Кожного Різдва ми вшановуємо
життя Ісуса Христа, Світла для
світу. Живучи за Його вченнями,
ми дозволяємо Його світлу
сяяти в нашому житті і в житті
інших людей. Цього року
скористайтеся цим календарем
як точкою відліку для планування
ваших Різдвяних заходів і
допоможіть #Освітитицейсвіт
через служіння нужденним.

11

“Дослідіть-но Писання, бо ви думаєте,
що в них маєте вічне життя”.

Зробіть саме це для когось іншого.

14

“Бо де скарб твій,---там буде й серце твоє”.

ІВАН 5:39

МАТВІЙ 6:21

Бажаєте щось змінити на місцевому
рівні?

Чи важко вам дивитися на щось очима
іншої людини?

Чи є у вас улюблений уривок з Писань?

Яка ваша улюблена страва?

Віднесіть упаковку бутильованої води до
вашого місцевого притулку.

Виділіть час на те, аби вислухати і зрозуміти
чиюсь думку, яка відрізняється від вашої.

Поділіться ним з вашими друзями або
членами сім’ї в соціальних медіа.

Пожертвуйте вартість вашої улюбленої
страви, аби допомогти нагодувати голодних.

15

19

“Блаженні милостиві”.

23

“Радійте та веселіться”.

МАТВІЙ 5:7

МАТВІЙ 5:12

Чи ви знаєте сім’ю, якій важко зводити
кінці з кінцями?

16

МАТВІЙ 25:36

17

Зв’яжіться з такою людиною і прогуляйтеся
з нею.

24

“Життя чоловіка не залежить від
достатку маєтку його”.
ЛУКА 12:15

“Ви повинні завжди пильнувати і молитися”.
3 НЕФІЙ 18:15

Чи купували ви недавно новий одяг?

Хто зробив ваше життя змістовнішим?

Не отримуєте відповіді на свої молитви?

Віднесіть щось зі старого одягу до благодійної
організації або до благодійного магазину.

Заплануйте зробити щось разом і створити
нові спогади.

Попросіть Бога допомогти вам стати
відповіддю на чиюсь молитву.

21

“Ви будете зустрічатися часто”.
3 НЕФІЙ 18:22

Чи були ви колись дійсно голодні?
Пожертвуйте ваші улюблені продукти
тривалого зберігання місцевому банку їжі.

Заплануйте на наступний тиждень гарно
провести час разом без електронних
пристроїв.

“Людям ви простите прогріхи їхні”.
МАТВІЙ 6:14

“Бо Я голодував був---і ви нагодували мене”.
МАТВІЙ 25:35

Чи давно ви збиралися разом своєю
сім’єю?

18

Чи бачили ви як депресія може загнати
близьку вам людину до особистої
в’язниці?

Надішліть їм поштою індивідуальний пакет
допомоги.

20

“Був нагий---і Мене зодягли ви”.

МАТВІЙ 25:36

Кого ви знаєте, кому не завадило б мати
більше радості в житті?

Складіть план, як ви зробите їхнє Різдво
особливим для них, і здійсніть його.

“У в’язниці Я був---і прийшли ви до Мене”.

22

25

“Отак ваше світло нехай світить перед
людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, та
прославляли Отця вашого, що на небі”.

МАТВІЙ 5:16

Як Різдво може залишатися з вами
протягом року?

Складіть плани чи поставте цілі продовжувати служити у 2019 році.

“Те, що ви бачили, як Я робив, саме те
будете ви робити”.
3 НЕФІЙ 27:21

Чи образив вас якийсь член вашої сім’ї
або друг?

Яке ваше улюблене вчення Ісуса Христа?

Зателефонуйте цій людині і примиріться у
ваших розбіжностях.

Напишіть його на папері чи листівці і
передайте комусь.
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