К

оли Ісус Христос народився, ангели проголосили: “На землі мир, у людях
добра воля!” У цьому грудні обіцяння залишається незмінним. Якщо ми

служитимемо іншим, як робив це Ісус, ми завершимо 2020 рік на оптимістичній
ноті. Скористайтеся цим календарем для натхнення, коли кожний день стає новою
можливістю, щоб #ОсвітитицейСвіт.
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ВІВТОРОК ПОЖЕРТВУВАНЬ

ВИСВІТЛЕННЯ ГЕРОЇВ

НА ЗЕМЛІ МИР

Давати як Ісус. Зробіть пожертву на
благодійність або послужіть волонтером у місцевій неприбутковій організації і залиште повідомлення,
щоб інші могли взяти участь.

Хто для вас є прикладом прояву
любові, схожої на Христову?
Розкажіть про них у соціальних
мережах.

Допоможіть іншим відчувати
мир, як це робив Ісус. Помістіть
в соціальних мережах відео чи
зображення, завдяки яким ви
відчуваєте мир і спокій.

Понеділок
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Неділя

ДИТЯ ХРИСТОС

ВІДДЯЧТЕ

ДОПОМОГА ВІД ПОСТУ

Народження Ісуса принесло надію.
Подивіться відео “Дитя Христос”, зробіть скріншот екрану того моменту,
який сповнює вас надією, і поділіться
ним у соціальних мережах.

Виявляйте вдячність, як це робив
Ісус. Згадайте когось, хто послужив вам, і віддячте якось.

Постіться як це робив Ісус.
Пропустіть один чи два прийоми
їжі і пожертвуйте їх вартість благодійній організації з роздачі харчів.
Поділіться посиланням на неї.
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ОСВІТИТИ СІМЕЙНЕ
ДЕРЕВО

ДВІ ПОРЦІЇ
ПРИГОЩЕННЯ

ПОКУПКИ З ТУРБОТОЮ

СПОКІЙНА НЕДІЛЯ

Як і Ісус, ви можете вшанувати тих,
хто жив до вас. Дізнайтеся про одного зі своїх предків і поділіться його/її
історією в соціальних мережах.

Діліться, як це робив Ісус. Приготуйте дві тарілки пригощень.
Віднесіть одну з них другу, а іншу
комусь, кого запропонує друг.

Ісус дбав про Свою громаду. Підтримайте місцевих виробників.
Зробіть святкові покупки, купіть
подарункову картку чи залиште
позитивне онлайн повідомлення.

Виділіть час для роздумів, як це
робив Ісус. Позбавтесь того, що
відволікає і знайдіть тихе місце,
щоб подумати про те, що наближає вас до Бога.
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2020

ОЗНАКИ РІЗДВА

ТУРБОТА ПРО ЗДОРОВʼЯ

СЛОВА ЛЮБОВІ

Надихайте інших, як це робив Ісус.
Прикрасьте двері сусідів Різдвяними привітаннями. Потім поділіться
в соціальних мережах фотографією того, що ви написали.

Виявіть вдячність за працівників
медицини. Залиште повідомлення,
запрошуючи інших зробити те
саме.

Дбайте про тих, кого любите, як
це робив Ісус. Надішліть свою
улюблену книгу другу, який
далеко від вас.
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СПІЛЬНИЙ СПІВ І
СЛУЖІННЯ

ЛЮБЛЮ МАМУ&ТАТА

СЯЮЧА ЗІРКА

РІЗДВІНІ ОБІДИ

РІЗДВЯНІ ІСТОРІЇ

ЛИСТИ СВІТЛА

Зберіться разом з тими, кого
любите, щоб поспівати і послужити.
Більше про це дізнайтеся на сайті
LightTheWorld.org/sing.

Зробіть приємне своїм батькам
(чи людям, які їх замінили).
Подзвоніть їм, відвідайте їх або
залиште повідомлення про них у
соціальних мережах.

Присвятіть зірку на вашій ялинці
важливому для вас другові чи
подрузі. Розмістіть фотографію
цієї зірки з розповіддю про нього
чи неї в соціальних мережах.

Як і Ісус, ви можете нагодувати
голодних. Зробіть пожертвування
до місцевого фонду з роздачі їжі
або дайте харчі комусь, хто цього
потребує.

Приділіть час дітям, як робив це
Ісус. Прочитайте дитині улюблену
дитячу історію.

Звʼяжіться з місцевим будинком
престарілих і запитайте, що ви
можете зробити, аби безпечно
привітати зі святами тих, хто там
знаходиться.
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ЛАНЦЮЖОК ДО ЛУКА 2
Поділіться відео, в якому ви читаєте вірш з Лука 2. Закличте друга
ENG зробити це з наступним віршом і
почніть ланцюжок до 20 вірша!
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ЧАС РАЗОМ

ДІЛИТИСЯ СВІТЛОМ

ДАРИ ВІД БОГА

Запросіть якомога більше родичів
зібратися разом для віртуального
спілкування.

Як і Ісус, ви можете навчати
завдяки історіям. Поділіться натхненною історією з вашого життя.

Ви можете висловити вдячність,
як робив це Ісус. Поміркуйте про
дари, які вам дав Бог, і поділіться
своєю вдячністю онлайн.
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ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ
ДО СІМʼЇ

СВІТЛО ДЛЯ СВІТУ

ОСВІТИТИ 2021

Ісус дбав про тих, кого любив:
зберіться сьогодні ввечері за
вечерею і скажіть кожному, чому
його чи її люблять.

Відкрийте свою Біблію на Іван
8:12, сфотографуйте і помістіть
фото у соціальних мережах з
розповіддю про те, як Ісус несе
світло у ваше життя.

Перетворіть заклик щодня
#ОсвітитицейСвіт на Новорічне
зобовʼязання. Не бійтеся поділитися своєю ціллю онлайн.
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