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Ljós

heiminn
fyrir

EINUM Í SENN

MÁNUDAGUR
02
Hugsið um einhverja
sem eru fordæmi um
kristilega þjónustu.
Minnist á fordæmi þeirra
á samfélagsmiðlum.

09
Gefið einhverjum vettlinga
sem ver deginum úti.

16
Lærið um eitt ættmenni
ykkar og miðlið þeirri
frásögn. Þarftu aðstoð?
Farðu á FamilySearch.org

23
Hugsið um nágranna sem
þið eruð lítt kunnug. Færið
þeim heimagert góðgæti
eða ígrundaða gjöf.

SUNNUDAGUR

Stundum er auðvelt að gleyma hinni sönnu merkingu jólanna í spenningnum yfir jólaljósum og jólamatarboðum.
Jólin snúast hins vegar um að heiðra Jesú Krist. Notið þetta dagatal hvenær sem þið þurfið að vera minnt á hinn
sanna tilgang hátíðarhaldanna. Ef einn dagur dettur út, hafið þá ekki áhyggjur! Þjónið hvar og hvenær sem þið
getið. Munið að þið getið verið #LjósFyrirHeiminn allan ársins hring – hver dagur er tækifæri til að vera aðeins líkari
Jesú Kristi.

ÞRIÐJUDAGUR
03
Gefið blóð í dag. Sú
óeigingjarna þjónusta
getur bjargað mannslífi.

10
Hvetjið einhvern áfram!
Ráðgerið að fara á
viðburð (tengdum frídegi,
íþróttum, menningu
o.s.frv.) til að styðja
einhvern sem þið þekkið.

17
Einsetjið ykkur að vera
jákvæð í dag. Heilsið
öllum á vegi ykkar með
brosi.

24
Sendið fjölskyldumeðlimi
þakkarbréf. Skrifið allt hið
dásamlega og mikilvæga
sem hann eða hún hefur
gefið ykkur í gegnum lífið.
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MIÐVIKUDAGUR
04
Hvaða bekkjarfélaga eða
samstarfsfólk þekkið
þið minnst? Neytið
hádegisverðar með
einhverjum nýjum í skóla
eða á vinnustað.

11
Segið fjölskyldumeðlimi
nú þegar hve heitt þið
elskið og metið hann eða
hana.

18
Hugsið um einhvern sem
þið hafið nýlega borið
neikvæðar tilfinningar til.
Biðjið fyrir honum eða
henni.

25
Gleðileg jól! Hugsið um
allt það sem frelsarinn
Jesús Kristur hefur gert
fyrir ykkur og segið
frá einhverju af því á
samfélagsmiðlum.

FIMMTUDAGUR
05
Flytjið þakkarbæn fyrir
Jesú Krist og miskunnsemi
hans.

12
Tjáið tilfinningar ykkar
til Jesú Krists með því að
semja söng, yrkja ljóð eða
með annarri listsköpun,
og miðlið því vini eða
ástvini.

19
Bjóðist til að fara erinda
fyrir einhvern aldraðan.

01
Bjóðið einhverjum að
koma á jólasamkomu með
ykkur í þessum mánuði.

FÖSTUDAGUR
06

LAUGARDAGUR
07

Leitið leiðar til að hjálpa
einhverjum sem býr við
neyð einhversstaðar í
heiminum með því að gefa
í virta hjálparstofnun.

13

Hugsið um
fjölskyldumeðlimi ykkar.
Bjóðist til að þrífa
herbergið þeirra eða
þjóna þeim á annan hátt.

14

Skrifið nafnlaust
þakkarbréf til yfirmanns
ykkar, kennara eða
leiðtoga og segið
viðkomandi frá því sem
vel er gert.

20

Ráðgerið að gera eitthvað
með einum vini eða
ástvini.

21

Gefið eitthvað í búð
með notaða hluti eða í
hjálparstofnun eða til
einhvers sem þarf á því
að halda.

Hugsið um einstætt
foreldri sem þið þekkið.
Bjóðið barni eða börnum
þess í heimsókn, til að
gefa foreldrinu tíma til
jólaundirbúnings eða
einhvers annars.

08
Sendið ritningarvers til
vinar eða ástvinar sem
gæti þurft hvatningu í dag.

15
Næst þegar þið fáið
send textaboð, segið
þá sendanda þeirra frá
einhverju sem þið metið
mikils í fari hans eða
hennar.

22
Biðjið Guð þess að
þið verðið bænheyrsla
einhvers í dag.

26
Gerið áramótaheit um að
vera dag hvern ljós fyrir
heiminn, einum í senn.

Viljið þið niðurhala þessu dagatali og horfa á
jólamyndbönd? Farið þá á LjósFyrirHeiminn.org

