Μοτοσικλετιστές για την Εφαρμογή του Ιησού Υπουργεία μέλους

MJM μέλους είναι ανοικτή σε όλα τα άτομα που είναι 18 ετών και άνω , οι οποίοι έχουν αποδεχθεί τον Ιησού
Χριστό ως προσωπικό Κύριο και Σωτήρα τους , ανεξάρτητα από τη φυλή , το χρώμα , τον τύπο της
μοτοσικλέτας , ή την ονομασία με την επιβεβαίωση από τις ακόλουθες επτά Christian δηλώσεις της πίστης .
1. Η παρθενική γέννηση του Ιησού Χριστού . Κατά Ματθαίον 1:23
2 . Ο Ιησούς είναι ο μονογενής Υιός του Θεού . Ιωάννης 3:16
3 . Ο Ιησούς έζησε μια εντελώς αναμάρτητη ζωή . 2 'Κορ. 5:21
4. Αντιπροσωπευτικός θάνατο του Ιησού στο σταυρό ήταν για τις αμαρτίες του κόσμου . Ιωάννης 1:29
5. Ο Ιησούς σωματική αναστήθηκε την τρίτη ημέρα και τώρα κάθεται στα δεξιά του Θεού πάντοτε προσεύχεται
για όλους τους πιστούς . 1 Peter 2:23 ? Mark 16:19 ? Πράξεις 2:23 ? Εβραίους 1:03 ? 1 Τιμόθεο 2:05
6. Ο Ιησούς είναι το μόνο όνομα υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων , με την οποία πρέπει να
σωθούμε . Πράξεις 4:12
7. Ο Ιησούς θα έρθει και πάλι στο μέλλον για την εκκλησία Του . 1 Θεσσαλονικείς 4:16-17
Η συμπληρωμένη αίτηση είναι η επιβεβαίωση της / πεποίθησή μου μας στις επτά βιβλικές αλήθειες που
αναφέρονται παραπάνω . Συμπληρώστε και στείλτε ολόκληρη την εφαρμογή με τις οφειλές μέλους σε :
Ο κ. Fred Shafer , Σύνθεση Γραμματέας
Μοτοσικλετιστές για τον Ιησού Υπουργεία
27 Bonneau Heights Οδού
Gettysburg, PA 17325 .
fnshafermjm@comcast.net
Name__________________________________ DOB__________________ Είμαι ένας αναγεννημένος
Χριστιανός [ ]
Spouse_________________________________ DOB__________________ Είμαι ένας αναγεννημένος
Χριστιανός [ ]
( Αποτελεί μία γυναίκα νόμιμο γάμο σε έναν άνθρωπο )
Επέτειος Date_________________
Address___________________________________ City_____________________________________
State_______________________ Zip____________ τηλέφωνο # ( ) ___________________________
E - Mail MJM ____________________________________ TEAM______________________________
________________________________________________________________
Ημερομηνία Υπογραφή Σύζυγος Υπογραφή αιτητή για
Ετήσια Συνδρομή Τέλη
25.00/Single $ $ 45.00/Husband & Wife
45.00/Single $ $ 60.00/Husband & Wife (εκτός των Η.Π.Α. )

