
Ο Θεός είναι Φως 
Δοξολογία — Ο Θεός είναι Φως: Αυτός που είναι ο πνευματικός μας φωτισμός και η 

πηγή όλων αυτών είναι αληθινά. 

Βιβλικές Περικοπές: Β’ Σαμουήλ 22:29, Α’ Ιωάννου 1:5, Ιωάννης 8:12. 

 

Εξομολόγηση — 

Αν, λοιπόν, ισχυριστούμε πως έχουμε κοινωνία με το Θεό, ενώ ζούμε στο σκοτάδι, λέμε ψέματα, 
και οι πράξεις μας δε συμφωνούν με την αλήθεια. Αν όμως ζούμε μέσα στο φως, όπως ο Θεός 

είναι στο φως, τότε έχουμε κοινωνία και μεταξύ μας, και το αίμα που πρόσφερε με το θάνατό του 
ο Υιός του ο Ιησούς μάς καθαρίζει από κάθε αμαρτία.  Α’ Ιωάννου 1:6-7 

 

Ευχαριστία — 
Γιατί ο Θεός που είπε μέσα από το σκοτάδι να λάμψει φως, αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας 
και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.   Β’ Κορινθίους 4:6 

 

Μεσιτεία — 

Για τα Παιδιά: Είθε ο Λόγος Σου να είναι λυχνάρι μπρος στα βήματα του/της  _________, και 

φως στα μονοπάτια του/της ζωής του/της, ώστε να δουν τα καλά του/της έργα και να 

δοξολογήσουν τον Ουράνιο Πατέρα μας.        Σύμφωνα με το: Ψαλμός 119:105 & Ματθαίος 5:16 

 

Σωτηρία για τους χαμένους: Άνοιξε τα μάτια του/της _________, ώστε να επιστρέψει από το 

σκοτάδι στο φως κι από την εξουσία του σατανά στο Θεό, ώστε θα λάβει τη συγχώρηση των 

αμαρτιών το/της και μια θέση ανάμεσα σ’ εκείνους που ανήκουν στο Θεό.                                                                                            

Σύμφωνα με το: Πράξεις 26:18 

 

Φοιτητές: Κάποτε ήσασταν στο σκοτάδι· τώρα όμως, που πιστεύετε στον Κύριο, είστε στο φως. 

Να ζείτε, λοιπόν, σαν άνθρωποι που ανήκουν στο φως.                                          Εφεσίους 5:8 

 

Δάσκαλοι/Διοικητικό Προσωπικό: 
Γιατί ο Θεός που είπε μέσα από το σκοτάδι να λάμψει φως, αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας 
και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Β’ Κορινθίους 4:6 
 

Σχολεία: …φανερώθηκε όμως τώρα με την εμφάνιση στη γη του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, που 

με το ευαγγέλιο κατήργησε το θάνατο κι έκανε να λάμψει η άφθαρτη ζωή.           Β' Τιμόθεο 1:10 

 

ΠΜ: 
Εσείς όμως είστε η εκλεκτή γενιά, το βασιλικό ιερατείο, το άγιο 

έθνος, ο λαός τον οποίο διάλεξε ο Θεός, για να διακηρύξετε τα 

μεγαλεία εκείνου που σας οδήγησε απ’ το σκοτάδι στο θαυμαστό 

του φως.                                                           Α’ Πέτρου 2:9 


