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Fişa Individuală- Cerere de Membru 
                   
Suntem foarte bucuroşi că aţi decis să vă alăturaţi poporului răscumparat din Valea Fericirii. Dorinţa dumneavostră ne 
onorează şi vrem ca Domnul să vă binecuvinteze cu o acomodare cît mai rapidă în mijlocul nostru. Fişa individuală are 
tocmai acest scop de a vă cunoaste mai bine pentru a putea sluji împreuna Domnului ce ne-a mântuit 
 
1. Numele şi Prenumele        ……………………………………………………………. 

2. Nume avute anterior         ………………………………………….………………… 

3. Data şi locul naşterii……..luna/ziua/anul……/……/………/………………………….. 

4. Numele şi Prenumele Soţului (Soţiei) ……………………………………………….. 

5. Aţi mai fost căsătorit/ă  anterior, sau aţi avut o relaţie anterioară din care au rezultat copii?(încercuiţi)      

      Nu(dacă nu treceţi la întrebarea 6)                                 Da (dacă da vă rugăm să răspundeţi la punctul a şi b)  

         a. În caz de divorţ: Numele soţiei/ soţului şi vîrsta copiilor din mariajul  

            anterior:  ………………………………………………………………………….. 

         b. Aţi avut copii într-o relaţie anterioară? (încercuiţi)       Nu         Da (dacă da, câţi şi ce vârstă au)……………… 

6. Ultima Şcoală absolvită ………………………………………………………….……. 

7. Adresa actuală …………………………………………………………………………. 

8. Numărul de telefon: ………………………           E-mail: …………………………… 

9. Ocupaţie    ……………………………………………………………………………… 

10. Ultima Biserică unde aţi fost membru(şi localitatea): ……………………………… 

11.Numele păstorului din Biserica sus amintită ……………………………………….. 

12.Aţi fost pus sub disciplină vreodată? (încercuiţi litera corespunzătoare) 

       a. nu                                 b. da (data şi locul)……………………………………….. 

13. Slujba pe care a-ţi oficiat-o in Biserică : (încercuiţi litera corespunzătoare) 
a. Păstorire                                      e. Cor(vocea)………………                 i. Uşier 

b. Predicare                                     f. Cântare                                               j. Altele ………………. 

c. Proorocie                                     g. Administraţie                                     

d. Departamentul de sunet              h. Instrumentist(instrumentul) ……………………………                                          
         
        Declar prin prezenta că doresc să devin membru al Bisericii Penticostale Române Happy Valley din Phoenix, AZ, 
înţelegînd că prin aceasta mă oblig să respect principiile de viaţă creştină conform învăţăturii Sfintei Scripturi. De asemenea 
declar că accept Mărturisirea de Credinţă şi Statutul Bisericii, intrând astfel sub autoritatea lor. 
        Înţeleg că semnarea acestei cereri şi acceptarea ei de către Conducerea Bisericii va rezulta în înscrierea mea în Registrul 
de Membri activi.  
 
Semnătura, ________________________________                                                          Data, _____/_____/_______ 
 
* Fiecare frate sau soră vor fi anunţaţi în scris atât cu privire la decizia Conducerii Bisericii cât şi a drepturilor individuale   
   în cadrul comunitaţii noastre. 
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