
 
   
 
 
 

     Nr. de înregistrare și data                     Voturi: ______DA________NU 

     (Registration No. & Date)                     Rezolutie:___________________    

                                               #________Data:_____________       
 ___________________________                ____________________________________ 
 Secretar: Radu Iacoban       Păstor: Niculai Bȃrsan 
  (Secretary) Tel: (313) 506-5065              (Senior Pastor)  Tel: (313) 742-0630 

APLICAȚIE DE MEMBRU 
(MEMBERSHIP APPLICATION) 

 
Nume (Last Name):     Prenume (First Names)       
 
Domiciliul(Address):          ,MI cod(zipcode)    
 
Numere de Telefoane (Phone Numbers):      Loc/An Botez (Place/Year Baptism):    
 
Data Nașterii (Date of Birth):              Starea Civilă(status):     Necăsătorit(single)              Căsătorit(married) 
 
Prenumele Tatălui(Father’s First Name):     Prenumele Mamei(Mother’s First Name):    
 

Numele/Data Nasterii Copiilor(Children Name/Birthdate):         
               
               
               
                

 

     Având experiența personală a naşterii din nou (Ioan 3:5-8), prin credință in sângele sacrificat de Domnul Isus 

Hristos, și cercetând aceasta doctrină cu de-amănuntul, precum și principiul Bisericii, și fiind in toate de aceiași 

părere cu Biserica lui Dumnezeu, doresc să fiu asociat cu cei ce doresc să urmeze credința în Hristos. Cer prin 

aceasta aplicație să fiu primit ca membru la Bethel Romanian Pentecostal Church din Taylor, Michigan. Mă 

oblig să ascult și să fiu supus regulile puse de conducerea acestei Biserici, în conformitare cu Cuvântul Lui 

Dumnezeu (Biblia). Mă oblig ca în măsura posibilităților, sa frecventez în mod regulat, toate Serviciile Divine. 

Mă rog sincer lui Dumnezeu ca să mă țină pe Calea Lui Adevărată. În caz că mă voi abate de la Credința, sau că 

nu voi mai trăi o viață curatã după Cuvântul Evangheliei, sau dacă îmi voi schimba doctrina credinței mele, eu 

personal consider că este drept ca conducerea Bisericii să ia măsuri disciplinare. Ajutoarele, benevole, sau 

dărurile date Bisericii, nu se mai restituie, ci rămân in fondul Bisericii, chiar în cazul în care ca membru ma 

retrag sau sunt exclus. 
   Having the personal experience of being born again (John 3:5-8) through faith in the blood sacrificed by Jesus Christ, and 

searching diligently for this doctrine and the principles of the Church, and being all of the same opinion as the church of Christ, I 

want to be associated with those who wish to pursue their faith in Christ from Betel. I ask in this application to be received as a 

member of the Bethel Romanian Pentecostal Church in Taylor, Michigan. I oblige myself to listen and be obedient to the rules made 

by the leadership of this congregation, in accordance to the Word of God (the Bible). I undertake that within the measure of my 

abilities, I will attend regularly, all church services. I sincerely pray to God to keep me on the path of His Truth. In case I will depart 

from the faith, and I will not live a clean life according to the word of the gospel, or if I change the doctrine of my faith, I personally 

think it is right that the Church leadership to take disciplinary action. Donations, voluntary aid, or gifts given to the Church, shall not 

be refunded, but remain in the fund of the Church, even if as a member I withdraw, or I am excluded. 

 

_____________________________________      
Semnătura aplicantului (applicant’s signature)    Data (date) 

Email:_________________________ 


