Légyavilágvilágossága
2017. évi karácsonyi kezdeményezés
2017. november 24. – december 25.

MOTTÓ
„Amint követjük a Szabadító
példáját, valamint úgy élünk,
ahogyan Ő élt és tanított,
akkor ez a világosság fog
égni bennünk, és
megvilágítja az utat mások
számára is.”
Thomas S. Monson: Legyetek példa és világosság!
Liahóna, 2015. november

A tavalyi #LégyAVilágVilágossága mottó idén is
folytatódik. Az egyháztagokat arra kérik, hogy imádságos
lélekkel fontolják meg, miként tudnák a Szabadító
példáját követni és Jézus Krisztus világosságát
megosztani másokkal ebben a karácsonyi időszakban.
Ahogy az elmúlt években, idén is lesz egy rövidfilm
33 nyelven.
Íme egy előzetes a #LégyAVilágVilágossága című
rövidfilmből. A teljes film november 24-én, pénteken lesz
majd elérhető.

Töltsd le az előzetest a
mormon.org/download oldalról és illeszd be ide.

KÖVESD A SZABADÍTÓ
PÉLDÁJÁT!
„E karácsonyi időszakban arra kérlek
benneteket, hogy keressetek
alkalmakat, hogy ti legyetek »a világ
világossága«. [November 24]–vel
kezdődően egészen karácsony napjáig
megtudhatjátok, miként »világítsátok
David A. Bednar, “Light the World,”
Ensign, 2016. december

meg az utat mások számára«, ha
ellátogattok a mormon.org honlapra.”

25 MÓDON 25 NAPON ÁT
A mormon.org mindennap
kiemeli a Szabadító egyik
tanítását egy rövidfilm
kíséretében, mely bemutatja
az adott tanítást a
gyakorlatban, valamint
szolgálati ötleteket is ad.

BESZÉLGETÉS
•

Miként tehetjük a decembert Krisztus-központú
hónappá egyénekként és családokként is mások
szolgálata által?

•

Egyházközségként (vagy az egyházközségen belüli
szervezetként) hogyan szolgálhatunk együtt a
szomszédainkkal?

OSZD MEG MÁSOKKAL!
„Bátran osszátok meg – helyénvaló
módon –a saját élményeiteket a
közösségi médiában a
#LégyAVilágVilágossága hesteggel, hogy
mások is hallhassák a Szabadító
születésének, életének és az egész
emberiségért hozott tökéletes
engesztelésének »jó hírét«.”
David A. Bednar, “Light the World,”
Ensign, 2016. december

MEGOSZTHATÓ
FORRÁSANYAGOK

25 WAYS, 25 DAYS
Each Christmas, we celebrate the life of Jesus Christ, the Light of the World.
By following His teachings, we let His light shine—in our lives and in the lives
of others. This Christmas season, use this calendar for inspiration as you plan
activities to help #LightTheWorld by serving those in need.

MATTHEW 10:8

“Freely have ye
received, freely give.”

WED

06

MATTHEW 7:1

“Judge not, that ye be
not judged.”

MON
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MATTHEW 25:35

SAT
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MATTHEW 25:35

“I was thirsty and ye
gave me drink.”

THUR

07

MARK 10:14

SUN

03

MATTHEW 12:12

“Wherefore it is lawful
to do well on the
sabbath days.”

FRI

08

MATTHEW 5:44

WED
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MATTHEW 5:4
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LUKE 12:15

SAT

17

SUN

MON

3 NEPHI 18:22

“[I was] naked and ye
clothed me.”

“ Ye shall meet
together oft.”

THUR

22

MATTHEW 25:35

“For I was an
hungered and ye
gave me meat.”
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MATTHEW 25:36

TUE

“Blessed are they
that mourn.”

21

SAT

09

FRI

3 NEPHI 27:21

“That which ye have
seen me do, even
that shall ye do.”

Discover new ways to serve daily at

mormon.org
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MATTHEW 6:14

“Forgive men their
trespasses.”

SAT

23

MATTHEW 25:36

“I was in prison and ye
came unto me.”
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MATTHEW 6:21

“For where your
treasure is, there will
your heart be also.”

TUE

19

MATTHEW 5:12

“Rejoice, and be
exceeding glad.”

SUN

24

3 NEPHI 18:15

“Ye must watch and
pray always.”

SUN

§ Rövidfilm-előzetes

MATTHEW 15:4

“Honor thy father
and thy mother.”

“I was sick and ye
visited me.”
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TUE

05

“Thou shalt love thy
neighbour as thyself.”

“Suﬀer the little
children to come
unto me.”

“I was a stranger and
ye took me in.”

MATTHEW 25:36

MATTHEW 22:39

“Love your enemies,
bless them that curse
you, do good to them
that hate you, and
pray for them that
despitefully use you.”

“All things whatsoever
ye would that men
should do to you, do
ye even so to them.”
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MON

04

JOHN 5:39

“Search the
scriptures; for in
them ye think ye
have eternal life.”

FRI

15

MATTHEW 5:7

“Blessed are the
merciful.”

WED

20

MATTHEW 7:12

“A man’s life consisteth
not in the abundance
of the things which
he possesseth.”

MON

25

MATTHEW 5:16

“Let your light so shine
before men, that they
may see your good
works, and glorify
your Father which is
in heaven.”
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FRI

01

§ Napi szolgálati ötletek és videók
§ Képek a közösségi médiára
§ Naptár az egyházközségi és a
fiataloknak szóló programok
megtervezéséhez
§ Infokártyák
§ Plakátok
Október 8-tól a mormon.org/download oldalon

BESZÉLGETÉS
•

Hogyan tehetünk eleget annak a felkérésnek, hogy
osszuk meg a #LégyAVilágVilágossága kezdeményezést a
családunkkal, a szomszédainkkal és közösségi médiabeli
ismerőseinkkel?

•

Milyen élményekre tettél szert a tavaly karácsonyi
kezdeményezés során?

