
Бог е светлина 
 

Хваление – Бог е светлина: Богетление и източник на всичко истинско 

Стихове от Библията: 2 Царе 22:29; 1 Йоан 1:5; Ев. От Йоан 8:12 

 

Изповед— 
Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действаме според 

истината. Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и 

кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях.         1 Йоан 1:6–7  

 

Благодарност— 
“Понеже Бог, Който е казал на светлината да изгрее из тъмнината”, Той е, Който е огрял в 

сърцата ни, за да се просвети светът с познаването на Божията слава в лицето на Исуса 

Христа.                                                                                                                    2 Коринтяни 4:6 

 

Ходатайство— 
Нашите деца: Нека твоето Слово бъде светлина за нозете на _________ и виделина за 

пътеката му/й. Нека неговата/нейната виделина свети пред човеците, за да виждат добрите 

му/й дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.     От Псалми 119:105 и Матей 5:16 

 

Спасение за изгубените: Отвори очите на ________ и обърни ______ от тъмнина към 

светлина и от силата на Сатана към Бог, така че той /тя да получи прошка за греховете и място 

сред онези, които са осветени чрез вяра в Исус.                          От Деяния 26:18 

 

Ученици: Тъй като някога бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, живейте като от рода 

на осветлените.            Ефесяни 5:8 

 

Учители/Училищен персонал: “Понеже Бог, Който е казал на светлината да изгрее из 

тъмнината”, Той е, Който е огрял в сърцата ни, за да се просвети светът с познаването на 

Божията слава в лицето на Исуса Христа.                                                                2 Коринтяни 4:6  

 

Училища: …а сега открита чрез явлението на нашия Спасител Христос Исус, Който унищожи 

смъртта и осия живот и безсмъртие чрез благовестието.                 2 Тимотей 1:10 

  

Майки в молитва: 

Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, 

които Бог придоби, за да възвестявате превъзходствата на Този, 

Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина.                                                                                                                           

1 Петрово 2:9 


