
CERERE DE BOTEZ 

Către, 

Comitetul Bisericii Creştine Baptiste Nr. 1 Mănăştur - Cluj 

 

Subsemnatul(a) ______________________________, născut(ă) la data ___________,  în localitatea 

__________________, jud. ____________, domiciliat(ă) în loc. ____________ str. ____________________ 

nr. ___ bl. ___ ap. ___,     declar că viaţa mea este în proces de transformare din momentul întâlnirii mele cu 

Isus Cristos şi doresc să aduc mărturie publică în biserică şi să primesc botezul credinţei în faţa oamenilor şi 

a lui Dumnezeu. Înţelegând scopul lui Dumnezeu cu mine, îmi voi da toată silinţa să am o viaţă de trăire 

morală în relaţie cu Dumnezeu şi semenii mei, fiind preocupat(ă): 

- să înţeleg învăţătura Bibliei  - căreia mă subordonez fără rezerve, fiind singura autoritate în ceea 

ce priveşte credinţa – constituind sursa trăirii mele dupa voia lui Dumnezeu. Voi citi Biblia căutând s-o 

cunosc tot mai mult, atât personal cât şi în cadrele pe care mi le oferă biserica în acest scop (întâlnirile 

publice ale bisericii, studii biblice tematice, tabere, lucrări specifice sau implicare socială, etc.) 2 Timotei 

3:16-17; Psalmul 119:11. 

- să susţin şi să întreţin legătura frăţească, ea fiind o resursă vitală pentru sfinţirea mea. Voi căuta 

să trăiesc o viaţă curată şi fără compromis în relaţiile din interiorul bisercii, începând cu cei din familia mea 

şi continuând cu toţi membrii adunării în întâlnirile publice, de grup sau cu alte ocazii, arătându-mi 

dragostea, îngăduinţa şi iertarea faţă de toţi. Voi căuta să păstrez o relaţie deschisă şi onestă cu cei 

răscumpăraţi de Cristos veghind asupra altora şi permiţând celor din biserică să vegheze asupra mea (prin 

rugăciune, încurajare şi atenţionare) Evrei 10:24. 

 - să particip în relaţia mea cu Trupul lui Cristos la Cina Domnului (frângerea pâinii) aceasta 

definindu-se ca : un moment al amintirii morţii şi învierii lui Cristos pentru răscumpărarea mea;  un prilej de 

cercetare şi de analiză  personală a relaţiei mele cu Cristos şi cu cei din biserică; un simbol al Noului 

Legământ prin sângele lui Isus; o proclamare a celei de a doua veniri a lui Cristos. 1 Corinteni 11:23-32.   

 - să fiu o bună mărturie pentru cei din afara bisericii, onorându-L pe Dumnezeu şi reprezentând 

cu cinste biserica în societate şi în familie faţă de cei necredincioşi; ştiind că sângele Domnului Isus a curs şi 

pentru iertarea lor şi fiind preocupat(ă) de mântuirea lor. În relaţiile sociale mă voi purta cu corectitudine 

fiind gata să dau oricui socoteală de credinţa pe care o am în Isus Cristos. Matei 5:16, Romani 1:16. 

 - să particip la lucrarea bisericii conform darului primit de la Duhul Sfânt, rugându-mă, invitând 

necredincioşi la biserică, dând atenţie noilor membri, implicându-mă în rolul pe care Dumnezeu mi l-a dat 

pentru slujirea altora. Voi fi preocupat(ă) de porunca Domnului Isus de a face ucenici la rândul meu, pentru 

lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu. Efeseni 4:16; Matei 28:19-20. 

 Consimt ca în cazul în care voi renunţa la trăirea morală –  cum este descrisă mai sus, conform 

Bibliei – sau nu voi mai frecventa adunarea, să mă supun disciplinei bisericii şi să fiu scos/scoasă din 

rîndurile membrilor. 

Semnătura ________________   Data _______________ 



Data completării ___________ 

FIŞA PERSONALĂ  

 

NUME PRENUME 

Data şi locul 

naşterii 

  ziua /  luna   /  anul 

____ / _____ / ______ 
Loc.                                         jud.  

Stare civilă □ necăsătorit(ă)     □ căsătorit(ă)     □ divorţat(ă)     □ văduv(ă)    □ recăsătorit(ă) 

Situaţie 

profesională 

Profesia  

(studii): 

Ocupaţia:      

Locul de muncă:  

Domiciliu 

stabil 

Localitatea Judeţul Ţara 

Strada                                                      Nr.                     Cod poştal  

Bloc.              Sc.                Ap. Telefon fix:                          

Domiciliu 

temporar 

Localitatea Judeţul Ţara 

Strada                                                      Nr.                     Cod poştal  

Bloc.              Sc.                Ap. Telefon fix:                          

Contact  
telefon mobil:                                         telefon la locul de muncă 

e-mail:  

Botez  
Data botezului                                               pastor  

Biserica                                                         loc. 

FAMILIA     Locuiţi cu părinţii?    □ Da    □ Nu 

Soţul / 

Soţia 

 

 

 

Nume 

 

Prenume 

 

Data căsătoriei 

 

 

 

□ creştin-baptist      
□ creştin-evanghelic    
□ altă religie 

Data naşterii                                  locul naşterii                        profesia 

Data botezului                               Biserica                          loc. 

Copil 

 

 

 

Nume 

Prenume 
□ creştin-baptist      
□ creştin-evanghelic 

□ altă 
religie 

Data naşterii                                  locul naşterii                        profesia 

Data botezului                               Biserica                          loc. 

Copil 

 

 

 

Nume 

Prenume 
□ creştin-baptist      
□ creştin-evanghelic 

□ altă 
religie 

Data naşterii                                  locul naşterii                        profesia 

Data botezului                               Biserica                          loc. 

Copil 

 

 

 

Nume 

Prenume 
□ creştin-baptist      
□ creştin-evanghelic 

□ altă 
religie 

Data naşterii                                  locul naşterii                        profesia 

Data botezului                               Biserica                          loc. 

Copil 

 

 

 

Nume 

Prenume 
□ creştin-baptist      
□ creştin-evanghelic 

□ altă 
religie 

Data naşterii                                  locul naşterii                        profesia 

Data botezului                               Biserica                          loc. 

 

 


