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Slavljenje—Bog je svjetlost: Onaj koji je naše duhovno prosvjetljenje i izvor svega što  
je istinito.  
Druga knjiga o Samuelu 22:29; Prva Ivanova poslanica 1:5; Ivan 8:12 
 

Ispovijed— 
Ako u tami hodamo, kažemo da imamo zajedništvo s njim, lažemo i ne činimo istinu. Ali ako u svjetlosti 
hodimo, kao što je on u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa, sina njegova, čisti nas 
od svakoga grijeha.                                                                                                    Prva Ivanova poslanica 1:6–7 
 

Zahvaljivanje— 
Jer Bog, koji je rekao: "Neka svjetlost zasja iz tame", učinio je da njegovo svjetlo zasja u našim srcima da 
nam da svjetlo spoznaje Božje slave prikazane na licu Kristovu.  Druga poslanica  Korinćanima 4:6 
 

Zagovor— 
N aša djeca: Neka Tvoja riječ bude svjetiljka pred nogama (ime djeteta) _________ i svjetlo na 
njegovom/njezinom putu. Neka njegovo/njezino svjetlo svijetli pred drugima, da vide njegova/njezina 
dobra djela i slave našeg Oca koji je na nebesima.    Psalmi 119:105 i Evanđelje po Mateju 5:16 
 
Spasenje izgubljenih: Otvori oči (ime djeteta) _________ i obrati ga/ju od tame k svjetlu i od sotonine vlasti 
k Bogu, tako da on/ona može dobiti oproštenje grijeha i mjesto među onima koji su posvećeni vjerom  
u Isusa.            Djela apostolska 26:18 

 
Učenici: Jer nekoć bijaste tama, a sada ste svjetlo u Gospodinu. Živite kao djeca svjetla. 

Poslanica Efežanima 5:8 
 

N astavnici/ administracija škole:  
Jer Bog, koji je rekao: "Neka svjetlost zasja iz tame", učinio je da njegovo svjetlo zasja u našim srcima da nam 
da svjetlo spoznaje Božje slave prikazane na licu Kristovu.   Druga poslanica Korinćanima 4:6 
 
Škole: … a koja se sada objavila dolaskom našega Spasitelja Krista Isusa. On uništi smrt i obznani život  
i besmrtnost Radosnom vijesti.    Druga poslanica Timoteju 1:10 
 
M IP: 
Ali vi ste izabrani narod, kraljevsko svećenstvo, sveti narod, narod određen 
za Božju svojinu, da navješćujete slavna djela  onoga koji vas je pozvao iz 
tame u svoje divno svjetlo.              Prva Petrova poslanica  2:9 
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