Legământul membral
Biserica Deo Gloria Sibiu

În dependență de Duhul Sfânt și afirmând Mărturisirea de credință a BDGS, noi
facem legământ să-L glorificăm pe Dumnezeu urmărind:
- Să umblăm în ascultare de Scriptură iubindu-L pe Domnul Dumnezeu cu
toată inima, tot sufletul și cu toată mintea noastră;
- Să umblăm în armonie cu frații noștri, iubindu-i așa cum suntem iubiți de
Cristos;
- Să fim credincioși în umblarea noastră zilnică, să susținem mărturia creștină,
învățăturile Cuvântului lui Dumnezeu și să extindem împărăția lui Dumnezeu;
- Să fim credincioși în edificarea, în îndemnarea, în mustrarea, în disciplinarea,
în încurajarea și în rugăciunea pentru membrii bisericii și să venim în ajutorul
nevoilor lor spirituale;
- Să folosim darurile noastre spirituale pentru a ne zidi și a ne sluji unii altora;
- Să ne supunem unii altora în dragoste creștină;
- Să participăm cu regularitate la serviciile de închinare a bisericii și la
întâlnirile grupului mic;
- Să dăm ascultare Cuvântului învățat și proclamat și să căutăm pacea și
unitatea bisericii în jurul Evangheliei și a învățăturii sănătoase;
- Să îl cinstim pe Domnul cu finanțele noastre, inclusiv prin dărnicia regulată,
proporțională cu venitul nostru, față de biserică;
- Să fim consecvenți în studierea Cuvântului;
- Să ne iubim soția precum Cristos își iubește biserica/să ne supunem soțului
în Domnul, să ne învățăm și să-i educăm pe copiii noștri în învățătura și
disciplina Domnului;
- Să ne supunem domniei lui Cristos în toate domeniile din viața noastră;
- Să ne abținem de la practici care rănesc trupurile noastre fizice și care
prejudiciază mărturia noastră;
- Să urmărim ca, dacă ne vom muta în alt loc, să ne unim cu o altă biserică cât
de repede posibil, care să fie de aceeași credință și în care să putem
continua duhul acestui legământ și principiile Cuvântului lui Dumnezeu.

Numele și Prenumele (semnătura)

Data

