Full Gospel Business Mens Fellowship International
FGBMFI-DK
ANSØGNING OM MEDLEMSSKAB M/K i FGBMFI-DK
Er du allerede medlem, så giv denne ansøgning til en, du mener gerne vil være medlem.
Undertegnede erklærer hermed, at jeg, for at blive medlem af FGBMFI-DK, vil følge nedenstående erklæringer, og at jeg er
eller vil blive en genfødt kristen ifølge punkt 8. Eller accepterer, at andre er det.
De læremæssige erklæringer, beskrevet i FGBMFI's internationale vedtægter, er ikke nogen "trosbekendelse" - i så henseende
er hele Bibelen vor trosbekendelse. Vi erkender, at der eksistere mange forskelle i fortolkning blandt sande kristne. Vi er
imidlertid af den overbevisning, at for at undgå en løshed, som kunne resultere i tilgang af ikke-troende eller endog af
kristne, som ikke er beredte til et medlemsskab i fællesskabet og tjenesten, hvortil Gud har kaldet os, så er det nødvendigt
med et vist minimum af bibelske læremæssige punkter, hvor afvisning af nogen som helst af disse skal være grundlag for
uegenthed til medlemskab, samt ingen indflydelse på, hvordan vi udøver vores aktiviteter.
De 10 erklæringer.
1. Jeg tror på én Gud, alle tings skaber, i en treenighed af Fader, Søn og Helligånd.
2. Jeg tror, At Guds Søn, Jesus Kristus, blev menneske, undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, og er sand
Gud sandt menneske.
3. Jeg tror, at Bibelen i sin helhed er det inspirerede Gudsord, og den eneste ufejlbarlige rettesnor for tro og liv.
4. Jeg tror på de dødes opstandelse, de frelstes evige liv og de fortabtes evige straf.
5. Jeg tror på en personlig frelse for troende gennem Kristi udgydte blod.
6. Jeg tror på helliggørelse ved Kristi blod, på et personligt helligt liv og levned og udskillelse fra verden.
7. Jeg tror på Guddommelig helbredelse, ved tro, og at helbredelse er indbefattet i Kristi forsoning.
8. Jeg tror på dåben i Helligånden, ledsaget i det første ydre tegn med tale i andre tungemål efter,
hvad Ånden indgiver at forkynde (Ap.g. 2,4) til forskel fra genfødslen, og på, at de ni Åndens gaver nævnt i 1. Kor.,
12 er til rådighed for troende i dag.
9. Jeg tror på den kristnes håb: Herren Jesu Kristi snarlige, personlige genkomst.
10. Jeg tror på en verdensevangelisering og missions tjeneste i overensstemmelse med Missionsbefalingen, med de
medfølgende tegn. (Markus 15, 15-20)
Jeg vedkender mig også, at jeg vil opretholde åndelig kærlighed til og fællesskab med alle sande kristne, som måske ikke
anerkender alle disse læremæssige punkter.
Jeg vil gerne være medlem i (sæt kryds) Storkøbenhavns Afd.____ Vestegnen Afd.____

.
Navn_______________________________________________

Dato:_________________

Adresse_____________________________________________
Postnr._________By.__________________________________

________________________________________

Emailadr.___________________________________________

Underskrift

Tlf. fastnet___________________Mobil__________________
(Sæt kryds) Alm. mand___

Pensionist mand___

Kvinde___

Har du søgt hos Vestegnen Afd, sendes den til: Børge Laustsen, Gildbrovej 14, 2635 Ishøj. Husk en kopi til dig selv.
Har du søgt hos StorKøbenhavns Afd, sendes den til: David Demandt, Kobbelvænget 50, 2.th., 2700 Brønshøj.
Kontingent alm. kr. 450.- Pensionister kr. 250.- Kvinder (Ladies of the Fellowship) mindst kr. 250.Der gives besked om, hvordan kontingentet betales, når ansøgningen er godkendt.
..............................................................................................................................................................................................
Forbeholdt FGBMFI-DK
Ansøgningens-godkendelse. Ansøgningen er godkendt d. _____________________
____________________________
Underskrift Afdelings-formanden

