Legământul de Membru
Biserica Penticostala Romană Poarta Cerului Hässleholm

Deoarece L-am primit pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor şi am fost botezat/ă, fiind de
acord cu statutul și mărturisirea de credință a bisericii penticostale Poarta Cerului, mă simt
călăuzit de Duhul Sfânt să mă unesc cu familia bisericii Poarta Cerului. Prin aceasta, mă
angajez în faţa lui Dumnezeu şi a celorlalți membri să fac următoarele:
1.

Să protejez unitatea bisericii :
a. Acţionând în dragoste și respect faţă de ceilalți membri
b. Refuzând să bârfesc
c. Respectându-i pe slujitorii conducători

„Aşadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea şi zidirea noastră.” Romani 14:19
„Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-aţi curăţat sufletele prin Duhul, ca să aveţi
o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima;” 1 Petru
1:22
„Să nu umbli cu bârfe în poporul tău.” Leviticul 19:16
„Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor
voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu
bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de nici un folos.” Evrei 13:17
2.

Să contribui impreună cu ceilalti membri la zidirea bisericii:
a. Rugându-mă pentru creşterea ei
b. Invitându-i pe necredincioşi să participe la întâlnirile ei
c. Primind cu căldură pe cei ce ne vizitează

„Mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi pe care vă pomenim necurmat în
rugăciunile noastre;” 1 Tesaloniceni 1:2
„Şi stăpânul a zis robului: „Ieşi la drumuri şi la garduri, şi pe cei ce-I vei găsi, sileşte-i să
intre, ca să mi se umple casa.” Luca 14:23
„Aşadar, primiţi-vă unii pe alţii, cum v-a primit şi pe voiHristos, spre slava lui Dumnezeu”
Romani 15:7

3.

Să particip la slujirea bisericii
a. Descoperindu-mi și folosind darurile şi talanții
b. Implicându-mă în activitățile bisericii sub călăuzirea Duhului Sfânt
c. Dezvoltându-mi o inimă de slujitor

„Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească
altora după darul pe care l-a primit.” 1 Petru 4:10
„Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi
învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea
trupului lui Hristos” Efeseni 4:11-12
„ Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora. Să aveţi în voi
gândul acesta care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi na crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,ci S-a dezbrăcat pe Sine
însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor” Filipeni 2:4-7
4.

Să întăresc mărturia bisericii mele:
a. Participând cu regularitate la întâlnirile acesteia
b. Trăind o viaţă evlavioasă
c. Dăruind regulat și ajutându-i pe alții

„Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii…”
Evrei 10:25
„Numai, purtaţi-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos..” Filipeni 1:27
„În ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după
câştigul lui,…” 1 Corinteni 16:2
„Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a
Domnului; este un lucru închinat Domnului.” Leviticul 27:30
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