PFINGSTKIRCHE

Biserica:
Adresa 1:

GEMEINDE GOTTES ÖSTERREICH

Adresa 2:

www.gemeindegottes.at

E-mail:
Web:
Nr. înregistrare:

office@gemeindegottes.at
Maculangasse 9, 1220 Wien

/

CERERE DE MEMBRALITATE
NUMELE
NUMELE DE FAMILIE LA NAȘTERE
PRENUMELE
DATA NAȘTERII

(ZZ/LL/AAAA)

GEN: □ FEMININ □ MASCULIN

LOCUL NAȘTERII

(localitatea, ţara)

ADRESA ACTUALA

(strada, cod postal, localitatea, ţara)

TELEFON
E-MAIL
STARE CIVILĂ

□ NECĂSĂTORIT(Ă)
□ VĂDUV(Ă)

□ CĂSĂTORIT(Ă)
□ RECĂSĂTORIT(Ă)

DATA CĂSĂTORIEI

□ DIVORŢAT(Ă)
(ZZ/LL/AAAA)

(DATA DIVORŢULUI, RECĂSĂTORIEI,..)

(ZZ/LL/AAAA)

(ZZ/LL/AAAA)

ESTE CREDINCIOS(Ă)? □ DA □ NU

BISERICA UNDE APARŢINE SOŢUL/SOŢIA

PRENUMELE SI
DATA DE NAȘTERE A COPIILOR

(prenume)

BOTEZAT(Ă) ÎN APĂ LA DATA DE
BOTEZAT(Ă) CU DUHUL SFÂNT?

(ZZ/LL/AAAA)

□ DA □ NU

(gen)

DE

(ZZ/LL/AAAA)

(numele lucrătorului)

- DATA BOTEZULUI

DIN CE BISERICA AŢI FĂCUT PARTE?

(ZZ/LL/AAAA)
(numele bisericii, localitate)

NUMELE PĂSTORULUI
V-AŢI BUCURAT CA MEMBRU CU DREPTURI DEPLINE ÎN BISERICA DE UNDE VENIŢI?
SLUJBA IN CARE AŢI FOST ÎMPLICAT/(Ă)

□ DA □ NU

Consimţământ pentru înregistrările foto și / sau video
Sunt de acord ca înregistrările foto și/sau video care se vor realiza în cadrul ac\vităţilor bisericii, și care pot conţine și imaginea
mea să ﬁe folosite de către biserica în scopul documentării şi promovării evenimentelor, în materiale publicitare audio și/sau
video și/sau presa scrisă (ca de exemplu broșuri, reviste) și de asemenea publicarea lor prin canalele de comunicare proprii
(Facebook și YouTube). Fotograﬁile și/sau videoclipurile sunt u\lizate exclusiv pentru ac\vitatea de relaţii publice a bisericii.
De asemenea, dau același consimţământ pentru copilul meu / copiii mei menţionaţi mai sus.
Această declaraţie de consimţământ este voluntară și poate ﬁ revocată în scris în orice moment, comitetului bisericii.

□ DA - Sunt de acord cu prelucrarea datelor în conformitate cu poliEca de conﬁdenţialitate și securitate a
datelor cu caracter personal implementată de Gemeinde GoHes Austria.
Art. 39. Aspecte generale
GeGo* oferă posibilitatea de a deveni membru în biserica locală
oricărui creş\n conver\t.
Art. 40. Condiţii necesare pentru a deveni membru în biserica
locală:
a) o dovadă clară a conver\rii;
b) experimentarea pocăinţei și naşterii din nou;
c) primirea botezului în apă la o vârsta matură şi mărturia publică a
conver\rii;
d) dovedirea trăirii unei vieţi e\ce şi morale, în conformitate cu
învăţătura Noului Testament;
e) respectarea regulilor interne şi a conducerii bisericii locale.
Art. 41. Formalităţile necesare
a) depunerea unei cereri de botez cu speciﬁcaţia că doreşte să
rămână membru în biserica respec\vă;
b) depunerea unei cereri de membru, cu prezentarea unei dovezi a
botezului în apă, a unei adeverinţe sau notă de transfer;
c) după depunerea la secretariatul bisericii a cererii de membru sau
de botez va avea loc o întâlnire cu conducerea bisericii, în care se va
analiza şi da un răspuns solicitării de a deveni membru;
d) statutul de membru în biserica locală se conﬁrmă după
prezentarea în faţa bisericii locale de către pastorul bisericii;
e) formularele şi adeverinţele se obţin de la secretariatul bisericii.

Art. 42. Drepturile şi responsabilităţile unui membru
a) are dreptul şi îndatorirea de a par\cipa la adunările generale ale
bisericii locale, de a lua cuvântul, de a vota şi a ﬁ votat;
b) are dreptul de a ﬁ ales în diferite slujbe administra\ve sau
spirituale, potrivit cu chemarea din partea lui Dumnezeu şi în
funcţie de calităţile spirituale şi capacităţile intelectuale;
c) să i se oﬁcieze actele de cult de care are nevoie;
d) să beneﬁcieze de asistenţă spirituală din partea lucrătorilor
bisericii;
e) este dator să cunoască şi să trăiască după învăţătura Bibliei (Luca
11:28; Ioan 5:29; 1 Ioan 2:3-7);
f) să respecte şi să sprijinească pe cei ce lucrează în via Domnului
(Evrei13:7,17);
g) să ş\e că este responsabil înaintea Domnului de tot ce i s-a
încredinţat (Iacov 1:17);
h) să contribuie cu regularitate la susţinerea ﬁnanciară a Bisericii,
potrivit cu învăţătura Sﬁntelor Scripturi şi cu nevoile lucrării lui
Dumnezeu (Mal. 3:10; Matei. 23:23; 1 Cor. 16:2; 2 Cor. 8:1-24);
i) să folosească darurile spirituale precum şi talentele naturale în a-L
proslăvi pe Dumnezeu (Rom. 12:3-8; 1 Cor. 12:1-11; 1 Petru 4:9-11);
j) să frecventeze regulat serviciile divine (Fapte 2:46; Evr. 10:25);
k) să respecte rânduiala bisericii locale şi să se supună hotărârilor
conducerii sau ale Bisericii (1Tes. 5:12-13).
*GeGo – Pﬁngstkirche Gemeindegores in Österreich

Ca persoană stabilită în Austria sunt de acord să devin membru al acestei biserici, angajându-mă în faţa lui Dumnezeu
a respecta disciplina, ordinea, principiile credinţei pen\costale, cât şi pe fraţii care sunt responsabili de lucrare în
biserică. De asemeni voi anunţa la secretariatul bisericii orice schimbare de domiciliu sau telefon. Prin semnătura
dată îmi asum răspunderea pentru exac\tatea informaţiilor completate, cât și pentru ci\rea extrasului de mai sus.

(ZZ/LL/AAAA)

DATA

SEMNĂTURA PERSONALĂ

_______________________________________________________________________________________________
Se completează de către secretariatul bisericii:
DATA PRIMIRII CA MEMRBU (ZZ/LL/AAAA): _________________
SEMNĂTURA PĂSTOR:

ȘTAMPILA BISERICII:

MENŢIUNI: _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
SCOS DIN EVIDENŢA BISERICII LA DATA (ZZ/LL/AAAA): _________________ MOTIVUL: _________________________
DATELE PERSONALE SE PĂSTREAZĂ IN ARHIVĂ: □ DA □ NU
SEMNĂTURA PĂSTOR:

ȘTAMPILA BISERICII:

