
 
Írásbeli rész  

(kézzel írottan, vagy gépelt formában is elfogadjuk) 
 
 

 
 Kérjük, sorold fel azt a 3 Biblia tanítót, akik a legnagyobb hatással voltak lelki életedre és indokold meg, hogy 

miért. 
 
A tanító neve:______________________________ 
Indoklás:_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
A tanító neve:______________________________ 
Indoklás:_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
A tanító neve:______________________________ 
Indoklás:_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 

 
 Kérjük, sorold fel azt a 3 keresztény könyvet (a Bibliát kivéve), amelyek a legnagyobb hatással voltak lelki 

életedre és indokold meg, hogy miért. 
 
Szerző neve:______________________________ A könyv címe:____________________________________ 
Indoklás:_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
Szerző neve:______________________________ A könyv címe:____________________________________ 
Indoklás:_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
Szerző neve:______________________________ A könyv címe:_____________________________________ 
Indoklás:_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
 Hitvallás (Egy külön papírlapon kérjük adj rövid, de teljes leírást a következőkről) 
 

• Biblia 
• Isten 
• Jézus Krisztus 
• Szent Lélek 
• Bűn 

• Megváltás 
• Szent Lélek keresztség 
• Utolsó idők eseményei 
• Elragadtatás 
• Örök biztonság

 
 Ajánlólevelek 

Kérj meg 3 személyt, hogy töltse ki és küldje el a mellékelt ajánlóleveleket. 
• Az ajánlólevelek egyikét a lelkipásztorodnak kell kitöltenie. 
• A másik 2 ajánlólevelet olyan személyek töltsék ki, akik legalább egy éve ismernek. 
• Az ajánlólevelet közeli hozzátartozó nem töltheti ki. 
• Amennyiben nem rendelkezel 3 ajánlólevéllel, a jelentkezést nem tudjuk figyelembe venni. 

 
 Önéletrajz (Kérjük, ehhez használj külön papírlapot. Az alábbiak csak támpontok!!) 

• Hogyan jellemeznéd önmagad és másokkal való kapcsolataid? 
• Szerinted, mik az erősségeid, a gyengeségeid és lelki ajándékaid? Sorold fel őket és részletezd. 
• Mik az adottságaid és mi tartozik érdeklődési körödbe? 
• Beszélsz-e idegen nyelvet és milyen szinten? 
• Szolgáltál valaha külföldön? Ha igen, akkor mikor és hol? 

 
 Lelki önéletrajz (Kérjük, ehhez használj külön papírlapot. Az alábbiak csak támpontok!!) 

• Jelenleg melyik gyülekezetnek vagy a tagja? Mióta és milyen gyakran jársz az alkalmakra? Milyen mértékben 
veszel részt a gyülekezet életében és a szolgálatban? 

• Kérjük, részletesen írd le bizonyságtételedet. 
• Miért szeretnél a CCBCE tanulója lenni? Milyen területeken tud a CCBCE segíteni szolgálatodban és 

Jézussal való személyes kapcsolatodban? 
• Vettél részt ezelőtt missziós úton? Érzel elhivatást a misszionárius munkára? Részletezd, milyen 

elképzeléseid vannak esetleges missziós munkáról. 
 
 Gyakorlati Keresztény Szolgálat 

• Minden tanuló számára követelmény hogy részt vegyen a Gyakorlati Keresztény Szolgálatban. 
• A Gyakorlati Keresztény Szolgálat célja hogy bemutassa minden egyes tanuló számára, hogyan tudja 

gyakorlatban szolgálni Krisztus testének szükségleteit. 
• Minden tanulónak gyakorlati szolgálatban kell, hogy részt vegyen a Tantervben foglaltak szerint. 
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