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Misiunea “Viata in Isus Hristos”
Adevarul care elibereaza,
dragostea care vindeca,
viata care da impliniri:
Isus Hristos

SEMINAR PENTRU FETE TINERE SI FEMEI
PURTATOAREA GLORIEI LUI DUMNEZEU
01.06.- 04.06.2017
FORMULAR DE INSCRIERE
FEMININ !

MASCULIN !

NUME:
PRENUME:
DATA NASTERII:
ADRESA:
TELEFON:
E-MAIL:
SCOALA ABSOLVITA:
PROFESIE:
OCUPATIE:
STAREA CIVILA: ! Singur/a; ! Logodit/a; ! Casatorit/a; ! Divortat/a; ! Vaduv/a.
⇒ Cum ai auzit despre aceast seminar?

Ai mai fost ca par-cipant sau ca musaﬁr in locul unde va avea loc seminarul?

! DA; Te rugam sa specifici cu ce ocazie:
! NU.
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⇒ Cand ai luat hotararea de a-l urma pe Isus?

⇒ Cum se numeste Biserica din care faci parte?

⇒ De cand frecventezi aceasta Biserica?

⇒ Cum ai slujit/slujesti in aceasta Biserica?

⇒ Cat timp ai fost implicat in aceasta slujire/De cat timp esti implicat in aceasta slujire?

⇒ Te-ai confruntat sau te confrunti cu una dintre urmatoarele probleme:
Tipul de problema:

Trecut

Prezent

Alcool
Fumat
Droguri
Pornografie
Relatii sexuale in
afara casatoriei
Ocultism
Altele*
Daca te confrunti cu una dintre aceste probleme, te rugam sa specifici in marturia ta.
*Enumera care sunt alte tipuri de problemele:
.
⇒ Te confrunti cu probleme fizice sau psihice?

! DA

! NU

Daca te confrunti cu una sau mai multe dintre aceste tipuri de probleme, te rugam sa
specifici in marturia ta.
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⇒ Care este modalidatea prin care te-ai decis sa platesti acest seminar?

⇒ In prezent te confrunti cu datorii?

⇒ Te rugam sa ne scrii marturia ta (1-2 pagini A4). Marturia trebuie sa cuprinda momentul in
care l-ai primit pe Isus in inima ta, cum este viata ta cu Isus si de asemenea care este motivul
pentru care te-ai decis sa participi la acest seminar. Aceasta marturie va trebui sa apara ca si
anexa la formularul tau de inscriere.
⇒ Mai jos sunt datele de care avem nevoie pentru a afla mai multe despre tine. Te rugam sa
completezi toate informatiile de care avem nevoie. Urmeaza ca noi sa contactam aceste
persoane.
1. Pastorul tau / Liderul tau:
NUME:
ADRESA:
TELEFON:
E-MAIL:
2. Un prieten crestin/ Lider de grupa / Mentor:
NUME:
ADRESA:
TELEFON:
E-MAIL:

In cazul in care ai anumite nelamuriri cu privire la completarea acestui formular sau cu privire
la seminar, te rugam sa ne contactezi.
(Numarul de telefon sau adresa de e-mail sunt disponibile pe site-ul nostru: www.viata-in-isus.ro)
Toate datele pe care le vei completa le vom trata cu incredere. Credem ca transparenta este o
trasatura importanta in Imparatie. Inainte de a-ti oferi un raspuns, ne vom ruga in dreptul tau. Vrem
ca voia lui Dumnezeu sa se faca in viata ta.

DATA:
oferite!

Multumim pentru toate informatiile
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