
Legământul membral  

Biserica Deo Gloria Sibiu 

 

Ca urmare a pocăinței de păcate, a credinței personale în Isus Cristos ca Mântuitor și 

Domn și a botezului prin care am mărturisit această credință, în dependență de Duhul 

Sfânt și afirmând Mărturisirea de credință a BDGS, noi recunoaștem și îmbrățișăm 

chemarea lui Cristos de a face parte din această biserica locală urmărind:  

 

Să umblăm împreună în dragoste, supunere, smerenie și unitate creștine și să creștem 

în asemănare cu Domnul nostru Isus, căutând unitatea credinței și a cunoașterii Sale 

 

Să umblăm într-un mod vrednic de chemarea pe care am primit-o, susținând mărturia 

credinței noastre în Isus, atât prin cuvinte cât și prin purtare, în toate domeniile vieții 

 

Să fim credincioși în edificarea, îndemnarea, încurajarea, mustrarea și disciplinarea 

reciprocă, precum și în rugăciune pentru membrii bisericii 

 

Să ne folosim darurile spirituale în dragoste și smerenie pentru a ne zidi și a ne sluji 

reciproc, astfel încât biserica prin fiecare membru să crească și să îl glorifice pe Cristos 

 

Să participăm cu regularitate și cu credință la serviciile de închinare ale bisericii și la 

întâlnirile grupului mic, îndemnându-ne unii pe alții la dragoste și la fapte bune 

 

Să manifestăm generozitate, cinstindu-L pe Domnul cu finanțele noastre, inclusiv prin 

dărnicia regulată, proporțională cu venitul nostru față de biserică și venind în sprijinul 

nevoilor fizice și materiale ale celor nevoiași din mijlocul nostru 

 

Să ascultăm Cuvântul învățat și proclamat cu credință și în mod practic, căutând pacea și 

unitatea bisericii în jurul Evangheliei și a învățăturii sănătoase;  

 

Să ne purtăm în familiile noastre așa cum ne învață Scriptura, soții iubindu-și soțiile așa 

cum Cristos își iubește biserica, iar soțiile supunându-se lui Cristos așa cum biserica se 

supune Domnului ei, și crescându-ne copii în învățătura și disciplina Domnului  

 

Să ne supunem prezbiterilor bisericii și să ne rugăm regulat pentru ei, astfel încât 

supravegherea și slujirea lor să fie făcută cu bucurie și spre folosul nostru 

 

Să urmărim ca, dacă ne vom muta în alt loc, să ne unim cu o altă biserică locală cât de 

repede posibil, care să fie de aceeași credință și în care să putem continua în ascultarea 

credinței mărturisite.  

 

Numele și Prenumele (semnătura)                                                        Data 


