ЗАЯВЛЕНИЕ
Име
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
адрес
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
телефон
………………….

Рождена дата
..............................

социално положение:
женен/омъжена неженен/неомъжена разведен/разведена вдовец/вдовица
Посещавам църквата /приблизително/ от:
Месец
месеци
година
години
Аз доброволно желая да бъда член на Българска Евангелска Църква
“Блага вест”- София.
Приемам Библията за Божие Слово, основа и ръководство, чрез вяра.
Вярвам в Единия Бог Отец, Творец на небето и земята, Който е Дух,
Вечен и Неразделен, Всемогъщ, Вездесъщ и Всезнаещ. Той е Cвят,
праведeн, любов, истина и верен, и само на Него подобава поклонение.
Вярвам, че Бог съществува в три лица/личности/ - Отец, Син и Святи
Дух - еднакво достойни за поклонение и че тия три са едно.
Вярвам в Господ Исус Христос, Съвършен Бог и Съвършен човек,
единственият Спасител на грешниците, Който бе разпнат за нас, умря, беше
погребан, възкръсна на третия ден според Писанията и се възнесе на
Небето, Който ще се върне със слава да съди живите и мъртвите в
последния ден.
Вярвам, че човек бива оправдан пред Бога само чрез жива вяра в
Исуса Христа, която действува с любов.
Вярвам в кръщението в Святия Дух, което е различна опитност от
новорождението и е начало за проявяване на духовните дарби и служения.
Вярвам, че Христовата църква се състои от истински новородени
вярващи, които изповядват Христос и че Главата на Църквата е Сам
Христос.
Вярвам, че тайнствата на Христовата църква са водното кърщение и
Господнята вечеря (причастието).

Вярвам, че Библията е Боговдъхновеното откровение на Божията
воля към човеците и е съвършено правило за вяра и богоугоден живот.
Приемаме, че Старият Завет съдържа 39 книги, а Новият – 27 книги или
всичко 66 книги, които са признати за канонически.
Вярвам, че единствената истинска основа за християнско общение е
Божията любов (агапе), без която не можем да се наречем християни и
която е по-велика от всички различия съществуващи между човеците.
Вярвам, че поклонението към Бога трябва да бъде интелигентно и
затова отдавам основно значение на Библията, която ни учи да се
покланяме според Неговата воля.
Желая да съдействувам за нормалното функциониране на църквата и
за изпълнение на задачата, дадена от Господ Исус Христос в Евангелие от
Матея 28:19, 20:
“Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на
Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви
заповядал; и ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на века.”
Членовете на църквата са лица, навършили 18-годишна възраст,
които доброволно и писмено са изявили желание за членство, търсят
спасение от греховете си и желаят живот според Христовото учение, които
са приели Христос като Господ и Спасител.

ДАТА: ………………….

ПОДПИС:…………………

