
Cum s| g|sesc pacea sufleteasc|    

G Cred c| mântuirea vine doar prin har Õi prin credinÛa în Hristos .
G L-am cunoscut odat| pe Isus, dar m-am îndep|rtat. În seara asta

doresc s|-mi consacru din nou viaÛa în slujba lui Hristos.
G M| poc|iesc de p|catele mele Õi Îl accept pe Isus ca Mântuitor al meu

personal, crezând c| p|catele mele sunt iertate Õi c| darul vieÛii
veÕnice îmi aparÛine.

G Sunt membru al Bisericii: 

Nume: 
Adres|:

Telefon: (5)

Cum s| îngrop cu succes trecutul  

În seara aceasta Îi predau lui Isus viaÛa mea, acceptându-L ca Mântuitor Õi
Domn al meu. Doresc din toat| inima s|-L urmez în toate Õi Îi mulÛumesc
pentru c| m-a condus la adev|rului S|u. Deoarece doresc s| fiu gata când
Isus va veni, aÕtept cu ner|bdare:
G S| fiu botezat ca Isus
G S| fiu rebotezat
G S| fac parte din familia lui Dumnezeu prin m|rturisire de credinÛ|.
G Sunt membru al Bisericii:
Nume
Adres|:

Telefon: (16)

De ce atâtea confesiuni religioase?

G Cred c| Dumnezeu va prezenta adev|rul urmaÕilor S|i credincioÕi din
zilele de pe urm|.
G Doresc s| urmez tot adev|rul pe care Isus îl are pentru mine.
G Doresc  s| spun: “Da, Isuse, aÕ vrea s| fiu botezat curând”.
G AÕtept cu ner|bdare s| fiu rebotezat.
G Sunt membru al Bisericii: 

Nume:

Adres|:

Telefon: (21)

Sabatul Domnului

G Deoarece Îl iubesc pe Isus, doresc s|-L asult..
G Pentru mine este clar c| adev|ratul Sabat biblic este sâmb|ta. De

aceea aleg s|-L iubesc Õi s|-L ascult pe Isus respectând ziua Sa cea
sfânt|.

G Am câteva întreb|ri legate de Sabat Õi aÕ dori ca cineva s| m|
viziteze pentru a primi unele l|muriri.

G Sunt membru al Bisericii: 

Nume:

Adres|: 

Telefon: (12)



Duhul Sfânt Õi p|catul de neiertat

R|spunzând invitaÛiei Duhului Sfânt, în seara aceasta...
G M| predau f|r| rezerve lui Isus, dorind ca puterea Duhului Sfânt s|-mi
transforne viaÛa.
G Accept adev|rurile Bibliei pe care le-am aflat la aceste întâlniri.
G M-am hot|rât s| urmez exemplul lui Isus Õi s| fiu botezat.
G Vreau s| m| întorc la Isus Õi s| fiu rebotezat.

Nume: 
Adres|:

Telefon: (25)

FaÛ| în faÛ| cu judecata din Apocalipsa

R|spunzând invitaÛiei Duhului Sfânt, în seara aceasta...
G Îl invit pe Isus s| m| reprezinte la judecat|.
G Vreau ca haina neprih|nirii lui Isus s|-mi acopere p|catele.
G Îl iubesc pe Isus Õi doresc s| m| preg|tesc pentru botezul biblic. 
G AÕ vrea ca cineva s| m| vizite Õi s|-mi r|spund| la  întreb|rile legate
de judecat| Õi revenirea iminent| a lui Hristos

Nume: 
Adres|:

Telefon: (9)

Punctul culminant al Apocalipsei
Doresc din toat| inima s| fiu printre cei mântuiÛi la revenirea lui Isus.
Doresc s| domnesc cu El o mie de ani, s| v|d biruinÛa final| a lui
Dumnezeu asupra p|catului Õi a r|zvr|tirii Õi s| m| bucur de Noul
p|mânt creat din nou de Isus. Cu inima prea plin| de bucurie pentru
dragostea Õi iertarea lui Dumnezeu...
G Primesc prin credinÛ| mântuirea în Hristos Õi iertarea p|catelor mele.
G Pentru c| Îl iubesc,  voi asculta de Dumnezeu f|r| rezerve, inclusiv

prin sfinÛirea Sabatului S|u . Accept Õi sunt hot|rât s| pun în practic|
toate adev|rurile aflate în Cuvântul S|u sfânt. 

G M-am hot|rât s| fiu botezat (sau rebotezat) cu prima ocazie.

Nume:
Adres|:

Telefon: (26)


