
Молитва за славење—Бог е светлина:  Оној кој е наше духовно просветлување и 

извор на се што е вистина 

Стихови: Самуил 22:29, Јован 8:12; 1 Јован 8:12 

Исповед—Ако речеме дека имаме заедништво со Него, а одиме во темнина, лажеме 
и не ја вршиме вистината. Ако пак одиме во светлина, како што е Тој Самиот во светлина, 
имаме заедница еден со друг, и крвта на Неговиот Син Исуса Христа нè очистува од  
секој грев. 1 Јован 1:6-7 

Благодарност—Зашто, Бог, Кој рече светлина да засвети од темнината, Тој засвети во 
нашите срца, за да ги осветли со познавањето на Божјата слава во лицето на Исуса Христа.
 2 Коринтјаните 4:6 
Застапничка молитва: 
За нашите деца: Нека твоето Слово биде светилка за нозете на ________, и светлина на 
неговиот/нејзиниот пат. Нека неговата/нејзината светлина, свети пред другите луѓе за да 
ги видат неговите/нејзините добри дела и да го прослават нашиот Татко, кој е на небесата.
 Псалм 119:105 и Матеј 5:16 

Спасение на изгубените: 
Отвори ги очите на _______ и сврти го од темнина во светлина и од силата на сатаната кон 
Бога, за да добие простување на гревовите и место меѓу оние кои се осветени со вера во 
Исус. Дела 26:8 

Ученици: Зашто некогаш бевте темнина, но сега сте светлина во Господа; живеете како 
деца на светлината. Ефешјаните 5:8 

Наставници и административни работници: Зашто, Бог, Кој рече светлина да засвети од 
темнината, Тој засвети во нашите срца, за да ги осветли со познавањето на Божјата слава 
во лицето на Исуса Христа. 2 Коринтјаните 4:6 

Училишта: … а која сега се откри преку јавувањето на нашиот Спасител Христос Исус, Кој ја 
уништи смртта и ги осветли животот и бесмртноста преку Евангелието. 

2 Тимотеј 1:10 

Мајки во молитва: А вие сте избран род, царско свештенство, свет 
народ, народ придобиен, за да ги прогласите славните дела на Оној, 
Кој ве повика од темнина во Својата чудесна светлина. 1 Петар 2:9 
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