K

etika Yesus Kristus lahir, malaikat menyerukan, “Damai di bumi, sejahtera bagi manusia.” Desember ini,
janji itu tetap sama. Sewaktu kita melayani orang lain seperti Yesus melayani, kita dapat mengakhiri tahun
2020 dengan catatan yang penuh harapan. Gunakan kalender ini untuk inspirasi sewaktu Anda menggunakan setiap hari sebagai kesempatan baru untuk #TerangiDunia.
Selasa

Sukarela membantu
seseorang

Senin
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Perkataan Kasih
Rekomendasikan buku
atau tulisan suci
favorit kepada seseorang.

Terangi Pohon
Keluarga
Hormati leluhur Anda
dengan mempelajari
tentang mereka.
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Hargai Kesehatan

Tulislah pesan
Natal untuk seseorang.

Berterimakasihlah kepada
para pekerja kesehatan
untuk pelayanan mereka
yang berkelanjutan.
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Hari Minggu
Perenungan

Bernyanyi Daring
Kumpulkan orang-orang
terkasih dan nyanyikan
lagu Natal bersama-sama.

Kisah Kelahiran Yesus
Baca atau lakonkan kisah
kelahiran Yesus dari Alkitab.

20

Pengumpulan
Virtual

Yesus Membawa
Harapan

02

Tanda Natal

14

Damai di Bumi

01

Bantuan Puasa
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Jumat

Bantulah seseorang
merasakan
damai melalui Kristus.

Berpuasa satu atau dua
kali makan dan
sumbangkan biayanya
untuk kasih amal.

Temukan tempat yang
tenang untuk memikirkan
tentang Allah dan
menyingkirkan gangguan.

Pahlawan Anda

Kamis

Berterimakasihlah kepada
seseorang yang
menunjukkan kasih seperti
Kristus kepada Anda.

Memberi seperti
yang Yesus lakukan.

Minggu

Rabu

Hormati
Orangtua Anda

Bintang yang
Bersinar

Ungkapkan kasih dan
apresiasi Anda kepada
sosok orangtua yang
penting dalam hidup Anda.

Bagikan penghargaan
tulus kepada seorang
teman yang memberikan
dampak positif kepada Anda.
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Perbanyak Roti
Berikan makanan kepada
yang lapar dengan
memberi bahan makanan
kepada seseorang yang
membutuhkan.
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Sejahtera bagi
Manusia

Saksikan film masa
kanak-kanak Kristus
bersama seseorang.
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Sabtu

Membalas Jasa
Perlihatkan rasa syukur
seperti yang Yesus lakukan.
Membalas budi.
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Bingkisan Kejutan

Hari Pujian

Bagikan kebaikan kepada
keluarga dan teman
Anda melalui bingkisan.

Bagikan sesuatu yang
positif kepada seseorang
yang memerlukan
dorongan semangat hari ini.
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Kisah Natal
Bacakan kisah favorit Anda
tentang Yesus Kristus
kepada seorang anak.
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Bagikan Terang

Hari Syukur

Ajaklah teman dan keluarga
untuk bertemu secara
virtual dan bagikan
pemikiran yang meneguhkan.

Ajari seseorang hari ini
melalui kisah Anda sendiri.

Renungkan karunia dan belas
kasihan dari Allah dalam hidup
Anda dan ungkapkan
apa maknanya bagi Anda.

Hari ini beri tahu setiap
orang yang
Anda temui sesuatu
yang meneguhkan.

Bagikan mengapa Kristus
adalah Terang
dari dunia Anda.

Kristus adalah
Terang Dunia
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Surat yang
Menerangi

Tulislah surat kepada seseorang
yang dapat memperoleh
manfaat dari pemikiran
positif sebelum Natal.
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Terangi 2021
Rencanakan kesempatan
untuk #TerangiDunia
di tahun baru.
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Kami mengajak Anda untuk membagikan foto atau kisah di media sosial mengenai pelayanan yang akan
Anda lakukan. Dengan cara ini orang lain dapat terinspirasi juga.
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