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Nr. de înregistrare 
…………...…………. 

 
 

      Subsemnatul(a) ...................................................... născut(ă) la data de ......- ...... - .........., 

în localitatea .................................................., judeţul …………………………...….., cu domiciliul în 

Belgia/România, localitatea  ..............................................., strada ............................................, 

nr ..............., cod poştal .................., nr.de telefon .................................................., stare civilă 

necăsătorit/căsătorit(ă) cu ............................................................, declar: conştient fiind de 

importanţa și necesitatea botezului în apă- Nou Testamental și din dorinţa personală, 

solicit prin prezenta cerere să mi se efectueze acest botez în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt 

(Matei 28:19).  

    Am luat la cunoştinţă că este necesar să urmez un curs de pregătire pentru însușirea noţiunilor 

fundamentale despre Botezul în apă conform Sfintelor Scripturi (Matei 28:20) şi a Statului Bisericii Creștine  

Române BETEL- Belgia.  

    Indiferent de circumstanţe, dorinţa mea este de a face publicã această decizie de a-L accepta pe Isus Hristos 

ca Domn și Mântuitor pentru tot restul vieţii mele. 

    Doresc ca după botez să fiu membru al Bisericii Creştine Române BETEL şi mă angajez să respect statutul 

de funcționare al bisericii, să contribui la bunul mers al lucrării lui Dumnezeu şi să fiu un exemplu în societate 

și biserică 

 

Fotografie 
 
 
 

 

Cererea nu este valabilă fără fotografie. 

Data  Semnătura 
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 SE COMPLECTEAZĂ DE CĂTRE CONDUCEREA BISERICII “BETEL”  

  

 Solicitantul ........................................................................... a frecventat cursul de pregătire 

Biblică în perioada ................................................................ 

 

Cererea de botez a fost aprobata de:  

          Responsabilul Bisericii BETEL                                                           Secretarul Bisericii BETEL 

             Corneliu Apăvăloaie                                                                            Avram Solovăstru 

    Data:        Data: 

    Semnătura:        Semnătura: 
 

 

 

 

 S-a efectuat botezul în apă la data de: ...................................................... 

 de către fraţii ....................................................... & ............................................................ 

 

 Este membru al Bisericii Creștine Române BETEL din data de: ................................... 

    

 Observaţii în cazul respingerii acestei cereri de botez: 

 

  

 Semnătura membrilor din comitet. 
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