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Subang Jaya Assembly Of God 
Permohonan Ahli Gereja 

 
Mempercayai bahwa standar iman dan praktek sebagai orang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus, 
yang juga termasuk anggota dari GerejaNya adalah memiliki kerinduan untuk dapat diterima penuh 
oleh Dia, Saya mengakui untuk melakukan setiap bagian dari standar (prinsip) iman dan akan terus 
dilanjutkan oleh anugerah Tuhan. 
 

1. Sudahkah kamu menerima Yesus Kristus sebagai Juruselamat dan Tuhan (Yoh 3:3-8)?          
       YA/TIDAK 

 
2. Sudahkah kamu dibaptiskan dalam air dengan diselamkan?  (Matius 28:19)        YA/TIDAK 

Bila? ______________________Dimana? __________________________  
 

3. Apakah kamu percaya pada Doktrin Keimanan yang telah ditetapkan oleh Dasar Iman? 
 Dalam rumusan, Dasar Iman yang menyatakan bahwa saya percaya… 

 Alkitab diinspirasikan dan hanya mutlak (sempurna) dan berotoritas Firman Tuhan 

 Bahwa hanya ada satu Tuhan, dikenali sebagai Kesatuan dalam tiga pribadi yaitu Allah 
Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 

 Dalam Ketuhanan Yesus Kristus, dilahirkan oleh anak dara (perempuan), kehidupan 
tiada dosa, mujizat yang telah dilakukannya,  KematianNya untuk kita supaya kita 
mendapat keselamatan, kebangkitannya dari mati dan diangkat duduk disebelah kanan 
Bapa di syurga, dalam KedatanganNya kali kedua ke dunia ini dengan penuh kuasa dan 
kemenangan untuk memerintah beribu tahun.  

 Pengharapan berkat – Kesukaan akan kedatangan Kristus Kedua kalinya 

 Hanya dimaksudkan kepada orang yang bersih dari dosa melalui pertobatan dan iman 
oleh darah Kristus yang berkuasa. 

 Pembaharuan oleh Roh Kudus adalah mutlak bagi keselamatan pribadi. 

 Karya Penyelamatan oleh Kristus di kayu salib memberikan kesembuhan tubuh sebagai 
jawaban doa bagi orang yang percaya padaNya. 

 Baptisan Roh Kudus berdasarkan Kisah Para Rasul 2:4, diberikan kepada setiap orang 
percaya yang meminta dari padaNya 

 Kuasa Kekudusan oleh Roh Kudus yang tinggal dalam hidup setiap orang percaya 
memungkinkan (membolehkan) seorang Kristian hidup dalam kesucian. 

 Dalam Kebangkitan semua orang percaya dan yang hilang, orang yang percaya 
mendapat kehidupan kekal dan yang hilang hidup di neraka untuk selamanya. 

                 YA/TIDAK 
 

4. Apakah kamu ahli gereja lain?                YA/TIDAK 
Jika Ya, Gereja apa? _____________________________________________________________ 
Apa alasan kamu untuk menjadi ahli gereja Subang Jaya Assembly Of God? _____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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5. Baptisan Roh Kudus adalah Pemberian Kuasa, dijanjikan kepada semua yang percaya dan 
dibaptiskan dalam air.  Sudahkan kamu dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda fisik berbahasa 
lidah (Kisah Para Rasul 1:8, 2:4) ?                YA/TIDAK 

 Jika Ya, Bila ? ____________________________Dimana ? _____________________________ 
 Jika Tidak,  Akankah kamu bersungguh-sungguh mencari Tuhan untuk baptisan sorgawi ?  
                   YA/TIDAK 
 

6. Firman Tuhan menekankan setiap orang percaya untuk hidup dalam Kesucian dan Kemurnian 
roh, jiwa, dan tubuh.  Akankah kamu, dengan anugerah Tuhan, memisahkan dirimu dari 
tempat-tempat dan praktek duniawi yang Roh Kudus tunjukkan kepadamu agar kamu serupa 
dengan Kristus dan menjadi pengikut Kristus (1 Yohanes 2:15-17, 2 Korintus 6:14-18, 7:1)       
                      YA/TIDAK 

 
7. Firman Tuhan menekankan kepentingan Roh Kudus bagi hidup orang percaya.  Akankah kamu 

dengan anugerah Tuhan, sentiasa menyerahkan tubuhmu sebagai Bait Roh Kudus (1 Korintus 
6:19,20; Roma 12:1,2; Kisah Para Rasul 2:38,39) ?                                                            YA/TIDAK 
 

8. Firman Tuhan mengajarkan kita tentang kesucian jasmani.  Akankah kamu menjauhi diri dari 
penyalahgunaan dadah, rokok, dan apa sahaja  yang merbahaya atau tidak baik untuk jasmani 
dan fikiran kamu (1 Tesalonika 5:23; 2 Korintus 7:1) ?                                                      YA/TIDAK 

 
9. Firman Tuhan melarang dengan keras hubungan yang tidak suci antara lelaki dan perempuan: 

seks diluar perkahwinan, hubungan sejenis, zinah.  Akankah kamu dengan kekuatan dariNya 
menjauhi semua perkara tersebut (Keluaran 20:14,17; Matius 5:28; 1 Korintus 6: 9,10) ? 

                   YA/TIDAK 
 

10. Adakah kamu akan datang ke Gereja seboleh mungkin dan menyumbangkan persepuluhan dan 
pemberian untuk menyokong keperluan gereja seperti yang diajarkan oleh Firman Tuhan 
(Maleakhi 3:8-11; 1 Korintus 16:7; 2 Korintus 9:6,7) ?           YA/TIDAK 
 

11. Adakah kamu akan menyokong Gereja dengan doa, saling mendukung dengan sesame dan 
setia hadir seaktif mungkin (Ibrani 10:25)?              YA/TIDAK 

 
12. Diatas semuanya itu, akan menaruh kasih sebagai tali yang mengikat dengan sempurna?   
 “Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi; sama 
 seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi.   Dengan 
 demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu 
 saling mengasihi." (Yohanes 13:34,35).  Apakah kamu bersungguh-sungguh akan selalu 
 menjadi saluran anugerah dan kasih?                                                                                  YA/TIDAK 
 

Jika oleh apa-apa sebab saya tidak dapat mematuhinya  

saya bersetuju untuk dikeluarkan secara otomatis dari Keahlian Gereja. 

Dengan pengakuan iman dan penyerahan diri ini, saya ingin memohon untuk 

Keahlian Gereja di Subang Jaya Assembly Of God. 
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Nama : _____________________________________________________Jantina : ______________ 

Alamat:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Tel : (R) ___________________________________  (O): __________________________________ 

H/P: ______________________________________  Email: ________________________________ 

No Kad Pengenalan : _________________________________Tarikh Lahir: ____________________ 

Pekerjaan : ___________________________________Kumpulan Darah: _____________________ 

Taraf Perkhawinan: Bujang / Berkhawin / Duda / Janda / Berkhawin semula 

Pernahkah bercerai ? _________________________Bila ? _________________________________ 

Pernahkah berpisah ? _________________________Bila ? _________________________________ 

Adakah kamu mempunyai lebih dari seorang istri atau suami: ______________________________ 

 

Nama Suami/Istri : _____________________________Tarikh Lahir : _________________________ 

Nama Anak : 1) _______________________________Tarikh Lahir: __________________________ 

       2) _______________________________Tarikh Lahir: __________________________ 

       3) _______________________________Tarikh Lahir: __________________________ 

       4) _______________________________Tarikh Lahir: __________________________ 

       5) _______________________________Tarikh Lahir: __________________________ 

 

Tarikh Permohonan: __________________________Tanda Tangan : ________________________ 

 

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT GEREJA SAHAJA 

Permohonan diterima pada: _____________________________ 

 

Tarikh dipersetujui / Tidak dipersetujui : ____________________ 

Sebab tidak dipersetujui : ________________________________ 

_____________________________________________________ 

      Tarikh Sah diterima Gereja pada: __________________________ 

Keterangan: ___________________________________________ 

 

Tanda Tangan Pastor:____________________________________ 

** Sila sertakan gambar 

 

SUBANG JAYA ASSEMBLY OF GOD      14 Jalan SS 13/3A, 47500 Subang Jaya. Selangor 

Tel: 03-5634 7706  Fax: 03-5637 9519  Email: info@sjag.org.my  Website: www.sjag.org.my 

 

 

 

GAMBAR 
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