
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΤΗΤΑΣ 
 

“Επιθυμώ να γίνω διεθνές μέλος της Αποστολικής Εκκλησίας του Ιησού Χριστού και 

αναγνωρίζω ότι η μελότητα συνοδεύεται με προνόμια και υποχρεώσεις που πηγάζουν από το 

Λόγο του Θεού. Υπόσχομαι να υπακοή στον Τριαδικό Θεό και στο Λόγο Του καθώς και στην 

Εκκλησία Του και στον Ποιμένα που ο Κύριος έθεσε μέσα σ’ αυτή. Διαθέτω τον εαυτό μου στην 

υπηρεσία του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και αναγνωρίζω αυτή την Τοπική Εκκλησία σαν το 

σώμα πιστών μέσα από το οποίο θα εργαστώ για τον Κύριο.” 

 

“Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε μέσα στη ζωή μου που να καθιστά τη μελότητα 

μου αντιβιβλική. Γνωρίζω και αποδέχομαι τα πιστεύω της Αποστολικής Εκκλησίας του Ιησού 

Χριστού και αναγνωρίζω τη μεγάλη σημασία του να έχω δυνατή μαρτυρία στους γύρω μου σαν 

καλός πρέσβης του Ιησού Χριστού και της Εκκλησίας Του. Μέσα στα πλαίσια αυτής της δυνατής 

μαρτυρίας διακηρύττω ότι απέχω εντελώς από το κάπνισμα, αλκοόλ, παράνομες σχέσεις και 

ο,τιδήποτε άλλο θα μπορούσε να φέρει μώμο στο έργο του Κυρίου. Πιστεύω στο Βιβλικό 

οικονομικό σύστημα (Δέκατα και Προσφορές) και αφιερώνω τον εαυτό μου στο να είμαι ένας 

δυνατός δεκατιστής και δότης μέσα στην εκκλησία που ο Θεός με έχει θέσει. Δέχτηκα τον Ιησού 

Χριστό σαν προσωπικό μου Σωτήρα, Λυτρωτή και Κύριο, και το Αίμα Του με καθάρισε και με 

καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Ομολογώ και δέχομαι την Αγία Γραφή σαν τον αλάνθαστο Λόγο 

του Θεού και αφιερώνω τον εαυτό μου στον πλήρη αγιασμό και καθοδήγηση που έρχεται με τη 

μελέτη της Αγίας Γραφής, και την εκζήτηση του Προσώπου του Κυρίου.” 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  _____________________________________________________ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:  _____________________________________________________________ 

 

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΟΝΟ 

 

 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ:   ΝΑΙ                    ΟΧΙ                 ΣΧΟΛΙΑ:  _________________________________ 

 

                                                                                                 _________________________________  

 

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:  _____________________________________ 

 

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΛΟΤΗΤΑΣ:  __________________________________ 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΟΙΜΕΝΑ:  ________________________________________ 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

Τ.Θ. 58202 - 3732 Λεμεσός 

Κύπρος 

Τηλ: + (357) 25 82 12 14 



 
 

 

ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ! 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  _________________________________________________________________ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  _________________________________________________________________________ 

ΚΩΔΙΚΑΣ:  _________________  ΠΟΛΗ:  ___________________ ΧΩΡΑ:  _______________________ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (ΟΙΚΙΑ)________________ (ΕΡΓΑΣΙΑ) _______________ (ΚΙΝΗΤΟ)  ________________ 

EMAIL:  _______________________________________________________________________________ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  ___________________________________________________________________________ 

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (ημέρα/μήνας/χρόνος):  ________________________________________________ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: (Σημειώστε  √  ) 

ΕΓΓΑΜΟΣ                  ΑΓΑΜΟΣ                  ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η                  ΧΗΡΟΣ/Α 

                   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ  (όπου ισχύει):  ________________________ 

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΓΑΜΟΥ  (για συζευγμένους):  ____________________ 

ΠΟΤΕ ΔΕΧΤΗΚΕΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ;  ________________________ 

ΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΣ/Η ΣΤΟ ΝΕΡΟ:        ΝΑΙ/ΟΧΙ              ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  _______________________ 

ΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΣ/Η ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ:    ΝΑΙ/ΟΧΙ    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  _____________________ 

ΟΜΑΔΑΡΧΗΣ (αν γνωρίζετε):  _____________________________ 

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΤΟΜΕΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΑ 

ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ; 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 


