str. Țepeș Vodă, nr. 26, Oradea, Bihor, e-mail: ief@cbee.ro, eebc@rdslink.ro
web: www.cbee.ro, www.mediacbee.ro
tel. +4 0359 410 508, +4 0259 477 099, fax. + 4 0359 410 509

FIȘÃ DE ÎNSCRIERE

I. E. F.

NR. FIȘEI: ........................

Data înscrierii ..............................

PROGRAMA ALEASA:

*CURSURILE

o Pregãtire pastoralã

(Se completeazã de cãtre secretariat)

o Educație creștinã

A. DATE PERSONALE:
Numele ............................................ Prenumele..............................................
Loc
pentru
fotografie

Adresa: Loc. .................................... Str. .................................... Nr. ...............
Bl. .......... Sc. ..... Ap. ...... Cod. ................ Județul ...........................
Tefefon.................................. e-mail ................................................
Data nașterii .................................... Locul nașterii .........................................
Județul.................................... Naționalitatea ................................................
Numele și prenumele pãrinților (tutorelui) .....................................................
Adresa ........................................................................ Telefon........................

B. EDUCAȚIA:
Ultima școalã absolvitã .................................................................................... Anul .......................
Cursuri biblice frecventate/absolvite:
Denumirea programei: 1. ................................................ Organizația: 1. ........................................
2. ................................................
2. ......................................
3. ................................................
3. .......................................
C. EXPERIENȚA CREȘTINÃ:
1. L-ați acceptat pe Isus Cristos ca Mântuitor și Domn în viața dvs.? ....... Dacã da, când? .................
2. Ați fost umplut(ã) cu Duhul Sfânt, conform Fapte cap. 2? .................... Data ..............................
3. Cum este practica dvs. privitoare la studiul biblic si rugãciune: Sistematicã o Neregulatã o
4. Pe spatele acestei fișe scrieți-vã mãrturia personalã a convertirii dumneavoastrã.
Aceastã mãrturie trebuie sã conținã: a) o descriere a vieții dvs. înainte de a-L cunoaște pe Isus Cristos (sau înainte de a vã fi
predat viața pe deplin Lui), b) cum L-ați întâlnit pe Cristos și cum L-ați primit (sau de ce v-ați decis sã vã predați viața
lui Isus); c) cum v-a schimbat Cristos și ce înseamnã El acum pentru dvs. (Vedeți modelul apostolului Pavel din Fapte 26.)

D. BISERICA LOCALÃ DE CARE APARȚINEȚI:
1. Numele bisericii ..............................................................................................................................
Adresa ........................................................................................... Telefon .................................
Pastor ............................................................................................ Telefon .................................
2. De cât timp frecventați biserica? ....................................................................................................
3. Slujba dumneavoastrã în biserica localã .........................................................................................
4. Scopul pentru care v-ați înscris în programa de studiu I. E. F. .......................................................
E. ALTE INFORMAȚII:
1. Starea civilã .............................................. Numãrul copiilor ................................................................
2. Dacã sunteți cãsãtorit(ã), este soția(ul) dvs. de acord cu înscrierea dvs. la I. E. F.? Da o Nu o
3. Dacã sunteți necãsãtorit(ã), este familia dvs. de acord cu înscrierea dvs. la I E. F.? Da o Nu o
Semnãtura,

* Bifați cãsuțele corespunzãtoare sau completați citeț spațiile libere.

Viza pastorului

