
Aplicația membralității
BISERICA DEO GLORIA SIBIU

Te rugăm să completezi aplicația într-un duh de rugăciune, în adevăr și cu sinceritate.
Dacă ai anumite întrebări, te rugăm să contactezi orice membru al BDGS.

INFORMAȚII GENERALE:

Numele candidatului ___________________________________________________
(prenumele) (numele)

Adresa _____________________________________________________________
(strada) (orașul)                            (județul)                          (cod poștal)

Telefon _______________                  Adresa de email _______________________

Care este cea mai sigură modalitate de a te contacta?

☐ apel telefonic; ☐ sms; ☐email;

Data nașterii _________________   Ai consimțământul părinților (sub 18 ani)?_____

Statut marital:

☐ singur;  ☐ căsătorit;  ☐ văduv;  ☐  separat;  ☐ divorțat;  ☐ recăsătorit;

Numele soțului/soției ______________________________

Numele dinaintea căsătoriei________________ Aniversarea _____________

Numele copiilor Data nașterii

_______________________ ___________________

_______________________ ___________________

_______________________ ___________________

_______________________ ___________________

_______________________ ___________________
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Ocupația:
Ocupația primară _______________________ Angajator/Firmă ______________

Care este programul de lucru tipic?

Ore pe zi ______________                         Zile pe săptămână _______

Ai un al doilea loc de muncă sau participi în activități voluntare într-un mod
obișnuit? Dacă da, te rugăm să specifici:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

INFORMAȚII SPIRITUALE:
Pentru punctele I-III (de mai jos), te rugăm să scrii răspunsurile tale pe o foaie de hârtie
separată cu scris lizibil sau tehnoredactat.

I. Răspunde la următoarele întrebări cu propriile tale cuvinte. Încearcă să incluzi
referințe biblice care susțin răspunsurile tale.

1. Cine este Isus?
2. Ce este evanghelia?
3. Cum ai ajuns să cunoști și să crezi evanghelia? Povestește istoria ta.
4. Ce schimbări aduce evanghelia în viața ta?

II. Citește Mărturisirea de credință BDGS și Legământul membral.
1. Ai citit și înțeles Mărturisirea de credință și Legământul membral?
2. Te rugăm să punctezi și să formulezi orice întrebare ai cu privire la aceste

documente.
3. Te rugăm să punctezi și să formulezi orice diferență care există între afirmațiile

conținute în aceste documente și credințele tale personale.

III. Botezul.
1. Ai fost botezat? Dacă da, unde și când ai fost botezat? Descrie circumstanțele.
2. Descrie înțelegerea pe care o ai cu privire la botez. Ce înseamnă? De ce

trebuie să îl facem?
3. Ai întrebări legate de botez?
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IV. Membralitate.
1. Ești botezat pe baza credinței personale? Da_____   Nu_____

Data botezului:________________

Biserica în care ai fost botezat:______________________________

2. Ai participat la vreo altă biserică în mod obișnuit? Da_____   Nu_____

Numele ultimei biserici la care ai participat regulat: ________________

Ce frecvență de participare ai avut la întâlnirile bisericii? ____________

3. Ești acum membru într-o altă biserică? Da _____    Nu ______

4. Ești supus vreunui proces de disciplină dintr-o altă biserică? Da____  Nu _____

5. Ai vreo obiecție împotriva cererii unei scrisori de recomandare din partea
bisericii unde ești membru? Da _____    Nu _____

6. Descrie motivele pentru care dorești să devii membru al Bisericii Deo Gloria
Sibiu?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

7. Dacă vrei să devii membru asociat, o calitate cu caracter temporar și drepturi
limitate, menținând totodată calitatea de membru și în biserica de proveniență, te
rog menționează motivul pentru aceasta și perioada în care vrei să fii membru
asociat al Bisericii Deo Gloria:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3



V. Cunoști felul în care Dumnezeu ți-a oferit daruri unice ca membru, astfel încât să
slujești comunitatea credincioșilor? Dacă da, ce daruri spirituale ai primit?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

VI. Ce alte interese, daruri, talente, abilități și/sau hobby-uri ți-a dat Dumnezeu?

_______________________________________________________________________

VII. Înțelegi și ești de acord să te supui disciplinării spirituale ale Bisericii Deo Gloria Sibiu
(potrivit cu Matei 18 și cu Regulamentul BDGS)?    Da_____    Nu_____

SEMNĂTURA CANDIDATULUI__________________________ Data _______________

Consimțământul părintelui sau tutorelui _____________________ Data _____________
(Dacă candidatul are sub 18 ani)

Ne bucurăm de faptul că ești interesat în a deveni membru al familiei bisericii noastre!
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENTRU SECRETARIAT

Prezbiterul(ii) care a(u) condus interviul

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Comentarii și recomandări

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Data stabilită pentru botez (dacă se aplică) ________________________________

Data pentru primirea în membralitate _____________________________________

Prezbiterul desemnat __________________________________
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