Keresztségi Fogadalom
1.

Hiszel-e az egy Istenben: aki Atya, Fiú és Szentlélek, a három örökkévaló Személy
egysége?

2.

Elfogadod-e Jézus Krisztus bűneidért engesztelést szerző golgotai áldozatát, amely az Ő
kiontott vérébe vetett hitten keresztül elérhető isteni kegyelem által megszabadított a
bűntől és annak büntetésétől?

3.

Elfogadod-e Jézus Krisztust Uradnak és személyes Megváltódnak, hívén azt, hogy Isten
Krisztusban megbocsátotta bűneidet és új szívet adott neked, és elfordulsz-e a világ
bűnös útjaitól?

4.

Hit által elfogadod-e Krisztus igazságát, aki a mennyei szentélyben Közbenjáród és
elfogadod-e átformáló kegyelmének és hatalmának ígéretét, hogy szerető, Krisztusközpontú életet élj otthonodban és a világ előtt?

5.

Hiszed-e, hogy a Biblia Isten ihletett Szava, amely a keresztény számára a hit és gyakorlat
egyetlen mércéje? Elkötelezed-e magad, hogy rendszeresen időt töltesz imádsággal és a
Biblia tanulmányozásával?

6.

Elfogadod-e a Tízparancsolatot Isten jellemének írott kifejezéseként és akaratának
kinyilatkoztatásaként? Szándékodban áll-e a benned lakozó Krisztus által megtartani ezt a
törvény, beleértve a negyedik parancsolatot is, amely előírja a hét hetedik napjának az Úr
szombatjaként és a teremtés emlékünnepeként való megtartását?

7.

Várod-e Jézus közeli eljövetelét és azt az áldott reménységet, amikor „e halandó test
halhatatlanságot ölt magára”? Az Úrral való találkozásra készülve bizonyságot teszel-e
megváltó szeretetéről, felhasználva tálentumaidat személyes lélekmentési
erőfeszítéseidben, ezzel segítve másokat, hogy elkészüljenek az Ő dicsőséges
megjelenésére?

8.

Elfogadod-e a Biblia lelki ajándékokról szóló tanítását, és hiszed-e, hogy a prófétaság
ajándéka a maradék egyház egyik ismertetőjegye?

9.

Hiszel-e az egyház megszervezett voltában? Szándékod-e Istent imádni és az egyházat
támogatni tizededdel és adományaiddal, személyes erőfeszítéseiddel és befolyásoddal?

10. Hiszed-e, hogy tested a Szentlélek temploma? Tiszteled-e Istent azzal, hogy arra gondot
viselsz, elkerülve az ártalmas dolgok használatát; tartózkodva a tisztátalan ételektől; az
alkohol tartalmú italok használatától, előállításától, vagy árusításától; a dohány bármely
formájának emberi fogyasztással kapcsolatos használatától, előállításától vagy
árusításától; és a narkotikumokkal és egyéb drogokkal való visszaéléstől és terjesztéstől?
11. Ismered és érted-e a Hetednapi Adventista Egyház által tanított alapvető bibliai elveket?
Szándékodban áll-e Isten kegyelme által az Ő akaratát betölteni, összhangba hozva
életedet ezekkel az elvekkel?
12. Elfogadod-e az Újszövetség tanítását az alámerítéssel történő keresztségről, és szeretnéle Krisztusba és bűneid bocsánatába vetett hited nyilvános kifejezéseként így
megkeresztelkedni?
13. Elfogadod és hiszed-e, hogy a Hetednapi Adventista Egyház a bibliai próféciák maradék
egyháza, és hogy az Isten minden népből, fajból és nyelvből meghív és elfogad
embereket ebbe a közösségbe? Szeretnél-e a világszéles egyház helyi gyülekezetének
tagjává lenni?

