Přihláška
do sboru Apoštolské církve Olomouc 2

*

1

Jméno a příjmení

2

Datum a místo narození

3

Adresa bydliště

4

Mobilní telefon

______________________________

5

E-mailová adresa

______________________________

______________________________
______________________________

*

______________________________

Svým podpisem stvrzuji:
 Vyznání víry v Ježíše Krista a smlouvu se společenstvím.
 Seznámení se s podmínkami členství ve sboru.
 Nejsem ani formálně členem jiné církve.
 Toto rozhodnutí činím zcela dobrovolně podle vlastního přesvědčení.
 Souhlas se zpracováním mnou vyplněných údajů pro vnitřní potřeby sboru.

V _____________ Dne _____________ Podpis _________________________
U nezletilých dětí podpisy rodičů
Přijat do sboru dne _______________

_______________________________
Podpis pastora ___________________

Změny:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

*povinné údaje; ostatní jsou užitečné, ale nepovinné
Prohlášení staršovstva sboru:
S Vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu s aktuálně platnými zákony
České republiky.

Vyznání víry v Ježíše Krista a smlouvy se společenstvím
1

Věřím, že Ježíš Kristus zemřel za moje hříchy – Ježíš je můj Spasitel.

2

Vyznávám, že jsem Ježíši odevzdal svůj život – Ježíš je můj Pán.

3

Rozhodl jsem se respektovat ústavu Apoštolské církve (dále jen AC) a
s ostatními bratry a sestrami ze sboru AC Olomouc 2 vstoupit do závazného a
vykazatelného obecenství.

4

Přijímám svoji zodpovědnost za budování Božího království a dobrou pověst
křesťanů Apoštolské církve.

Podmínky členství
Členem Apoštolské církve ve sboru Olomouc 2, kterému sbor poskytuje pastorační,
modlitební a další praktickou péči, se může stát každý, kdo:
1

Vstoupil do smlouvy s Ježíšem Kristem tím, že jej přijal jako svého osobního
Spasitele a Pána.

2

Byl na vyznání své víry pokřtěn ponořením ve vodě.

3

Vstoupil do smlouvy s ostatními bratry a sestrami a v této smlouvě žije.

4

Respektuje autority společenství.

5

Účastní se dle svých možností nedělních shromáždění, života ve skupinkách,
podporuje sbor jako celek případně jeho jednotlivce modlitebně, finančně
a praktickou pomocí.

6

Byl přijat do sboru jeho staršovstvem.

7

V době přijetí dosáhl věku minimálně 18 let. Před touto věkovou hranicí
je nutný písemný souhlas pečujících rodičů.

Ukončení členství
Členství může být ukončeno ze strany společenství písemně po předchozím
napomenutí pro hřích dle Mt 18,15–17 nebo v případě ztráty kontaktu se sborem
po půl roce bez vyrozumění.
Členství může být ukončeno ze strany člena běžnou písemnou formou (SMS, e-mail,
dopis apod.) na adresu kteréhokoliv člena staršovstva sboru.

