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 אוראלהים הוא 
 הוא זה שמאיר אותנו רוחנית והמקור של כל מה שנכון. אלהים הוא אור -הלל 

 12, יוחנן ח' 5, ראשונה ליוחנן א' 29) 22שמואל ב' כב'(פסוקים: 
 

 וידוי
רּות ָלנּו  ִהְתַחּבְ ִמים ֶאת ָהֱאֶמת. ֲאָבל ִאם ִאם נֺאַמר ׁשֶ ֶקר ֲאַנְחנּו ְוֵאיֶנּנּו ְמַקּיְ , ּדֹוְבֵרי ׁשֶ ך� חֺׁשֶ ך� ּבַ ִאּתֹו ְוִנְתַהּלֵ

נֹו ְמַטֵהר אוֹ  יַח ּבְ ׁשִ ְרנּו ֶזה ִעם ֶזה ְוַדם ֵיׁשּוַע ַהּמָ י ָאז ִהְתַחּבַ אֹור, ּכִ הּוא ּבָ מֹו ׁשֶ אֹור, ּכְ ך� ּבָ ל ֵחְטא.ִנְתַהּלֵ  ָתנּו ִמּכָ
 6-7ונה ליוחנן א' ראש

 

 הודיה
בֹוד ֱאלִֹהים ֲאׁשֶ  ַעת ַעל־אֹודֹות ּכְ נּו ְלָהִאיר ּדַ ִלּבֵ יּהַ אֹור ּבְ " הּוא ִהּגִ ך� ר ָהֱאלִֹהים ָהאֹוֵמר "יֹוַפע אֹור ֵמחֺׁשֶ

יַח. ׁשִ ל ַהּמָ ָפָניו ׁשֶ  ּבְ
 6הראשונה לקורינתים ד' 

 

 הפגעה
תן ודברך יהיה נר לרגלי _______, ואור על הדרך שלו/ה. תן והאור שלו/ה יאיר  הילדים שלנו

 לאחרים, כדי שהם יראו את המעשים הטובים שלו/ה ויהללו את אבינו שבשמים. 
 16ומתי ה'  105) 119לפי תהילים קיט'(

 

ל______ את העיניים, כדי שישוב/תשוב מחושך לאור ומשלטון השטן  פתח ישועה לאובדים
אלהים. כך יקבל/תקבל ______ סליחת חטאים ונחלה עם אלה שמקודשים דרך האמונה בישוע ל

 המשיח.
 18) 26לפי מעשי השליחים כו'(

 

ם  סטודנטים ו אֹור ַאּתֶ , ַאך� ַעְכׁשָ ך� ָעָבר ֱהִייֶתם חֺׁשֶ ְבֵני ָהאֹורּבֶ ָאדֹון. ִהְתַנֲהגּו ָנא ּכִ  ּבָ
  8אל האפסים ה' 

 

ַעת ַעל־אֹודֹות  מורים/מנהלים נּו ְלָהִאיר ּדַ ִלּבֵ יּהַ אֹור ּבְ " הּוא ִהּגִ ך� ָהֱאלִֹהים ָהאֹוֵמר "יֹוַפע אֹור ֵמחֺׁשֶ
יַח. ׁשִ ל ַהּמָ ָפָניו ׁשֶ ר ּבְ בֹוד ֱאלִֹהים ֲאׁשֶ  ּכְ

 6השניה לקורינתים ד' 
 

ֶות ּומֹוִציא ָלאֹור  הספרבתי  ל ֶאת ַהּמָ יַח ֵיׁשּוַע, ַהְמַבּטֵ ׁשִ יֵענּו ַהּמָ הֹוָפַעת מֹוׁשִ ֵעת ִנְגָלה ַחְסּדֹו ּבְ ... ֲאָבל ּכָ
ׂשֹוָרה.  יֹון ַעל־ְיֵדי ַהּבְ ּלָ ים ְוָהַאל־ּכִ  ֶאת ַהַחּיִ

 10השניה לטימותאוס א' 
 

M IP  ם ַעם ִנְבָחר,   אמהות בתפילה רּו ֲאָבל ַאּתֶ ַסּפְ ה, ְלַמַען ּתְ ַמְמֶלֶכת ּכֲֺהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש, ַעם ְסֻגּלָ
ְפָלא ך� ֶאל אֹורֹו ַהּנִ ל ַהּקֹוֵרא ֶאְתֶכם ֵמחֺׁשֶ ִהּלֹוָתיו ׁשֶ  ּתְ

  9ראשונה לפטרוס כ'
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