Как да намерим личен мир





Вярвам, че спасението идва само по благодат чрез вяра в Христос.
Някога познавах Исус, но отпаднах от вярата. Тази вечер искам отново
да посветя живота си на Христос.
Покайвам се от греховете си и приемам Исус като мой личен Спасител,
вярвайки, че греховете ми са простени и че имам дара на вечния живот.
Аз съм член на следната църква: __________________________________

Съботата на Господа





Тъй като обичам Исус, искам да Му се покорявам…
За мен е ясно, че истинският библейски почивен ден е събота. Избирам
да Го обичам и да Му се покорявам, като освещавам Неговия ден.
Имам въпроси за съботата и бих желал някой да ме посети, за да получа
отговори на тях.
Аз съм член на следната църква: ________________________________

Име: _____________________________________________________________

Име: ____________________________________________________________

Адрес: ___________________________________________________________

Адрес: ___________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Телефон: ______________________________________________________ (5)

Телефон: ______________________________________________________(12)

Как успешно да погребем миналото

Защо има толкова много църкви?

Тази вечер предавам живота си на Исус, приемайки Го като мой Спасител и
Господ. Искрено желая да Го следвам докрай и Му благодаря, че ме е водил
към истината Си. Тъй като искам да бъда готов, когато Исус дойде, очаквам
с нетърпение:
Да се кръстя като Исус;
Отново да се кръстя;
Да бъда част от Божието семейство чрез изповед на вярата.
Аз съм член на следната църква: _____________________________________




Име: _____________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________
Телефон: ___________________________________________________ (16)







Вярвам, че Бог ще възстанови истината за верните Си последователи в
последните дни.
Желая да следвам цялата истина, която Исус има за мен.
Бих желал да кажа: “Да, Исусе, искам скоро да се кръстя.”
Очаквам с нетърпение повторното си кръщение.
Аз съм член на следната църква: __________________________________

Име: _____________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________ (21)

Святият Дух и непростимият грях
В отговор на поканата на Святия Дух, тази вечер…





Безрезервно се предавам на Исус, молейки силата на Святия Дух да преобрази живота ми.
Приемам библейските истини, които научих по време на тези беседи.
Реших да следвам примера на Исус и да се кръстя.
Искам да се върна при Исус и повторно да се кръстя.

Изправени пред съда на Откровението
В отговор на поканата на Святия Дух, тази вечер аз…





Каня Исус да ме представлява в съда.
Искам дрехата на Христовата праведност да покрие греховете ми.
Обичам Исус и желая да се подготвя за библейско кръщение.
Бих искал някой да ме посети и да отговори на въпросите ми за съда и
скорошното завръщане на Христос.

Име: _____________________________________________________________

Име: _____________________________________________________________

Адрес: ___________________________________________________________

Адрес: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Телефон: _____________________________________________________ (25)

Телефон: ______________________________________________________ (9)

Славната кулминация на книгата Откровение
От цялото си сърце желая да бъда сред спасените, когато Исус се завърне, да
царувам с Него хиляда години, да видя Божия окончателен триумф над греха
и бунта и да се наслаждавам на новата земя, която Исус ще пресътвори. Със
сърце, преливащо от радост за Божията любов и прощение, аз…





Приемам с вяра спасението в Христа и Неговото прощение на греховете
ми.
Заради Божията любов ще Му се покорявам безрезервно, включително
и за освещаването на съботата. Приемам и ще приложа на практика
всички истини, намиращи се в Святото Му Слово.
Реших да се кръстя при първа възможност.

Име: _____________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________ (26)

