
Siapa yang membutuhkan terang Anda hari ini?
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1 Tertawa bersama seorang teman.

Menelepon seseorang yang Anda rindukan.

Tersenyum kepada seseorang.

Belajar mengucapkan "Selamat Natal" dalam bahasa baru.

Berbagi tautan ke sebuah lagu Natal yang Anda sukai.

Meminta maaf kepada seseorang.

Membayar untuk orang di belakang Anda di toko kelontong.

Membantu seseorang menyelidiki silsilah keluarga mereka.

Mendukung sebuah bisnis kecil lokal.

Memberikan pujian kepada seorang tetangga Anda.

Membiarkan orang lain berbaik hati kepada Anda.

Mempelajari bagaimana budaya lain merayakan Natal.

Bersabar dengan pelayan dan layanan pelanggan.

Membantu orang yang dikasihi membersihkan rumahnya.

Mengundang orang lain ke perayaan Natal.

Meninggalkan hadiah di depan pintu tetangga.
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Membawa camilan ekstra untuk seseorang yang 
membutuhkan.

Merencanakan waktu bersama secara individu dengan 
seseorang yang dikasihi.

Mengirimkan kartu Natal buatan sendiri kepada seorang teman.

Mempersilakan orang yang tidak dikenal mengantre di 
depan Anda.

Menyelesaikan sesuatu dalam daftar tugas orang yang 
dikasihi.

Mengirimkan foto kenangan indah kepada seorang 
anggota keluarga.

Berkontribusi pada Mesin Pemberian secara lokal atau daring.

Membuat daftar putar lagu-lagu Natal dan berbagi itu 
dengan seorang teman.

Menyaksikan Kristus Sang Anak [The Christ Child] bersama 
keluarga atau teman-teman.
Mengirimkan meme and video yang lucu kepada seorang 
teman.

Memberikan buku favorit Anda kepada orang yang dikasihi.

Membuat hidangan bersama seorang anggota keluarga.

Menyumbangkan kaleng-kaleng makanan ke bank makanan 
setempat.
Bersikap baik kepada diri sendiri. Melatih kepedulian 
kepada diri sendiri.
Mengirimkan pesan teks kepada seseorang: 
"Saya bersyukur akan diri Anda.”

Meninggalkan catatan kecil yang ramah untuk pengantar 
surat Anda.

Mengundang tetangga ke kebaktian ibadat.

Meninggalkan komentar yang meneguhkan di media sosial.

Mengunjungi seorang tetangga yang sudah lanjut usia.

Memberi tahu orang yang dikasihi bahwa mereka berarti 
bagi Anda.

Membersihkan sampah di komunitas Anda.

Menanyakan kepada seorang rekan kerja bagaimana Anda 
bisa meringankan bebannya.
Berhenti untuk membantu seseorang yang mengalami 
masalah mobil.
Pergi ke luar untuk menyanyikan lagu-lagu Natal bersama 
suatu kelompok.

Jalan-jalan bersama seorang teman.

Memposkan tentang seorang yang dikasihi menggunakan 
#TerangiDunia.
Menawarkan diri untuk mengajari seseorang sebuah 
keterampilan baru.
Menahan pintu agar tetap terbuka untuk seorang yang 
tidak dikenal.
Menyelenggarakan malam permainan 
keluarga.
Berdoa untuk seseorang dengan 
menyebut namanya.
Menjadi sukarelawan di perpustakaan
lokal Anda.
Memberikan pelukan kepada seorang 
teman.
Memaafkan seseorang.

Mengirimkan ucapan terima kasih kepada petugas layanan 
kesehatan.


