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Lys
Verden
Kjærlighet
for

Jesu Kristi eksempel
F l ølg
denne julen for å hjelpe

andre å føle seg sett, inkludert
og ivaretatt. Enten det er et
familiemedlem, en venn, en
nabo eller en du aldri noen
gang har møtt, kan vi sammen
være #LysForVerden med
kjærlighet.
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Gi fritt

La din kjærlighet
skinne

Den kloke
manns gave

Kristus-barnet

Elsk din neste

Jesus uttrykte kjærlighet
til andre. Del et budskap
med “3 ting jeg liker
ved deg” med minst tre
personer. Tagg dem så
på sosiale medier og
innby dem til å gjøre det
samme.

Hvilken klok mann eller
kvinne har velsignet deg?
Del din kjærlighet og
takknemlighet.

Jesu fødsel er en
kjærlighetsgave til oss
alle. Kom sammen med
venner eller familie for
å se Kristus-barnet på
lysforverden.org (eller del
koblingen på Internett).

Jesus lærte oss den
sanne definisjonen av å
elske vår neste. Ha en
samtale med en nabo
som du ikke kjenner så
godt.
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Fasteofferbistand

Et magisk minne

Helseomsorg

Finn et bilde av et
spesielt juleminne som
du delte med en venn
eller et familiemedlem.
Del det med
vedkommende sammen
med et budskap om
hvorfor han eller hun er
viktig for deg.

Uttrykk kjærlighet til
noen som har tatt
vare på deg eller et
familiemedlem det siste
året.

Jesus elsket mennesker
nok til å gi dem sin fulle
oppmerksomhet. Bestem
deg i dag for å legge fra
deg telefonen når noen
snakker til deg.

Lys for
slektstreet

Showtime

Gå uten et måltid eller
to, og gi pengene du
sparte på måltidene
til en veldedig
organisasjon som gir
mat til trengende. Lær
mer om velsignelsene
ved faste – be om et
besøk av misjonærer på
lysforverden.org.

Full
oppmerksomhet

Hedre dem som kom
før deg. Ta deg litt tid i
dag til å lære om en av
forfedrene dine. Ring til
en av besteforeldrene
dine eller prøv et
slektshistorieverktøy som
FamilySearch.org/no/, og
del det du finner med
slektningene dine.

Jesus hadde en fantastisk
måte å få andre til å
føle seg inkludert på.
Finn en julekonsert, et
skuespill eller et annet
arrangement i ditt
område, og inviter noen
til å gå sammen med deg.

Oppskrift på
glede

Jesus knyttet bånd til
andre over felles måltider.
Lær å lage en tradisjonell
juleoppskrift fra en
bestemt del av verden.
Del den så med venner
eller familie.
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Hold av en plass

Bønnens gave

Hemmelig hyrde

I dag kan du knele ned
og holde en bønn til Gud.
Gjør det til et mål å be
hver morgen denne uken.
Trenger du litt hjelp til å
komme i gang? Du kan
lære mer om hvordan du
kan be på Become.org.

Jesus rakte ut en hånd til
menneskene rundt seg.
Si hei til noen nye i dag.

En skinnende
stjerne

Julemiddager

Del gleden ved
Kristi fødsel. Innby
en venn eller et
familiemedlem til å gå
på en julegudstjeneste
sammen med deg neste
søndag, 19. desember.
Gå til lysforverden.org
for å finne et møtehus i
nærheten av deg.

Hilsener i
høytiden

Dediker stjernen på treet
ditt til en som var et lys
i ditt liv i år. Ta et bilde
og legg det ut på sosiale
medier sammen med
et budskap om hvordan
vedkommende har
påvirket deg.

Akkurat som Jesus, kan
du gi de sultne mat.
Gi mat til noen som
trenger det, eller lag en
bidragspakke til en lokal
matbank. Få en venn til å
hjelpe deg.

Hvem har vært en
hyrde for deg og kjærlig
veiledet deg gjennom
livet? Fremhev dem
privat eller offentlig.

Sanger verdt å
dele

Opplev kraften i hellig
musikk – enten ved å
synge sammen med dine
kjære, synge julesanger
for naboer eller dele
en fremførelse av din
favorittsalme med ditt
sosiale nettverk.
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Fra Lukas 2 til
deg

En tid for å være
sammen

Del lys

Gaver fra Gud

I likhet med Jesus kan
du undervise gjennom
historier. Fortell en
inspirerende historie
fra ditt liv som kan
hjelpe noen i ditt sosiale
nettverk.

Du kan uttrykke
takknemlighet slik Jesus
gjorde. Tenk over gavene
Gud har gitt deg, og
skriv dem ned. Del din
takknemlighet med
andre.

Godsaker ganger
to

Vær glad i
mamma og
pappa

Jesus er verdens
lys

Minn deg selv på den
virkelige grunnen til
at vi feirer jul ved å
lese noen skriftsteder
av juleevangeliet fra
Lukas 2 i Bibelen. Gå til
lysforverden.org for å
høre et julebudskap fra
våre misjonærer.
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Jesus ga fritt. Det kan
vi også. Oppsøk en
givermaskin i nærheten
av der du bor, eller bidra
med tid eller penger til en
veldedig organisasjon som
gjør godt i ditt nærmiljø.
Legg ut en kobling på
sosiale medier slik at
andre også kan bidra.
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Omgi deg med
dine kjære i julen.
Inviter så mange
familiemedlemmer som
du kan til å komme
sammen til et virtuelt
treff.

Gjør én god gjerning om
til to. Lag to tallerkener
med godsaker. Gi en til
en venn, gi så den andre
til noen vennen din
foreslår.

Fortsett å dele Jesu Kristi kjærlighet. Gjør utfordringen om å være #LysForVerden hver dag, til et nyttårsforsett.
Ikke vær redd for å dele målet ditt med ditt sosiale nettverk.

Vær som Jesus og
uttrykk kjærlighet til
dine foreldre (eller en
foreldrefigur i ditt liv).
Ring til dem, besøk dem
eller legg ut innlegg om
dem på sosiale medier.

Del et skriftsted som du
synes viser grunnen til at
vi feirer jul. Trenger du
noen forslag? Ta en titt
på disse bibelversene:
Johannes 3:16;
Apostlenes gjerninger
4:10–12.

