Nr. de înregistrare și data

Voturi: ______DA________NU

(Registration No. & Date)

Rezolutie:___________________

#________Data:_____________

___________________________

____________________________________

Secretar: Radu Iacoban
(Secretary) Tel: (313) 506-5065

Păstor: Niculai Bȃrsan

(Senior Pastor) Tel: (313) 742-0630

APLICAȚIE DE BOTEZ
(BAPTISM APPLICATION)
Nume (Last Name):

Prenume (First Names)

Domiciliul(Address):

,MI cod(zipcode)

Numere de Telefoane (Phone Numbers):
Data Nașterii (Date of Birth):

Starea Civilă(status): Necăsătorit(single)

Prenumele Tatălui(Father’s First Name):

Căsătorit(married)

Prenumele Mamei(Mother’s First Name):

Frecventând biserica şi ascultând Cuvântul lui Dumnezeu, am ajuns pe proprie răspundere şi nesilit de
nimic şi nimeni, la convingerea că trebuie să fiu botezat(ă) în apa conform Cuvântului lui Dumnezeu pe
care l-am găsit scris în Sfânta Scriptură la Ioan 3:5, Marcu 16:16, Fapte 2:38, şi alte paragrafe.
(Attending the church and listening to the Word of God, I have reached on my own and unforced by anyone or anything, the
belief that I must be baptized in water in accordance with the Scriptures and God’s words found at John 3:5, Mark 16:16, Acts
2:38, and other paragraphs.)

Această decizie îmi aparține şi nu am fost silit de nimeni şi de nimic. Cer prin aceasta aplicație să fiu
botezat(ă) la Betel cu botezul în apă în numele Tatălui, al Fiului, şi al Sfântului Duh.
(This decision belongs solely to me, and I was not forced by anyone or anything. I ask in this application to be baptized at
Bethel with the baptism in water, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit.)

Voi căuta să fiu prezent la întrunirile candidaților de botez, unde conducerea Bisericii va căuta să mă ajute
să înțeleg însemnătatea deciziei care o fac. Sunt gata să respect decizia sau recomandările conducerii în
ce priveşte Botezul în Apă.
(I will try my best to be present at the baptism candidates meetings, where the leadership of the Church will try to help me
understand the importance of the decision I am making. I am ready to respect any decision or recommendation that the church
leadership will render with respect to my baptism in water.)

_____________________________________
Semnătura aplicantului (applicant’s signature)

Email:___________________________________________

Data (date)

