
Pujian—Allah Adalah Terang: Allah adalah terang kehidupan, sumber dari semua yang benar 

Ayat-ayat Alkitab: 

2 Samuel 22:29 Karena Engkaulah pelitaku, ya TUHAN, dan TUHAN menyinari kegelapanku. 
Yohanes 8:12 Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya: “Akulah terang dunia; barangsiapa 
mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup.” 
1 Yohanes 1:5 Dan inilah berita, yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu: 
Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 

Pengakuan Dosa— 
Jika kita katakan, bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita 
berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di 
dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, 
menyucikan kita dari pada segala dosa.         1 Yohanes 1:6-7 

Ucapan Syukur— 
Sebab Allah yang telah berfirman: “Dari dalam gelap akan terbit terang!”, Ia juga yang membuat terang-
Nya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah 
yang Nampak pada wajah Kristus.            2 Korintus 4:6 

Doa Syafaat— 
BERDOA UNTUK ANAK 
Tuhan, aku berdoa biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki _____ dan terang bagi jalannya. Biarlah 
terangnya itu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan ______ yang baik dan 
memuliakan Bapa kami yang di sorga             (Dari Mazmur 119:105 & Matius 5:16) 

BERDOA UNTUK KESELAMATAN BAGI MEREKA YANG TERHILANG 
Tuhan, bukalah mata ______ sehingga ia berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa Iblis kepada 
Allah supaya ______ menerima pengampunan atas dosa-dosa serta menerima bagian di antara orang-
orang yang telah dikuduskan oleh iman di dalam Yesus.            (Dari Kisah Para Rasul 26:18, AYT) 

BERDOA UNTUK PARA MURID 
Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu 
hiduplah sebagai anak-anak terang.                   Efesus 5:8 

BERDOA UNTUK PARA GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH 
Sebab Allah yang telah berfirman: ”Dari dalam gelap akan terbit terang!”, Ia juga yang membuat terang-
Nya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah 
yang nampak pada wajah Kristus.            2 Korintus 4:6 



BERDOA UNTUK SEKOLAH 
... dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juruselamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah 
mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa.     2 Timotius 1:10 

BERDOA UNTUK IIBI INDONESIA 
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah 
sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu 
keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib.              1 Petrus 2:9 
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