
  

Tak Terbatas 2015 
 

 

1. Bagian yang mana dari tak terbatas 2015 yang anda tanggapi? 

  

Rabu 1 July (malam) 

Kamis 2 Juli (pagi)  

Kamis 2 Juli (malam)  

Jumat 3 Juli (pagi)  

Jumat 3 Juli (malam) 

Sabtu 4 Juli (malam) 

Minggu 5 Juli (pagi)  

Yang lain (mohon tentukan)  

2. Apakah anda… 

 

Peserta tanpa batas 2015  

Menonton online?  

3. Bagaimana anda menanggapi? 

 

 Saya ingin menjadi orang Kristen  

Berita yang luar biasa! Kami sangat bahagia mendengar hal ini  

Allah mengasihimu dan menawarkan rencana yang indah bagi hidupmu (Yohanes 3:16).  

Temukan informasi yang lebih lengkap di sini:  

http://www.4laws.com/laws/languages.html  

Mohon anda pastikan bahwa anda akan menghubungi Opsir Korps anda, yang tentu akan 

senang menolong di langkah awal kehidupan anda yang baru.  

 

 

Saya ingin menyerahkan kembali hidupku bagi Tuhan  

Selamat! Ini merupakan keputusan terbaik yang pernah anda buat 

Mazmur 145:18 berkata bahwa TUHAN dekat kepada siapapun yang datang kepadaNya. 

LenganNya terbuka lebar untuk menerima engkau hari ini.  

Bagikan kerinduan ini dengan teman sesama Kristen atau Korps Bala Keselamatan di 

mana anda berada supaya mereka menolong anda sebagaimana anda memulai 

perjalanan hidup yang baru.  

 

 

Saya ingin menjadi anggota Bala Keselamatan  

Ini adalah berita baik!  

Ada beberapa pilihan yang berbeda dari Keanggotaan Bala Keselamatan yang bisa anda 

eksplorasi  

http://www.salvationarmy.org.uk/being-salvationist  

Kami memberanikan anda untuk menghubungi Opsir Korps yang akan menjelaskan 

kepada anda tentang hal ini dan mereka akan memberikan support yang 

berkesinambungan untuk perjalanan rohani anda.  

 

 

Saya ingin lebih aktif mengambil bagian di Korps saya.  

 

Keputusan yang hebat!  

Adalah hal yang luar biasa mengetahui bahwa anda ingin menggunakan talenta dan 

karunia-karunia rohani anda  dengan cara melibatkan diri.  

Mohon pastikan bahwa anda akan berbicara kepada Opsir Pemimpin anda tentang 

kerinduan yang anda miliki. Mereka akan mampu membantu anda.  

 

       

 

 

http://www.4laws.com/laws/languages.html
http://www.salvationarmy.org.uk/being-salvationist


Saya ingin menjadi Opsir.  

Berita yang luar biasa! Kami sangat bahagia mendengar berita ini.  

Perjalanan yang menarik untuk pelayanan kedepan.  

Vidio klip singkat ini harap bisa membantu memberikan ide kepada anda tentang 

informasi ini.  

https://vimeo.com/51236075 

Langkah pertama adalah menghubungi Opsir Pemimpin anda yang akan membantu 

menjawab pertanyaan anda dan selanjutnya menolong anda menjalani proses demi 

proses.  

  

 

Saya ingin berkomitmen untuk berdoa secara teratur 

Keputusan yang luar biasa! Merupakan hal yang sangat penting menjadikan doa sebagai 

bagian yang rutin dalam hidup anda.   

Pusat pengembangan kehidupan rohani Bala Keselamatan memiliki semua informasi 

yang didedikasikan untuk topik ini dengan informasi tentang inisiatif doa di mana anda 

menjadi bagian di dalamnya dan sumber daya yang bisa anda gunakan.  

http://www.salvationarmy.org/csld/247prayer  

Mohon pastikan bahwa anda menghubungi Opsir Korps untuk melihat aktivitas doa yang 

bagaimana yang tersedia di Korps anda.  

 

      

 

Saya ingin mencari cara yang baru untuk melayani masyarakat di sekitar saya,  

Ini adalah resolusi yang luar biasa! 

Bala Keselamatan melayani ratusan ribu orang setiap hari di seluruh dunia. Kami 

pastikan bahwa pertolongan anda akan sangat dihargai dan membuat perbedaan di 

Korps anda atau pusat pelayanan sosial.   

Mohon menghubungi tempat terdekat untuk anda mendiskusikan hal ini lebih 

lanjut.                                                                                                                             
                                                                                                                                        
 Sebelumnya 

 Ke depan/kemudian 

4. Mohon sediakan keterangan pribadi anda: 

 

Nama  

Korps/Gereja/Pusat Pelayanan 

Alamat 1 

Alamat 2  

Kota 

Provinsi 

Kode post 

Negara 

Alamat email 

 

5. Teritori/Komando/regional   

                                                                                          

6.  Bahasai apa yang anda pilih? 

                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                        
 

https://vimeo.com/51236075
http://www.salvationarmy.org/csld/247prayer

