Școala de Misiune Kairos
Str. Mihai Băcescu, Nr.13A,
720170, Suceava, Suceava
scoala@agentiakairos.ro

Recomandarea Bisericii
Stimați frați lucrători,
Am aprecia foarte mult dacă v-ați rezerva timp pentru a completa acest formular de evaluare al
............................................................. , membru în Biserica dumneavoastră. Vă rugăm să răspundeți la întrebările
de mai jos și, dacă este necesar, sau spațiul din acest formular nu vă permite, puteți folosi foi adiționale. Dacă
aveți întrebări vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail scoala@agentiakairos.ro sau la numărul de telefon
0720 996 092 Andrew Worsop (limba engleză); 0744 754 457 Valentin Hrihorciuc (limba română).
Numele păstor / prezbiter / conducător ......................................................................................................................
Poziția în biserică (păstor, diacon, prezbiter etc.) ........................................................................................................
Număr de telefon ................................................. E-mail ............................................................................................
De cât timp îl cunoașteți pe candidat ?
☐1 an, ☐1-2 ani, ☐3-5 ani, ☐ mai mult de 5 ani, ☐ de mic copil
☐ Da ☐ Nu

Este candidatul membru al bisericii dumneavoastră?

Considerați că persoana recomandată este născut din nou? ☐ Da ☐ Nu ☐ Nu sunt sigur
Dacă da, de la ce vârstă? .....................
A fost botezat? ☐ Da ☐ Nu.

Dacă DA, specificați data ......................................................

Cum ați evalua sănătatea spirituală a candidatului?
☐Matur spiritual,
☐cu multe urcușuri și coborâșuri, dar în creștere,
☐slab spiritual,
☐indiferent fată de creșterea spirituală
În ce lucrări este implicat în Biserică? ........................................................................................................................
Cum ați descrie slujirea lui?

☐Activă,

☐ Participativă, ☐cu multe probleme

Părinții candidatului sunt membrii în Biserica dvs.?

☐ Da

☐ Nu

Cum ați descrie viața de familie a candidatului?
☐ Excelentă, ☐ stabilă, ☐ cu probleme, dar pe direcția cea bună, ☐ cu disfuncționalități, ☐ nu suntem siguri
Cum ați descrie relația dintre candidat și părinții săi?
☐ Excelentă, ☐ stabilă, ☐ cu probleme, dar pe direcția cea bună, ☐ cu disfuncționalități, ☐ nu suntem siguri
Cum ați descrie relația dintre candidat și frații și surorile din biserică?
☐ Excelentă, ☐ stabilă, ☐ cu probleme, dar pe direcția cea bună, ☐ cu disfuncționalități, ☐ nu suntem siguri
Cum ați descrie atitudinea candidatului fată de autoritate (părintească, bisericească etc.)?
☐ Foarte bună, ☐ bună, ☐ slabă, ☐ de rebeliune

Este candidatul un om respectabil în comunitate? ☐ Da ☐ Nu ☐ Nu sunt sigur
Cum ați descrie pe candidat în relațiile lui sociale?
☐ Agresiv, ☐ extravertit, ☐ introvertit, ☐ timid, ☐ retras, ☐ cu multe probleme
Se raportează într-un mod potrivit fată de persoane de sex opus?
☐ Da ☐ Produce îngrijorare ☐ Nu
Cum ați descrie modul în care își îndeplinește responsabilitatea și disciplina personală?
☐ Tendințe perfecționiste, ☐ dependent ☐ independent, ☐ duce lipsă de motivație, ☐ împrăștiat
Cum ați descrie stabilitatea emoțională?
☐ Se adaptează ușor, ☐ uneori se străduiește din greu, ☐ instabil, ☐ depresiv, ☐ deranjat
Cum ați descrie puritatea morală a candidatului?
☐ Excelentă, ☐ se străduiește, ☐ cu multe căderi, ☐ a fost reabilitat
Cum ați descrie profilul candidatului?
☐ Capacități de lider, ☐ un urmaș, ☐ un bun lucrător
Cum își petrece timpul liber?
☐ Prea implicat, ☐ echilibrat, ☐ ne îngrijorează
Respectă aplicatul conducerea și standardele Bisericii?
☐ Totdeauna, ☐ de obicei, ☐ da uneori, ☐ rar (oferiți explicații dacă este necesar)
Descrieți câteva puncte tari ale aplicatului, câteva talente și câteva puncte slabe
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Din punctul dvs. de vedere, care credeți că este motivația pentru care aplicatul dorește să se înscrie la Școala
de Misiune Kairos?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Alte comentarii:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Data ...........................

Semnătura:

Vă rugăm să trimiteți acest formular completat într-un plic lipit la adresa:
Școala de Misiune Kairos
Str. Mihai Băcescu, nr. 13A,
720170, Suceava, România
Vă mulțumim!

