Bisericii Apostolice al Lui
Isus Hristos
P.O. Box 58202 - 3732 Lemesos
Cyprus
Tel. + (357) 25 82 12 14

CEREREA INTERNAȚIONALĂ MEMBRU
“Doresc să devin membru internațional al Bisericii Apostolice al Lui Isus Hristos şi admit că a fi membru este
însoţit de privilegii şi obligaţii care reies din Cuvântul Lui Dumnezeu.
Făgăduiesc ascultare şi credincioşie la Dumnezeul treimic şi la Cuvântul Său şi în acelaşi timp Bisericii Lui şi
Pastorului pe care l-a pus Dumnezeu în ea. Mă devotez pe mine însumi la slujirea Evangheliei Lui Isus Hristos şi
recunosc această Biserică Locală că este trupul creştinilor dinlăuntrul căruia o să lucrez pentru Domnul.”
“Cu seriozitate afirm, că nu există nici un motiv care nu este Biblic în viaţa mea care să mă facă să renunţ la poziţia
de membru. Am cunoştinţă şi accept baza credinţei Bisericii Apostolice a Lui Isus Hristos şi recunosc marea
importanţă de a avea o puternică mărturie la cei din jurul meu ca un bun ambasador al Lui Isus Hristos şi al
Bisericii Lui. În acord la această nevoie de a fi o puternică mărturie declar că sunt abţinut în totalitate de ţigări
(fumat), alcool, relaţii necuviincioase şi orice altceva care ar putea aduce defăimare la lucrarea Domnului. Cred în
sistemul financiar Biblic ( Zeciuială şi Daruri) şi mă dăruiesc pe mine în a fi un puternic zeciuitor şi darnic la
biserica unde Dumnezeu m-a pus. Am primit pe Isus Hristos ca Mântuitorul meu personal, Răscumpărător şi Domn
şi Sângele Lui m-a curăţat şi mă curăţă de fiecare păcat. Mărturisesc şi accept Biblia ca Cuvântul Lui Dumnezeu
desăvârşit ( perfect) şi mă dedic pe mine însumi la sfinţire totală şi la călăuzirea care vine prin studierea Bibliei,la
căutarea continuă a Feţei Domnului.”

NUMELE ŞI PRENUMELE: _____________________________________________________
SEMNĂTURA: _________________________________________________________________

ACESTA SĂ FIE FOLOSITĂ NUMAI DE BISERICĂ
ACCEPTARE:
DA

COMENTARII: ___________________________________
NU

___________________________________

DATA ACCEPTĂRII: ____________________________________
DATA DEVENIRII DE MEMBRU: _________________________
SEMNĂTURA PASTORULUI: ______________________________

SĂ TE CUNOSC
NUMELE ŞI PRENUMELE: ___________________________________________________________________

ADRESA: ___________________________________________________________________________________
CODUL POŞTAL: ________________ ORAŞ: ___________________ȚARĂ: _________________________
TELEFON: (ACASĂ) ________________(SERVICIU)__________________(MOBIL) ___________________

EMAIL: ____________________________________________________________________________________
OCUPAŢIA: _________________________________________________________________________________
DATA NAŞTERII (zi/lună/an): _______________________________________
STATUTUL MATRIMONIAL: (Vă rugăm specificaţi √ )
CĂSĂTORIT(Ă)

SINGUR(Ă)

DIVORŢAT(Ă)

VĂDUV(Ă)

NUMĂRUL COPIILOR: (unde este aplicabil): ____________________________
ANIVERSAREA CĂSĂTORIEI: (pt. cei căsătoriţi): _______________________

CÂND L-AI ACCEPTAT PE ISUS ÎN INIMA TA? ________________________
BOTEZAT ÎN APĂ: DA/NU

DATA: __________________

BOTEZAT ÎN DUHUL SFÂNT: DA/NU

DATA: __________________

LIDERUL PASTORAL CARE TE ARE ÎN GRIJĂ: _______________________
ÎN CE DOMENIU AI PUTEA SLUJI ÎN BISERICĂ?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

