En menighet for hele familien

for hele familien
Underskrift

Leveres til en av lederne i menigheten.

Dato i dag				

Fyll ut skjema i denne brosjyren og lever den
til en av lederne i menigheten: Forstander,
Pastor eller Eldstebrødre.
Personer under 15 år må ha med samtykke fra
foresatte.

Er du døpt som troende?
År

Alle som tror på Jesus Kristus som sin Frelser
og Herre, og som enten er døpt som troende
eller ønsker å bli det kan søke om medlemskap i Baptistkirken.

Hvis du er medlem av et annet trossamfunn i Norge
Navn på menighet

Hvem kan bli medlem?

Person nr. (11 siffer)

I motsetning til de fleste andre kirker, har ikke
baptistene en grunnlegger (som for eksempel
Luther, Wesley, Barrat, Ellen G. White og andre),
men vi kan spore våre røtter tilbake til den
første kristne menighet.

Navn					
E-post
Adresse					Mobiltelefon
Telefon					

Trondheim Baptistmenighet hadde oppstart
1872 og er en del av den verdensvide baptistfamilien.

For å søke om meldlemskap i menigheten er det bare å fylle ut skjemaet.

En kort presentasjon

Vi tror på en treenig Gud, Faderen, Sønnen og
Den Hellige Ånd.
•
Vi tror at alle selv må ta stilling til evangeliet og ta
imot frelsen i Jesus Kristus.
•
Vi tror at Bibelens 66 bøker er Guds ord til alle
mennesker til alle tider.
•
Vi tror at Den Hellige Ånd og Bibelen er eneste
rettesnor for liv og lære.
•
Vi tror at menigheten er
Kristi kropp på Jorden.
•
Vi tror at menigheten skal være fri fra
Staten og andre kirker.
•
Vi tror at menigheten skal bestå av troende
mennesker som har tatt imot
frelsen i Jesus Kristus.
•
Vi tror at den som har tatt imot Jesus som sin
Frelser og Herre også må la seg døpe, slik
Bibelen underviser.

En menighet

Vi tror på

Person nr. (11 siffer)

Navn					
E-post
Adresse					Mobiltelefon
Telefon					Leveres til en av lederne i menigheten.

Dersom du har barn under 15 år som meldes inn i menigheten sammen med deg, noterer du navn og personnummer her.

MEDLEMSKAP

Pastor og forstander
Egil Sagen
E-post
pastor@trondheimbaptist.no

Telefon
482 84 665
F.book
trondheimbaptist

Internett
www.trondheimpaptist.no
Besøks og postadresse
Prinsensgate 2D, 7012 TRONDHEIM
NORSK

