K

ai gimė Jėzus Kristus, angelai skelbė: „Ramybė žemėje, geros valios žmonėms”.
Šį gruodį pažadas lieka tas pats. Jei tarnausime kitiems taip, kaip Jėzus tarnavo,

2020-ius galėsime baigti viltingai. Naudokite šį kalendorių, kad būtumėte įkvėpti kiekvieną
dieną pradėti naujai – #ApšvieskPasaulį.
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DAVIMO ANTRADIENIS

PAŽYMĖKITE HEROJŲ

RAMYBĖ ŽEMĖJE

KŪDIKĖLIS KRISTUS

ATSIDĖKOKITE

PASNINKAUKITE

Duokite kaip Jėzus. Paaukokite
labdarai arba savanoriui iš vietinės
ne pelno siekiančios organizacijos
ir paskelbkite nuorodą, kad ir kiti
galėtų prisidėti.

Kas atstovauja Kristaus meilę jums?
Pažymėkite juos socialiniuose
tinkluose.

Padėkite kitiems pajusti ramybę,
kaip tai darė Jėzus. Socialiniuose
tinkluose paskelbkite nuotrauką
arba vaizdo įrašą, kuris suteikia
jums santarvės ir ramybės.

Jėzaus gimimas atnešė viltį. Pažiūrėkite
filmuką „Kūdikėlis Kristus“, padarykite
ekrano nuotrauką tos akimirkos, kuri
suteikia jums vilties, ir, parašę kodėl,
pasidalykite socialiniuose tinkluose.

Rodykite dėkingumą, kaip tai darė
Jėzus. Prisiminkite ką nors, kas jums
tarnavo ir atsilyginkite tuo pačiu.

Pasninkaukite, kaip tai darė Jėzus.
Išbūkite be vieno ar dviejų valgymų
ir paaukokite sutaupytą sumą
labdaros organizacijai. Bendrinkite
nuorodą į labdaros organizaciją.

Pirmadienis
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KALĖDŲ ŽENKLAI

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

MEILĖS ŽODŽIAI

APŠVIESKITE ŠEIMOS MEDĮ

PIRKITE ATSAKINGAI

Pakylėkite kitus, kaip tai darė Jėzus.
Papuoškite kaimyno duris kalėdiniais sveikinimais. Tada nufotografuokite ką parašėte ir bendrinkite
socialiniuose tinkluose.

Parodykite dėkingumą sveikatos
priežiūros darbuotojams. Bendrinkite
įrašą kviesdami kitus padaryti tą patį.

Skirkite dėmesį tiems, kuriuos mylite, kaip tai darė Jėzus. Nusiųskite
savo mėgstamiausią knygą tolimam
draugui.

Kaip Jėzus, jūs galite pagerbti tuos,
kurie gyveno prieš jus. Sužinokite
daugiau apie vieną iš savo protėvių
ir pasidalykite istorija apie jį / ją
socialiniuose tinkluose.

DUKART DAUGIAU
SKANĖSTŲ
Dalykitės kaip tai darė Jėzus. Pagaminkite dvi lėkštes skanėstų. Duokite vieną
lėkštę draugui (-ei); o kitą tam, kam
draugas (-ė) parekomenduos duoti.

Jėzus rūpinosi Savo bendruomene.
Remkite vietinį verslą. Ką nors
nupirkite švenčių proga, nupirkite
dovanų kortelę arba parašykite
teigiamą atsiliepimą internete.
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ROMUS SEKMADIENIS
Skirkite laiko apmąstymams, kaip tai
darė Jėzus. Pašalinkite blaškančius
dalykus ir suraskite ramią vietą, kad
apgalvotumėte, kas jus priartina
RUS
prie Dievo.
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GIEDOJIMAS IR
TARNAVIMAS

MEILĖ MAMAI IR TĖČIUI

ŠVIEČIANTI ŽVAIGŽDĖ

KALĖDŲ VAKARIENĖS

KALĖDŲ ISTORIJOS

ŠVIESOS LAIŠKAI

Susiburkite kartu giedoti ir tarnauti
su tais, kuriuos mylite. Sužinokite
daugiau LightTheWorld.org/sing.

Gerbkite savo tėvus (arba juos atstojančius asmenis). Paskambinkite
jiems, aplankykite ir parašykite apie
juos socialiniuose tinkluose.

Skirkite žvaigždę ant eglutės įtakingam draugui. Bendrinkite žvaigždės
nuotrauką su dedikacija jūsų
draugui socialiniuose tinkluose.

Kaip tai darė Jėzus, taip ir jūs galite
pamaitinti alkaną. Paaukokite vietiniam maisto bankui arba duokite
maisto kam nors, kam jo reikia.

Skirkite laiko vaikams, kaip tai darė
Jėzus. Paskaitykite vaikų mėgstamą
istoriją vaikui.

Susisiekite su vietiniais slaugos
namais ir paklauskite, kaip galite
saugiai suteikti švenčių džiaugsmo
jų gyventojams.
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ESTAFETĖ LUKO 2
Bendrinkite vaizdo įrašą, kaip
skaitote eilutę iš Luko 2. Pažymėkite
BUL draugą (-ę) kad jis / ji paskaitytų kitą
eilutę, ir pradėkite grandinėlę iki
20-os eilutės!
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LAIKAS KARTU

DALIJIMASIS ŠVIESA

DIEVO DOVANOS

Pakvieskite kuo daugiau šeimos
narių pabūti kartu nuotoliniu būdu.

Kaip ir Jėzus, jūs galite mokyti per
istorijas. Pasidalykite įkvepiančia
jūsų gyvenimo istorija.

Padėką galite išreikšti taip, kaip tai
darė Jėzus. Pamąstykite apie gautas
Dievo dovanas ir pasidalykite savo
dėkingumu internete.
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GERANORIŠKUMAS
ŠEIMAI

PASAULIO ŠVIESA

APŠVIESK 2021-UOSIUS

Jėzus rūpinosi savo artimaisiais:
šį vakarą prie vakarienės stalo
kiekvienam artimajam pasakykite,
kodėl jį ar ją mylite.

Atverskite Jono 8:12 skyrių savo
Biblijoje, nufotografuokite ir paskelbkite
nuotrauką socialiniuose tinkluose,
prie nuotraukos parašykite, kaip Jėzus
atneša šviesą į jūsų gyvenimą.

Paverskite iššūkį #ApšvieskPasaulį
kiekvieną dieną Naujųjų metų tikslu.
Nebijokite pasidalyti savo tikslu
internete.
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