
 

Biserica Penticostală  ,,Betania” Dublin, Irlanda 
 

CERERE DE EFECTUARE A SLUJBEI  RELIGIOASE DE CĂSĂTORIE 
 

 
Numele (fratele)___________________________________________ născut la data de  ______/_____/_________ 

membru în Biserica _________________________________________ din data de _______/ _______/ __________   

 Numele (sora) _____________________________________ născută la data de   _______/ _______/ ___________ 

membră în Biserica __________________________________________din data de_______/ _______/ __________, 

Numele și domiciliul  după căsătorie :_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Convinşi de voia lui Dumnezeu vrem să anunţăm Biserica ,,Betania” de intenţia noastră de căsătorie.  Dorinţa noastră 

este de a primi binecuvântarea lui Dumnezeu şi pentru aceasta solicităm oficierea slujbei religioase de căsătorie în 

Biserica ,,Betania”, dacă e  posibil pe data _______/ _______/ ____________ .  

 

DECLARAŢIE 

 

Cunoaştem responsabilităţile ce ne  revin ca şi creştini, precum şi faptul că Biblia interzice orice fel de relaţii sexuale în 

afara  căsătoriei şi dorim să vă asigurăm de responsabilitatea noastră că ne-am păstrat  şi ne vom păstra în continuare 

curăţia trupească în acest sens. 

 

Cunoaştem principiile şi Statutul Bisericii ,,Betania” referitor la efectuarea căsătoriilor şi obligaţia de a avea două 

întâlniri cu responsabilul Bisericii (sau un înlocuitor al acestuia) înainte de căsătorie şi cel puţin o întâlnine cu slujitorul 

care va oficia slujba religioasă. 

 

Menţionăm de asemenea că suntem direct răspunzători de modul în care vom organiza această nuntă cât şi de ţinuta 

noastră, invitaţilor şi a mesei festive, dându-ne tot interesul ca acestea să aducă cinste lui Dumnezeu şi să nu  

contravină principiilor biblice şi pe care le susţine Biserica ,,Betania”.  Suntem de acord ca responsabilitatea asupra 

celor confirmate mai sus să ne revină. În cazul nerespectării condiţiilor ce ne revin, menţionam că vom suporta 

consecinţele date de către conducerea Bisericii.  

Căsătoria  la starea civilă a fost oficiată la data de (se ataseaza certificatul de căsătorie)_______/ _______/ ________. 

 

Semnătura fratele ________________________ Tel: ________________________ Data:  _____/ ____/ __________                                      

Semnătura sora    _________________________ Tel: ________________________ Data: _____/ ____/ __________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                  Se complectează de către conducerea  Bisericii ,,Betania” 

Responsabilul consiliere: __________________________________ Semnătura ______________Data____/___/ ________  

 

Slujba religioasă de căsătorie a fost oficiată la data de ___/___/ ______de catre Pastor/Prezbiter _________________________ 

* Prin semnarea acestei cereri sunteți de acord cu regulamentul de ordine interioară al Bisericii Betania-Dublin și vă dați acordul 
pentru procesarea și arhivarea datele dumneavoastră personale strict în scop administrativ.


