Ett Ljus

DECEMBER 2019

SÖNDAG

Ibland är det lätt att tappa fokus på julens sanna mening när man är mitt uppe i alla tindrande ljus och all julmat.
Men julen handlar om att hedra Jesus Kristus. Använd den här kalendern närhelst du behöver komma ihåg varför
vi firar jul. Det gör inget om du råkar hoppa över en dag! Tjäna när och den du kan. Och kom ihåg att du kan vara
#EttLjusFörVärlden året om – varje dag ger dig möjlighet att vara lite mer som Jesus.

Världen
för

01
Bjud med dig någon till
en julgudstjänst den här
månaden.

FÖR EN PERSON I TAGET

MÅNDAG
02
Tänk på någon som är
ett exempel på kristuslikt
tjänande. Beskriv deras
exempel på sociala
medier.

09
Ge handvärmare till
någon som är ute hela
dagen.

16
Lär dig om en av dina
förfäder och dela hans
eller hennes historia.
Behöver du hjälp? Gå till
FamilySearch.org

23
Tänk på en granne som
du inte känner så väl. Ge
honom eller henne lite
hemgjorda godsaker eller
en omtänksam gåva.

TISDAG
03
Ge blod i dag. Ditt
osjälviska tjänande kan
rädda liv.

10
Heja på någon! Planera
att gå på en match,
föreställning eller annan
händelse för att stödja
någon du känner.

17
Bestäm dig för att vara
positiv i dag. Möt alla du
ser med ett leende.

ONSDAG
04

TORSDAG
05

Vilka av dina
klasskamrater eller
kollegor känner du minst?
Ät lunch med någon ny på
skolan eller jobbet.

11

Sänd upp en tacksam bön
för Jesus Kristus och hans
nåd.

12

Berätta för någon i
familjen hur mycket du
älskar och uppskattar
honom eller henne.

18

Uttryck hur du känner
för Jesus Kristus på ett
kreativt sätt genom konst,
sång, dikt eller något
annat och dela det med
en vän eller närstående.

19

Tänk på någon som du
har haft negativa känslor
inför på sistone. Försök
att be för honom eller
henne.

Erbjud dig att hjälpa en
äldre person med ett
ärende.

FREDAG
06

LÖRDAG
07

Hitta ett sätt att hjälpa
någon behövande på
andra sidan världen
genom att donera till en
ansedd välgörenhet.

13

Tänk på dina
familjemedlemmar.
Erbjud dig att städa deras
rum eller tjäna dem på
något annat sätt.

14

Skriv ett anonymt ”tack”
till din chef, lärare eller
ledare och beskriv vad
han eller hon är bra på.

20

Planera in tid på tu man
hand med en vän eller
närstående.

21

Donera till din lokala
andrahandsbutik eller
välgörenhet, eller ge till
någon behövande.

Tänk på en ensamstående
förälder som du känner.
Bjud hem hans eller
hennes barn så att
föräldern får tid att
förbereda sig inför
julen eller utföra andra
ärenden.

08
Dela ett skriftställe med
en vän eller närstående
som kan behöva
uppmuntran i dag.

15
Nästa gång du får ett
sms i dag, berätta för
personen som skickade
det om något du
uppskattar hos honom
eller henne.

22
Be Gud om att du ska få
vara svaret på någons
bön i dag.

24
God jul! Tänk på allt som
Frälsaren Jesus Kristus
har gjort för dig och dela
något av det på sociala
medier.
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Gör inbjudan att vara ett ljus för
världen för en person i taget varje
dag till ett nyårslöfte.

Vill du ladda ner kalendern och titta på julvideor?
Gå till EttLjusFörVärlden.org

