NdriçojeBotën
NISMA PËR KRISHTLINDJE E VITIT 2017
24 nëntor - 25 dhjetor 2017

TEMA
“Kur e ndjekim shembullin e
Shpëtimtarit dhe jetojmë siç
jetoi Ai dhe siç na mësoi Ai,
ajo dritë do të digjet brenda
nesh dhe ne do ta
ndriçojmë udhën për njerëz
të tjerë.”
Tomas S. Monson, “Jini një Shembull dhe një Dritë”,
Ensign dhe Liahona, nëntor 2015
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Tema #NdriçojeBotën vazhdon që nga viti i kaluar.
Anëtarët janë të ftuar që të marrin parasysh plot lutje
mënyra se si mund ta ndjekin shembullin e Shpëtimtarit
dhe t’ua shpërndajnë të tjerëve Dritën e Jezu Krishtit
gjatë periudhës së Krishtlindjes.
Ashtu si në vitet e kaluara, do të ketë një material të ri
filmik në 33 gjuhë.
Sa vijon është një shikim paraprak i materialit filmik
#NdriçojeBotën. Varianti i plotë i materialit filmik do të
jetë në dispozicion të premten, më 24 nëntor.
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Shkarkojeni materialin filmik “përmbledhës” nga
mormon.org/download dhe vendoseni këtu.

NDIQENI SHEMBULLIN E
SHPËTIMTARIT
“Këtë periudhë Krishtlindjeje unë ju ftoj
të kërkoni mundësi për ta ‘Ndriçuar
Botën’. Duke filluar nga data [24
nëntor] dhe në vazhdim deri në Ditën e
Krishtlindjes, ju mund të mësoni se si
ta ‘ndriçoni udhën për të tjerët’, duke
David A. Bednar, “Light the World”,
Ensign, dhjetor 2016

vizituar mormon.org.
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SHËRBENI NË 25 MËNYRA
GJATË 25 DITËVE
Për çdo ditë, mormon.org do
të paraqitë një mësim të
Shpëtimtarit bashkë me një
material filmik që tregon një
shembull të mësimit në
praktikë, si dhe ide për
shërbim.
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DISKUTIM
•

Si individë dhe si familje, në ç’mënyrë mund ta
bëjmë dhjetorin një muaj të përqendruar te Krishti
duke iu shërbyer të tjerëve?

•

Si një lagje (ose organizata brenda lagjes), në
ç’mënyrë mund të shërbejmë së bashku me fqinjët
tanë?
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SHPËRNDA JENI TEK TË TJERËT
“Ndihuni të lirë ta shpërndani përvojën
tuaj siç duhet në mjetet shoqërore të
komunikimit duke përdorur etiketimin
#NDRIÇOJEBOTËN kështu që të tjerët të
mund të mësojnë për ‘lajmin e mirë’ të
lindjes së Shpëtimtarit, jetës së Tij dhe
të Shlyerjes së Tij të përsosur për të
David A. Bednar, “Light the World”,
Ensign, dhjetor 2016

gjithë njerëzimin.”
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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

11

MATTHEW 25:35

SAT

02

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

THUR

13

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.”

10

MATTHEW 25:36

WED

“Blessed are they
that mourn.”

21

SAT

09

TUE

MATTHEW 5:4

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

18

MATTHEW 6:14

“Forgive men their
trespasses.”

SAT

23

MATTHEW 25:36

“I was in prison and ye
came unto me.”

MATTHEW 15:4

“Honor thy father
and thy mother.”

“I was sick and ye
visited me.”

12

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.”

16

MON

04

14

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

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

BURIME QË MUND TË
SHPËRNDAHEN
§ Materiali filmik i paraqitur
§ Ide për shërbim dhe
materiale filmike të
përditshme
§ Imazhe për mjetet
shoqërore të komunikimit
§ Kalendar për të ndihmuar
në planifikimin e
veprimtarive të lagjes dhe
rinisë
§ Karta për shpërndarje
§ Afishe
Në mormon.org/download duke filluar nga
data 8 tetor
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DISKUTIM
•

Në ç’mënyrë mund ta pranojmë këtë ftesë për ta
shpërndarë “Dritën e Botës” te familjet, fqinjët tanë dhe
te njerëzit me të cilët ndërveprojmë në mjetet shoqërore
të komunikimit?

•

Çfarë përvoje patët nga pjesëmarrja [në nismën] për
mesazhin e Krishtlindjes së vitit të kaluar?
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