Отговори на Свидетелствата Господни
Ето нашето обещание пред Бога, Небето и теб, нашия брат в Христа Господа,
което подписваме в следующите десет свидетелства, които Духът на Истината ни
дава.
Първо свидетелство: Вярваш ли от сърце и душа в Единия вечен и истинен,
и благ Бог на Живота, Който е говорил? Вярвам от сърце и душа в Единия вечен
и истинен и благ Бог на живота, Който е говорил.
Второ свидетелство: Вярваш ли в Мене, Твоя Господ и спасител, Който ти
говоря сега? Вярвам в моя Господ и Спасител, Който ми говори сега.
Трето свидетелство: Вярваш ли в Моя вечен и благ Дух , Който изработва
твоето спасение? Вярвам в Божия вечен и благ Дух, Който изработва моето
спасение.
Четвърто свидетелство: Вярваш ли в твоя приятел (Ев.Йоан 15:14) и във
всички твои братя? Вярвам в моя приятел – Господа Исуса Христа, и във всичките
мои братя – раби на Бога живаго.
Пето свидетелство: Ще ли изпълниш волята на единия истинен и праведен
Бог без колебание? Приемам да изпълня волята на един истинен и праведен Бог
без колебание.
Шесто свидетелство: Ще ли се отречеш от себе си и от всичко световно за
Неговата Любов? Отричам се от себе си и от всичко световно за Божията любов.
Седмo свидетелство: Ще ли посветиш живот и здравие и всичко друго за
Неговата слава и славата на Неговото дело? Ще посветя живот и здраве и
всичко друго за Божията слава и славата на Неговото дело.
Осмо свидетелство: Ще ли слушаш Моя глас и Моите съвети, кога ти
говоря? Ще слушам, Господи, гласа Ти и съветите Ти, кога ми говориш.
Девето свидетелство: Ще ли си готов да изпълниш Моите заповеди без
всяко съмнение? Готов съм, Господи, да изпълня заповедите Ти без всяко
съмнение.
Десето свидетелство : Ще ли ходиш винаги пред Моето Лице с всичкото
незлобие на сърцето си и да Ме никога не огорчаваш? Ще се трудя, Господи,
винаги да ходя пред лицето Ти с всичкото незлобие на сърцето си и ще се трудя да Те
никога не огорчавам.
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