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STATUTUL BISERICII BAPTISTE ROMÂNE DIN CLEVELAND 
Aşa cum a fost el aprobat in Adunarea Generală din data de 27 Aprilie 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREAMBUL: Noi, membrii Bisericii Creştine Baptiste Române din Cleveland, formulăm şi 
adoptăm prin vot prezentul Statut al Bisericii, căruia ne supunem în mod voluntar. 
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ARTICOLUL I NUMELE BISERICII 

 
1. Numele acestei Biserici va fi „CLEVELAND ROMANIAN BAPTIST CHURCH” („BISERICA 

BAPTISTĂ ROMÂNĂ CLEVELAND”). Cuvântul „Biserică”, folosit in aceast Statut, se referă la 
Biserica Baptistă Română din Cleveland, ca Trup spiritual şi Mireasă a Domnului Isus Hristos. 

 
 

ARTICOLUL II PRINCIPII 
 

1. SCOPUL acestei Biserici este să-L glorifice pe Dumnezeu prin toate funcţiunile ei. Aceasta se va 
manifesta prin propovăduirea Scripturii, practicarea botezului, a Cinei Domnului şi a celorlalte acte de cult, 
împreună cu evanghelizarea personală şi publică, lucrări misionare şi de educaţie creştină, cu scopul 
maturizării creştine continue a tuturor mădularelor Bisericii. (Ef.1:5-14; Col. 1:9-10; Mat. 5:16; 1Pt. 2:9-
12). 

 
2 CONDUCEREA: Domnul Isus Hristos este Capul Bisericii, iar învăţătura Sa cuprinsă în Sfintele Scripturi 

constituie autoritatea supremă, autoritate ce nu derivă dintr-o ierarhie bisericească şi nici din votul 
majorităţii. 
a. Păstorul/i, împreună cu bordul de prezbiteri (bătrâni) şi bordul de diaconi, conduc această 

Biserică. Prezbiterii se vor ocupa cu prioritate de toate problemele spirituale ale Bisericii. Diaconii 
se vor ocupa cu prioritate de toate problemele material-administrative ale Bisericii. În cazul unor 
probleme deosebite, bordul prezbiterilor şi cel al diaconilor se vor putea consulta împreună. 
Atribuţiile specifice fiecărui bord de conducere vor fi enunţate în paginile următoare. 

 
3. AUTONOMIA ŞI INDEPENDENŢA: Biserica locală este autonomă şi independentă. Ea nu-şi capătă 

fiinţa de la un cult centralizat sau de la o biserică naţională. Biserica locală nu are organe tutelare sau 
ierarhic superioare. 

 
4. ÎNTÂIETATEA BISERICII LOCALE: Potrivit Sfintelor Scripturi, Biserica locală are primat al 

existenţei sale faţă de orice altă organizaţie bisericească. Toate celelalte organizaţii creştine baptiste sunt 
create pentru a ajuta Biserica locală să-şi îndeplinească menirea. 

 
5. ASOCIEREA: Bisericile Creştine Baptiste sunt Biserici surori. Ele se pot asocia cu scopul de a se sprijini 

reciproc, de a colabora la proclamarea Evangheliei şi de a-şi apăra libertatea religioasă. 
 
6. SEPARAREA BISERICII DE STAT: Biserica este separată de stat. Nu poate fi acceptat amestecul 

statului în viaţa internă a Bisericii şi a celorlalte organizaţii creştine baptiste. 
 
7. ÎNCORPORAREA: Biserica aceasta este încorporată sub legile statului Ohio pentru ca să implementeze 

legal scopurile pentru care există, să poată oferi un loc de închinare adecvat, să poată poseda legal terenuri 
şi clădiri, să poată primi, păstra şi oferi cadouri, şi să poată avea fonduri pentru împlinirea scopurilor sale. 

 
 

ARTICOLUL III MEMBRALITATEA 
 

1. DOBÂNDIREA MEMBRALITĂŢII: 
a. Potrivit cu învăţătura Sfintelor Scripturi, fiecare credincios Baptist trebuie să aparţină unei Biserici 

locale şi să se supună autorităţii acesteia. 
b. Orice persoană născută din nou şi botezată cu botezul credinţei, poate deveni membru (mădular) al 

acestei Biserici dacă acceptă Mărturisirea de Credinţă Creştină Baptistă şi prevederile acestui 
Statut. 

c. Pentru a deveni membru in Biserica noastră, fiecare candidat va depune o cerere scrisă la 
secretariatul Bisericii. 
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d. Primirea pentru botez a persoanelor nou convertite se hotărăşte de către bordul de prezbiteri. 
Persoanele acceptate pentru botez vor depune în faţa Bisericii mărturia personală despre 
întoarcerea lor la Dumnezeu. 

e. Toţi cei care devin membri ai acestei biserici, sunt trecuţi in Registrul de Membri ai Bisericii 
f. Calitatea de membru al Bisericii este personală şi netransmisibilă. Un membru al Bisericii noastre 

nu poate fi în acelaşi timp membru intr-o altă Biserică. 
g. Conform învăţăturii Nou-Testamentale cu privire la preoţia tuturor credincioşilor, fiecare membru 

al Bisericii cu drepturi depline, are dreptul să mărturisească Evanghelia, să slujească prin 
rugăciune, cânt, propovăduire, sau orice mijloc de glorificare a lui Dumnezeu şi de zidire a 
Bisericii 

h. Membrii care trăiesc temporar într-o altă localitate (studenţi, detaşaţi temporar cu serviciul, ori 
militari) îşi păstrează drepturile depline 

i. Transferul dintr-o Biserică Baptistă oarecare in Biserica  Baptistă   Română din Cleveland se face 
in baza unei cereri depusă la secretariatul Bisericii de credinciosul care solicită transferul. 
Conducerea Bisericii solicită Adeverinţa de Membralitate Bisericii din care se face transferul.  

j. Primirea prin transfer a unui membru se face de către bordul de prezbiteri, care vor analiza 
menţiunile specificate in Adeverinţa de Membru şi-l vor prezenta pe cel transferat Bisericii.  

k. Membrii Bisericii, foştii membri (retraşi sau excluşi), sau orice alţi donatori, nu au nici un drept 
asupra bunurilor aduse de ei sub orice formă in patrimoniul Bisericii, bunurile rămânând in 
proprietatea irevocabilă şi exclusivă a Bisericii. 

 
2. RESPONSABILITĂŢILE MEMBRILOR: Responsabilităţile membrilor Bisericii noastre sunt 

următoarele: 
a. Să umble, împreună cu ceilalţi credincioşi, în dragoste creştină. 
b. Să dovedească purtare de grijă faţă de ceilalţi 
c. Să se roage pentru şi împreună cu ceilalţi credincioşi, împărtăşind poverile, durerile şi bucuriile 

lor. 
d. Să se gândească cu consideraţie la ceilalţi credincioşi, să nu ofenseze, să ierte şi să caute iertare. 
e. Să vegheze asupra purităţii vieţii şi învăţăturii biblice, a păcii şi a bunului nume al Bisericii, să 

păstreze o bună mărturie îin faţa celor nemântuiţi. 
f. Să participe şi să promoveze, cu ajutorul darurilor spirituale, lucrarea Domnului din Biserică, ca o 

dovadă a harului mântuitor a lui Dumnezeu. 
g. Să contribuie, după călăuzirea Domnului, la suportul financiar al bisericii, la ajutorarea săracilor şi 

evanghelizarea celor nemântuiţi. 
h. Să iubească şi să se roage pentru toţi credincioşii Domnului Isus Hristos. 
i. Să citească Biblia şi să se roage cu regularitate, să stabilească un timp devoţional cu familia, unde 

este posibil. 
j. Să-şi educe copiii îîn frică şi supunere faţă de Domnul. 
k. Să umble cu atenţie în lume, să-şi câştige existenţa cu cinste şi corectitudine, să-şi ţină cuvântul 

dat, să aibă o conduită exemplară în faţa tuturor oamenilor şi să lupte impotriva ispitelor de orice 
fel. 

l. Să încerce prin exemplul personal, prin mărturie, prin lucrare şi prin rugăciune să-i câştige pe alţii 
pentru Domnul. 

m. Să găsească, după ce se mută din acest loc, cât de repede cu putinţă, o altă Biserică vie, în care să 
continue relaţia cu Domnul. 

 
3. DISCIPLINAREA MEMBRILOR:  

a. Scopul disciplinei bisericeşti este de a păstra standardul biblic intact, în purtare şi învăţătură (Gal. 
6:1), de a păstra puritatea în Biserică şi o bună mărturie în afara ei (1Cor. 5:6), de a lupta 
impotriva păcatului (1Tim. 5:20) şi de a câştiga pe cel căzut (Mat. 18:15-18) 

b. Toţi membrii Bisericii, indiferent de slujba pe care o au, sunt supuşi disciplinei acesteia.  
c. Bordul prezbiterilor se ocupă cu problemele de disciplină, în conformitate cu atribuţiile ce le revin, 

potrivit cu Articolul VI. 
d. Cu orice membru al bisericii, care acceptă, ori propagă o doctrină greşită, se poartă inconsistent cu 

învăţătura biblică, sau contribuie la  tulburarea şi distrugerea unităţii bisericii, se vor parcurge paşii 
descrişi în Matei 18:15-18: 
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i. Este de datoria fiecărui membru al acestei Biserici, care AUDE sau VEDE pe un alt 
membru că propagă o învăţătură greşită sau săvârşeşte vreun păcat, să atenţioneze şi să 
corecteze pe cel greşit în privat, căutând pocăinţa şi restaurarea celui căzut. 

ii. Dacă cel căzut nu primeşte atenţionarea făcută în privat, cel care a făcut atenţionarea va 
mai lua impreună cu el, unul sau doi martori şi va face acelaşi lucru ca mai înainte, 
căutând pocăinţa şi recuperarea celui căzut. 

iii. Dacă cel greşit, refuză să primească mustrarea şi să se îndrepte, cauza va fi adusă la 
cunoştinţa grupului de prezbiteri, care vor cerceta, cu rugăciune şi grijă situaţia şi o vor 
aduce, după caz, la cunoştinţa întregii biserici, cerându-i acesteia să se roage pentru 
pocăinţa şi recuperarea acelui membru. 

iv. Dacă cel greşit refuză să ia în considerare atenţionarea fraţilor prezbiteri şi a bisericii, îşi 
va pierde calitatea de membru, şi va fi considerat  ca un necredincios care are nevoie de 
îndurarea Domnului pentru pocăinţă. Biserica va continua să se roage pentru pocăinţa şi 
recuperarea celui căzut.  

 
4. PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL BISERICII are loc în următoarele condiţii: 

a. Prin moarte fizică. 
b. Prin transfer. Când o altă Biserică cere bordului de prezbiteri eliberarea unei Adeverinţe de 

Membralitate pentru un membru care s-a mutat acolo, această adeverinţă se acordă dacă cel mutat 
a fost membru în toate drepturile la plecare. Această Adeverinţă nu se eliberează dacă înainte de 
plecare persoana respectivă a fost pusă sub disciplină sau exclusă. (Iuda 3). 

c. Prin excludere. Dacă un membru continuă să trăiască în păcat şi nu dovedeşte îndreptare după toţi 
paşii biblici făcuţi (vezi punctul 3, aliniatul d.), ori se abate de la doctrina baptistă, sau lipseşte fără 
motivare obiectivă mai mult decât şase luni, îşi pierde calitatea de membru al Bisericii. Dacă un 
membru exclus (care s-a pocăit) cere să redevină membru al Bisericii, procedura va fi aplicată de 
la început, ca oricărui nou membru. 

d. Atât excluderea, cât şi reprimirea vor fi consemnate in Registrul de Membrii. 
 

 
ARTICOLUL IV DOCTRINA 

 
1. Noi acceptăm Sfânta Scriptură ca autoritate unică şi finală în materie de credinţă şi practică religioasă şi 

adoptăm următoarele Mărturisire de Credinţă: 
a. Credem că Scripturile, Vechiului şi Noului Testament, sunt inspirate de Dumnezeu în forma lor 

originală. Sunt fără greşală şi infailibile, şi constituie autoritatea supremă şi finală. 
b. Credem într-un singur Dumnezeu etern, care coexistă, în esenţa Sa, în trei persoane (Sfânta 

Treime) ca Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. 
c. Credem că Domnul Isus Hristos a venit de la Tatăl, a fost conceput de Duhul Sfânt şi a fost născut 

de fecioara Maria. A trăit o viaţă fără păcat, a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat şi a 
înviat a treia zi, aşa cum spun Scripturile şi S-a înălţat la cer, de unde va veni în mod vizibil ca să 
judece pe cei vii şi pe cei morţi. 

d. Credem în Duhul Sfânt ca fiind a treia persoană a Trinităţii. El convinge lumea de păcat, dreptate 
şi judecată. El este viaţa celui credincios şi îîmputerniceşte vestirea Evangheliei. 

e. Credem că omul a fost creat în asemănarea lui Dumnezeu, dar păcătuind, moartea - nu doar fizică, 
ci şi cea spirituală, (care este despărţirea eternă de Dumnezeu) - a devenit o realitate pentru el. Din 
pricina păcatului originar, omul se naşte cu o natură păcătoasă, care este transmisă din generaţie în 
generaţie tuturor urmaşilor săi. 

f. Credem că Domnul Isus a murit pentru păcatele noastre, potrivit cu Scripturile, ca o jertfă 
reprezentativă şi substitutivă, aşa încât toţi cei care cred în El, sunt justificaţi în faţa lui Dumnezeu, 
pe baza sângelui vărsat la cruce. 

g. Credem în învierea Domnului Isus Hristos şi în înălţarea Lui la cer, unde mijloceşte ca Marele 
nostru Preot şi Apărător. 

h. Credem în fericita noastră nădejde, care constă în reîntoarcerea iminentă, vizibilă şi personală a 
Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. 

i. Credem că toţi cei care Îl primesc prin credinţă pe Domnul Isus Hristos, sunt născuţi din nou de 
Duhul Sfânt şi ca urmare a acestui fapt devin copii ai lui Dumnezeu şi moştenitori ai vieţii veşnice. 

j. Credem în învierea celor drepţi şi a celor nedrepţi; în pedeapsa eternă pentru cei necredincioşi şi 
în răsplata veşnică pentru cei credincioşi. 
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k. Credem în existenţa personală a diavolului, care lucrează şi acum în lume ca să distrugă sufletele 
oamenilor. Credem că diavolul, toţi ingerii lui căzuţi ca şi toţi cei care nu L-au primit pe Domnul 
Isus ca Mântuitorul lor personal, vor avea parte de pedeapsa veşnică în iad. 

l. Credem că Biserica are misiunea de a predica Cuvântul lui Dumnezeu şi de a duce vestea bună a 
salvării lumii întregi. Ca formă de organizare, credem în conducerea colectivă a Bisericii de către 
un grup de oameni aleşi şi înzestraţi de Dumnezeu în acest scop. 

m. Credem că cele două simboluri lăsate de Însuşi Domnul Isus Bisericii Sale sunt Botezul şi Cina 
Domnului. 

n. Credem că înaintarea spirituală poate avea loc numai prin păstrarea cu sfinţenie a doctrinelor 
biblice, motiv pentru care noi stăm cu fermitate lângă această mărturisire de credinţă. 

 
(O expunere completă a tuturor celorlalte doctrine biblice, îîn care Biserica noastră crede, se află in  „Mărturisirea de 
Credinţă”, ataşată acestui Statut). 

 
 

ARTICOLUL V SLUJITORII BISERICII 
 

1. Dumnezeu a rânduit diferite forme de slujire şi conducere pentru Biserica Sa. În Biserica Creştină Baptistă 
Română din Cleveland, recunoaştem următoarele slujbe: Păstori, Prezbiteri şi Diaconi. Aceştia, 
împreună, au datoria să vegheze asupra turmei lui Hristos, s-o hrănească, s-o încurajeze la trăirea vieţii de 
sfinţenie şi s-o echipeze pentru lucrarea de slujire. 
Recunoaştem de asemenea ca şi slujitori pe Evanghelişti, Invăţători şi Misionari ai Bisericii. 

 
2. Ca şi slujitori ai lui Dumnezeu, aceşti oameni trebuie: 

a. Să îndeplinească calificativele biblice pentru slujbele respective, aşa cum sunt descrise în 1Tim. 
3:1-15; 5:19-25; 2Tim. 2:24-25; Tit 1:5-9; F.A. 6:3-6. 

b. Să accepte şi să susţină activ doctrinele acestei Biserici. 
c. Să fie recunoscuţi şi aprobaţi de Biserică pentru credinţa şi capacitatea de slujire. 

 
3. Păstorul/ii va fi ales dintre credincioşii care au calităţile cerute de Sfânta Scriptură, de preferinţă dintre cei 

care au o pregătire teologică (seminarii teologice, şcoli biblice sau cursuri la nivelul bisericii) sau altă 
pregătire şcolară cât mai aleasă. 1Tim.3:1-7; Tit 1:5-9. 

 
4. Păstorul/ii este ales de Adunarea Generală a Bisericii prin votul secret a cel puţin două-treimi din numărul 

celor prezenţi. 
 
5. Intrarea în slujbă se face în cadrul unui serviciu special de ordinare prin rugăciune şi punerea mâinilor. 

Comisia de ordinare este stabilită de Biserică în colaborare cu conducerea Asociaţiei Bisericilor Baptiste 
Române din SUA şi Canada. În acest mod calitatea păstorului respectiv este recunoscută şi de celelalte 
Biserici Baptiste din Asociaţie. 

 
6. Biserica poate alege, după necesităţi, unul sau mai mulţi păstori. Atribuţiile lor vor fi stabilite de bordul de 

conducere şi vor fi ratificate de Biserică.  
 

7. Fiecare dintre slujitorii duhovniceşti angajaţi ai Bisericii, vor fi supuşi votului secret al Adunării Generale, 
la un interval de patru ani, pentru evaluarea eficienţei lucrării lor. Dacă nu întrunesc cel puţin două-treimi 
din voturile celor prezenţi la şedinţă, nu vor mai putea activa în slujbele lor. 

 
8. Dacă un păstor nu mai este ales de Biserică, el poate fi păstor intr-o altă Biserică, sau în aceeaşi Biserică i 

se poate incredinţa o altă slujbă. 
 
9. Deosebit de slujitorii enumeraţi mai sus, Biserica poate să angajeze personal administrativ, de serviciu şi de 

specialitate. Angajarea acestora se face de către bordul de diaconi, in conformitate cu schema de 
funcţionare a Bisericii, aprobată de Adunarea Generală. 

 
10. Slujitorii şi angajaţii Bisericii care se fac vinovaţi de abateri morale sau doctrinare, cât şi cei care nu-şi 

îndeplinesc îndatoririle ce le revin, pot fi orcând revocaţi sau li se poate desface contractul de muncă de 
către organul care i-a ales, numit sau angajat. 
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11. Personalul retribuit va fi supus aprobării Adunării Generale. 
 
12. Evangheliştii sunt slujitorii Bisericii care se ocupă de răspândirea Evangheliei prin evanghelizări publice, 

sau prin mărturisirea de la om la om. Ei se ocupă de pregătirea credincioşilor pentru evanghelizarea 
personală. 

 
13. Invăţătorii sunt slujitorii Bisericii care se ocupă de educarea biblică a membrilor Bisericii, a noilor 

convertiţi, a tinerilor şi a copiilor. Ei sunt aleşi dintre credincioşii care prin purtarea lor sunt o pildă bună 
pentru alţii şi sunt în stare să predea correct şi eficient învăţăturile Sfintelor Scripturi. 

 
14. Misionarii sunt slujitorii Bisericii trimişi de aceasta, în ţară, sau în străinătate, pentru a îinfiinţa noi 

Biserici, prin răspândirea Evangheliei, sau pentru a ajuta spiritual Bisericile-misiune. Misionarii sunt trimişi 
pentru o perioadă determinată de timp. Ei sunt obligaţi să prezinte periodic rapoarte de activitate Bisericii 
care i-a trimis. 

 
15. Slujitorii şi conducătorii Bisericii noastre trebuie să fie sprijiniţi, ascultaţi şi respectaţi pentru ca să-şi poată 

îndeplini bine slujba la care au fost chemaţi. (Evr. 13:17) 
 

 
ARTICOLUL VI CALIFICĂRILE SLUJITORILOR BISERICII 

 
1. Credincioşii care dovedesc maturitate spirituală şi calitaţi de slujire menite să contribuie la desăvârşirea 

spirituală a celorlalţi membri ai Bisericii, pot sluji ca misionari (apostoli = trimişi), predicatori (profeţi = 
vestitori ai Cuvântului), evanghelişti, păstori şi învăţători Ef. 4:11-12. Autoritatea fiecărui slujitor al 
Bisericii se exercită prin slujire. 

 
2. Toate persoanele care deţin poziţii de slujire în Biserică (incluzând, dar nu limitându-se la învăţători, 

membrii bordului de prezbiteri şi diaconi, precum şi alţi slujitori) trebuie să îndeplinească şi să menţină 
următoarele calificative pentru slujire: 
a. Să fie mântuit/ă 
b. Să fie membru al Bisericii Baptiste Române din Cleveland. (Ne-membrii pot fi invitaţi să înveţe 

pe o perioadă limitată). 
c. Să nu înveţe nici o doctrină contrară cu „Mărturisirea de Credinţă” a Bisericii Creştine Baptiste 

din Cleveland, care este ataşată acestui Statut. (vezi Anexa A) 
d. Să contribuie în mod continuu şi consistent la suportul spiritual, financiar şi fizic al Bisericii 

Baptiste Române din Cleveland. 
e. Să fie cunoscut/ă pentru mărturia creştină bună, să urmărească sfinţirea personală, care trebuie să 

se vadă în comportare, vorbire şi umblare; aşa încât să fie un ajutor pentru lucrare şi nu o frână. 
f. Aceste cerinţe biblice generale vor fi ataşate resposabilităţilor specifice ale fiecărei poziţii de 

slujire în parte. 
 
 

ARTICOLUL VII ÎNDATORIRILE SLUJITORILOR 
 

1. ÎNDATORIRILE PĂSTORULUI SENIOR AL BISERICII: Ca şi bătrân al bisericii, păstorul senior va 
trebui: 
a. Să fie devotat rugăciunii şi studiului Cuvântului lui Dumnezeu. 
b. Să predice şi să explice Cuvântul lui Dumnezeu. 
c. Să vegheze asupra păstrării doctrinei curate în Biserică. 
d. Să vegheze asupra bunei desfăşurări a tuturor serviciilor din Biserică. 
e. Să ofere consiliere spirituală tuturor membrilor Bisericii. 
f. Să administreze actele cultice în accord cu Scriptura. 
g. Să împărtăşească lucrarea pastorală cu păstorul asociat şi membrii din echipa de slujire. 
h. Să oficieze serviciile de cununie religioasă în conformitate cu Legea lui Dumnezeu şi legile 

statului. 
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i. Împreună cu păstorul asociat şi ceilalţi colaboratori din echipa de slujire să vegheze asupra 
disciplinei bisericeşti. 

j. Să viziteze, cu ajutorul grupului de prezbiteri, în mod constant pe toţi membrii Bisericii, cu scopul 
părtăşiei şi îndrumării. 

k. Să participle la instalarea noilor slujitori. 
l. Face parte, ca membru, din toate comitetele şi departamentelor de slujire din Biserică. 
m. Să îndeplinească toate cerinţele generale, statutare şi scripturale legate de slujba sa. 
n. Să-şi facă, de comun acord cu bordul de prezbiteri, un plan de activitate, care va fi afişat pe panoul 

de pe holul bisericii, plan care va cuprinde un număr de 40 de ore săptămânal. Acest plan va 
cuprinde intre altele: 

i. Program de birou la Biserică 
ii. Şedinţe cu bordul de diaconi, sau de altă natură 

iii. Vizite pastorale la membrii bisericii 
iv. Alte activităţi desfăşurate pentru rezolvarea problemelor Bisericii. 

 
 
2. ÎNDATORIRILE PĂSTORULUI ASOCIAT AL BISERICII:  

a. Să păstorească, împreună cu păstorul senior, membrii Bisericii, supraveghind şi direcţionând, cu 
prioritate, dar nu în exclusivitate, toată lucrarea cu copiii şi tineretul, incluzând clasa tinerilor 
adulţi, într-un mod care este în deplină armonie cu învăţătura, scopul şi priorităţile acestei Biserici 

b. Să planifice activităţile, să înveţe şi să ofere, la nevoie, consiliere spirituală tuturor tinerilor 
Bisericii. Planificarea activităţilor include: relaţii dintre părinţi şi copii, părtăşii tinereşti, tabere, 
ieşiri la sfârşit de săptămână (retreats), conferinţe de orice natură, deplasări misionare, activităţi 
sportive, precum şi proiecte spirituale speciale. Deasemenea se va ocupa de creşterea spirituală a 
tinerilor, prin ucenicizarea lor prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin cultivarea unei relaţii personale 
şi directe cu Domnul, în aşa fel ca ei să fie utili şi bine echipaţi pentru slujirea altor tineri; să fie în 
stare să rezolve problemele cu care ei sunt cofruntaţi. 

c. Să recruteze şi să antreneze, împreună cu păstorul senior, învăţători şi lucrători la diferitele 
departamente de slujire, clase de tineret şi copii 

d. Să se întâlnească în mod constant cu păstorul senior al Bisericii pentru părtăşie (rugăciune), 
informare reciprocă şi rezolvarea diferitelor probleme care apar. 

e. Să slujească cu Cuvântul la amvonul bisericii, şi să îndeplinească actele de cult prin inţelegere cu 
păstorul senior. 

f. Să-şi facă, de comun acord cu bordul de prezbiteri, un plan de activitate, care va fi afişat pe panoul 
de pe holul Bisericii, plan care va cuprinde un număr de 40 de ore săptămânal. Acest plan va 
cuprinde intre altele: 

i. Program de birou la Biserică 
ii. Activităţi cu tineretul Bisericii 

iii. Şedinţe cu bordul de conducere, sau de altă natură 
g. La nevoie va însoţi pe păstorul senior în vizite pastorale la membrii Bisericii 
h. Alte activităţi desfăşurate pentru rezolvarea problemelor Bisericii. 
i. Va duce la îndeplinire toate hotărârile care-i revin din partea Adunării Generale şi a bordului de 

prezbiteri. În caz de dezacord, se va proceda conform Statutului Bisericii 
j. Va răspunde în mod personal de plata taxelor datorate, în conformitate cu legile în vigoare. 
 

3. Păstorul/ii sunt liberi să accepte invitaţia de a predica Cuvântul lui Dumnezeu şi în alte Biserici sau 
organizaţii, dar fără să impieteze asupra lucrării din Biserica locală. Pentru îndeplinirea unor astfel de 
invitaţii, păstorul/ii vor trebui să primească în prealabil acceptul grupului de prezbiteri ai Bisericii. 

 
4. ÎNDATORIRILE PREZBITERILOR:  

a. Să fie devotaţi rugăciunii şi studiului Scripturii şi să participe la îndeplinirea slujirii după cum 
urmează: 

i. Să slujească, împreună cu păstorii la creşterea sprituală a Bisericii. 
ii. Să se roage şi să viziteze pe cei bolnavi 

b. Să înveţe, să îndemne şi să mustre pe cei care se abat de la adevăr. Aceasta include: 
i. Să asigure că învăţătorii Bisericii, incluzând învăţătorii de tineret şi de la copii, au 

calificare şi acreditarea potrivită. 
ii. Să îngrijească de nevoile slujirii amvonale, atunci când păstorii lipsesc. 
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c. Să conducă prin exemplul personal, care include:  
i. Dovedirea unui caracter, atitudini, valori spirituale şi comportament model pentru 

întreaga adunare. 
ii. Crearea unor oportunităţi de legături permanente cu toţi membrii Bisericii 

d. Conducerea activităţilor Bisericii într-o atmosferă de deschidere şi sensibilitate reciprocă, cu 
atenţia îndreptată atât către hrănirea turmei, cât şi către luarea deciziilor. 

e. Să privegheze asupra activităţilor Bisericii, care include: 
i. să conducă activitatea Bisericii între Adunările Generale; 

ii. împreună cu bordul de diaconi, să stabilească obiectivele de dezvoltare a Bisericii şi să le 
supună, spre aprobare Adunării Generale; 

iii. cercetează, hotărăşte şi aplică disciplina bisericească; 
iv. hotărăşte angajarea personalului administrativ şi de specialitate a Bisericii, conform 

schemei de funcţionare, aprobată de Adunarea Generală, în colaborare cu bordul de 
diaconi. 

v. pregăteşte Adunarea Generală şi proiectul de buget;  
vi. rezolvă toate problemele încredinţate de Adunarea Generală. 

vii. responsabilitatea asupra angajaţilor, termenelor de angajare, direcţii, şi lichidarea 
personalului angajat, cu excepţia păstorilor. 

viii. Instalarea păstorului sau păstorilor aleşi. 
ix. Aprobarea tuturor organizaţiilor subordonate Bisericii. 
x. Aprobarea prealabilă a tuturor cererilor de membralitate. 

xi. Păstrarea statutului legal al Bisericii. 
xii. Sunt răspunzători pentru păstrarea bugetului operativ al Bisericii. 

xiii. Să organizeze Adunarea Generală anuală sau alte Adunări Generale ale Bisericii. 
xiv. Să aprobe propunerile pentru noi prezbiteri şi diaconi si să-i prezinte în Adunarii 

Generale anuală a Bisericii spre ratificare. 
xv. Să comunice Bisericii în mod constant despre preocupările şi gândurile lor 

f. Să îndeplinească îndatoririle statutare compatibile cu slujba de supraveghetori (prezbiteri) 
 

5. ÎNDATORIRILE DIACONILOR 
a. Să ajute la formarea caracterului cristic în Biserică, prin atitudine, spirit de slujire şi exemplul 

personal 
b. Să creeze şi să păstreze o legătură caldă, directă şi permanentă cu fraţii şi surorile din Biserică şi 

să-i informeze pe fraţii prezbiteri despre problemele întâmpinate în slujire. 
c. Să facă propuneri pentru programe de milă creştină. 
d. Intocmeşte proiectul de buget anual 
e. Hotărăşte asupra cheltuielilor de întreţinere şi a bunurilor necesare activităţilor spirituale şi 

educative 
f. În echipă cu alţi diaconi, să poarte de grijă de Cina Domnului (pâine, vin şi servirea Cinei în 

Biserică – o dată pe lună) 
g. Să ţină evidenţa şi să-i informeze pe fraţii prezbiteri despre cei care nu se împărtăşesc la Cina 

Domnului pentru timp mai îndelungat. 
h. În colaborare cu prezbiterii şi păstorii, să ducă Cina Domnului la bolnavii din Biserică. 
i. În echipă cu alţi diaconi să participle la strângerea dărniciei creştine şi să rostească rugăciunea 

pentru darurile adunate şi pentru cei care au dăruit. Să numere banii adunaţi, să completeze 
formularul respectiv şi să-l semneze. 

j. Să fie preocupaţi şi să poarte grijă de bunurile materiale ale Bisericii. 
k. Să programeze şi să supravegheze orice lucrări de reparaţii şi întreţinere a tuturor proprietăţilor 

Bisericii. 
l. Să respecte şi să se roage pentru ceilalţi colegi de slujire. 
 

 
ARTICOLUL VIII SELECTAREA ŞI NOMINALIZAREA SLUJITORILOR 

BISERICII 
1. PĂSTORUL SENIOR: 

a. Când postul de păstor senior al acestei Biserici va deveni vacant, va fi de datoria bordului de 
prezbiteri, după ce au petrecut un timp in rugăciune să se îngrijească de hrănirea Bisericii şi să 
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caute un alt păstor senior cu calităţile descrise în aceast Statut. ”n îndeplinirea acestui proces, 
bordul de prezbiteri, va comunica Bisericii rezultatele căutării lor fie direct, fie prin intermediul 
unui comitet de selectare, şi la intervale rezonabile de timp. ”ncurajăm pe toţi membrii Bisericii 
care vor să sugereze numele vreunui candidat pentru slujba de păstor senior, să facă acest lucru în 
scris şi să dea sugestia lor scrisă secretarului Bisericii 

b. Când bordul de prezbiteri vor să numească un nou păstor senior, vor anunţa Biserica, în scris, cu 
cel puţin 14 zile înainte. Informarea va include numele persoanei care va fi prezentată. ”ncurajăm 
pe toţi membrii Bisericii care vor să pună întrebări, să ofere sugestii sau să comenteze în vreun fel, 
s-o facă în scris, cu cel puţin trei zile înainte de prezentare. 

c. Bordul de prezbiteri va anunţa, de la amvon, o Adunare Generală, cu cel puţin două săptămâni 
înaintea prezentării candidatului. ”ncurajăm ca orice comentarii să fie depuse în scris şi semnate, 
cu cel puţin trei zile inaintea Adunării Generale. Această Adunare Generală va fi prezidată, dacă 
va fi posibil de unul dintre prezbiterii Bisericii. ”n Adunarea Generală se va prezenta numai un 
singur candidat eligibil să devină păstor senior al Bisericii. Alegerea se va face prin vot secret iar 
rezultatul alegerii va fi anunţat imediat în Adunarea Generală. Cel puţin două treimi din cei 
prezenţi vor trebui să voteze în favoarea candidatului, pentru ca alegerea să fie validă.  

d. După ce păstorul senior a fost ales, bordul de prezbiteri  îi va trimite o scrisoare de recunoaştere 
semnată de către ei toţi. ”n această scrisoare, bordul de prezbiteri vor menţiona de asemenea şi 
salariul şi beneficiile. O copie a acestui Statut va însoti această scrisoare. 

e. Aceiaşi procedură se va aplica şi pentru alegerea păstorului asociat. Atât păstorul senior, cât şi 
păstorul asociat al Bisericii, răspund de activitatea lor în faţa bordului de prezbiteri şi a Adunării 
Generale. 

 
2. BORDUL DE PREZBITERI:  

a. Bordul de prezbiteri va cuprinde minimum trei membri, iar numărul maxim, va fi determinat de ei. 
Fiecare prezbiter va rămâne în slujire câtă vreme este credincios cauzei pentru care a fost ales şi 
are votul Bisericii la un interval de trei ani. Prezbiterii răspund de îndeplinirea îndatoririlor lor în 
faţa păstorilor şi a Adunării Generale. 

b. Procesul selectării lor va fi după cum urmează: 
i. Membrii Bisericii sunt încurajaţi să propună în mod constant bordului de prezbiteri 

numele unor fraţi a căror viaţă şi daruri sunt considerate ca fiind potrivite pentru această 
slujbă.  

ii. Bordul de prezbiteri va revizui lista tuturor celor astfel propuşi şi o va prezenta Bisericii 
în Adunarea Generală anuală. 

iii. Bordul de prezbiteri pot nomina, în orice perioadă a anului, noi candidaţi la slujba de 
prezbiter. Toţi cei astfel nominaţi, vor fi ratificaţi în slujire la prima Adunare Generală a 
Bisericii.  

iv. Nimeni, niciodată nu poate fi nominat in absenţă şi fără acceptul personal.  
v. Orice obiecţie în legătură cu persoana nominată, va fi adresată în  scris bordului de 

prezbiteri cu cel puţin o săptămână înaintea Adunării Generale. 
vi. Biserica va vota asupra celor propuşi prin vot secret. Se speră ca astfel stând lucrurile, cei 

propuşi să întrunească unanimitatea de voturi; dacă unanimitatea nu este atinsă, atunci cel 
puţin două treimi din cei prezenţi trebuie să fie de accord cu cel (cei) nominat/ţi. 

vii. După alegerea noilor prezbiteri prin vot secret, Biserica va recunoaşte numirea lor printr-
un serviciu de dedicare în care Biserica se va ruga, iar prezbiterii existenţi vor dedica în 
slujire pe cei nou aleşi prin rugăciune cu punerea mâinilor. 

viii. Ca o recunoaştere a faptului că slujba de prezbiter este semnificativă dar şi epuizantă, un 
prezbiter oarecare îşi poate lua după caz un timp sabatic (pauză). Responsabilităţile sale 
vor fi asimilate, prin consens, de ceilalţi prezbiteri. 

 
3. BORDUL DE DIACONI:  

a. Bordul va cuprinde minimum şapte membri, iar numărul maxim, va fi determinat de ei. Fiecare 
diacon va rămâne în slujire câtă vreme este credincios cauzei pentru care a fost ales şi are votul 
Bisericii la un interval de trei ani. Diaconii răspund de îndeplinirea îndatoririlor lor în faţa bordului 
de prezbiteri şi a Adunării Generale. 

b. Bordul de diaconi are următoarele atribuţii: 
i. Bordul de diaconi vor alege dintre ei un conducător al bordului, un casier al bisericii şi un 

secretar. O persoană poate fi aleasă in două sau mai multe slujbe. 
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ii.  Conducătorul bordului de diaconi se va asigura că bordul de diaconi serveşte biserica 
într-un mod activ şi în conformitate cu responsabilităţile ce-i revin.  

iii. Conducătorul bordului de diaconi poate fi ales pe unul sau cel mult doi ani de către 
bordul de diaconi. O pauză de un an va fi necesară până la o eventuală realegere. 

iv. La fiecare trei ani, Biserica îşi va da votul de încredere fiecărui diacon în parte, aşa cum a 
fost arătat mai sus. Un diacon, poate să-şi dea demisia, dacă constată cu bună credinţă că 
dintr-un motiv oarecare nu mai poate îndeplini slujba pentru care a fost ales. 

v. Ca o recunoaştere a faptului că slujba de diacon este semnificativă dar şi epuizantă, un 
deacon oarecare îşi poate lua după caz un timp sabatic (pauză). Responsabilităţile sale vor 
fi asimilate, prin consens, de ceilalţi diaconi. 

vi. Vegherea reciprocă din sânul bordului de diaconi, va ajuta la păstrarea în slujire numai a 
acelor diaconi care se învrednicesc la aceasta. 

c. Procesul selectării lor va fi după cum urmează: 
i. Membrii bisericii sunt încurajaţi să propună în mod constant bordului de prezbiteri 

numele unor fraţi a căror viaţă şi daruri sunt considerate ca fiind potrivite pentru  slujba 
de diacon. 

ii. Bordul de prezbiteri va revizui lista tuturor celor astfel propuşi şi o va prezenta Bisericii 
în Adunarea Generală anuală. 

iii. Bordul de prezbiteri pot nomina, în orice perioadă a anului noi candidaţi la slujba de 
diaconi. Diaconii astfel nominaţi, vor fi ratificaţi în următoarea Adunare Generală a 
Bisericii.  

iv. Nimeni, niciodată nu poate fi nominat în absenţă şi fără acceptul personal. 
v. Orice obiecţie în legătură cu persoana nominată, va fi adresată în  scris bordului de prezbiteri 

cu cel puţin o săptămână înaintea Adunării Generale. 
vi. Biserica va vota asupra celor propuşi prin vot secret. Se speră ca astfel stând lucrurile, cei 

propuşi să întrunească unanimitatea de voturi; dacă unanimitatea nu este atinsă, atunci cel 
puţin două treimi din cei prezenţi trebuie să fie de accord cu cel (cei) nominat/ţi. 

vii. După alegerea noilor diaconi prin vot secret, Biserica va recunoaşte numirea lor printr-un 
serviciu de dedicare în care Biserica se va ruga, iar prezbiterii existenţi vor dedica in 
slujire pe cei nou aleşi prin rugăciune cu punerea mâinilor. 

 
 

ARTICOLUL IX PROPRIETĂŢI ŞI POSESIUNI 
 

1. Biserica, prin Adunarea Generală, are dreptul să posede, fie prin cumpărare sau primire, proprietăţi şi posesiuni 
mobile şi imobile. Toate proprietăţile şi posesiunile vor fi pe numele Bisericii şi-i vor aparţine in exclusivitate, 
fără nici un amestec din afară. 

 
2. Gestionarea bunurilor şi a fondurilor Bisericii se face de către bordul de conducere (prezbiteri şi diaconi). 

 
3. In cazul în care Biserica se va împărţi din cauza unor conflicte (de care, ne rugăm lui Dumnezeu să ne păzească 

şi să ne păstreze în unitate), toată proprietatea şi posesiunile Bisericii vor rămâne de partea majorităţii celor care 
nu se abat de la acest Statut . 

 
4. In cazul dizolvării Bisericii, toate proprietăţile si posesiunile Bisericii se vor vinde. Din suma obţinută se vor 

plăti in primul rând toate datoriile existente la acea dată, iar restul sumei rezultate din vânzare se va impărţi intre 
Asociaţia Bisericilor Baptiste Române din SUA, Uniunea Bisericilor Baptiste din Romania şi alte organizaţii 
creştine misionare, aşa cum va decide Adunarea Generală din acea vreme. Biserica se consideră dizolvată când 
ea însăşi decide acest lucru, sau când nu s-a ţinut o Adunare Generală timp de trei ani, sau când au mai rămas 
mai puţin de douăzăcişiunu de membrii.  

 
5. Nici un bun, mobil sau imobil, nu se va cumpăra sau vinde fără aprobarea Adunării Generale. Bordul de 

conducere, prin majoritatea sa, poate aproba cumpărarea bunurilor pentru Biserică, până la valoarea de una mie 
de dolari pe lună, cu excepţia cazurilor urgente. 
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ARTICOLUL X ADUNAREA GENERALĂ 
 

1. Organul principal de îndrumare şi control este Adunarea Generală. 
 
2. Sunt două feluri de Adunări Generale ale Bisericii:  

a. Adunări Generale anuale.  
b. Adunări Generale speciale. 

 
a. Adunarea Generală anuală a Bisericii se va ţine în luna februarie a fiecărui an, sau o altă lună, la 

alegere. Bordul de prezbiteri va fi responsabil pentru alegerea datei Adunării Generale anuale.  
i. Anunţul se va face cu cel puţin trei săptămâni înaintea întrunirii. Anunţul trebuie să cuprindă: 

data, ora, locul şi ordinea de zi. 
ii. Toate rapoartele care se vor prezenta in Adunarea Generală, trebuie depuse la secretariatul 

Bisericii cu cel puţin două săptămâni înaintea întrunirii. Aceste rapoarte vor fi la dispoziţia 
frăţietăţii cu cel puţin două săptămâni înaintea întrunirii. 

iii. Toate departamentele Bisericii vor prezenta rapoarte de activitate care vor viza trecutul, 
prezentul şi viitorul, precum şi ori şi ce fel de cheltuieli au făcut sau vor face.  

iv. Problemele de disciplină bisericească nu vor fi incluse in rapoarte.  
v. ”ncurajăm ca toate comentariile legate de ordinea de zi sau rapoarte se fie făcute in scris, 

semnate şi predate la secretarul Bisericii cu o săptămână inaintea Adunării Generale. 
b. Adunarea Generală specială 

i. Adunarea Generală specială poate fi convocată de 
• Bordul de conducere. 
• La cererea scrisă a unei treimi din membrii Bisericii. 
• Păstorul senior. 

 
ii. Anunţul Adunării Generale speciale se va face cu cel puţin o săptămână înaintea întrunirii şi 

va cuprinde data, ora şi scopul. In cazuri cu totul speciale, condiţia de timp poate fi 
suspendată de către cei care convoacă întrunirea. 

iii. Adunarea Generală specială se va limita la rezolvarea cazurilor care au generat-o şi nu poate 
decide următoarele: 
• alegerea sau revocarea personalului angajat; 
• alegerea sau revocarea bordului de diaconi sau prezbiteri;  
• intrarea sau ieşirea din asociaţii;  
• excluderi de membri. 

iv. Indiferent dacă este vorba de o Adunare anuală sau una specială, ea va fi anunţată de la 
amvon, la toate serviciile, în auzul tuturor. 

 
 

ARTICOLUL XI DREPTUL LA VOT 
 

1. Orice membru care este sănătos din punct de vedere spiritual (nu este sub disciplină sau exclus) poate vota. 
 
2. Exprimarea opiniei personale prin vot, este un exerciţiu de maturiate spirituală. Cel chemat să voteze, trebuie să 

considere cu rugăciune şi seriozitate cauza supusă votului, aşa încât atunci atunci când se exprimă, să poată 
spune: ,,S-a părut nimerit Duhului Sfânt şi mie să votez in acest fel” (F.A.15:28). Prin vot nu ne răzbunăm şi 
nici nu ,,plătim poliţe” nimănui; ci contribuim, în mod spiritual la rezolvarea probleme- lor care apar. 

 
 

ARTICOLUL XII VALIDITATEA 
 

1. Prezenţa a cincizeci de procente plus unu din numărul total al membrilor cu drept de vot, face o Adunare 
Generală validă. Dacă la termenul stabilit nu se intrunesc jumătate plus unu din   numărul membrilor cu drept de 
vot, Adunarea Generală se va ţine peste şapte zile in acelaş loc, la aceiaş oră şi cu aceiaş ordine de zi fără nici o 
altă convocare. La acea dată va fi valabil constituită cu orice număr de membri şi poate lua decizii valide. 

 
2. Următoarele atribuţii sunt de competenţa exclusivă a Adunării Generale: 
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a. alegerea, angajarea, revocarea şi desfacerea contractului de muncă a personalului duhovnicesc; 
b. aprobarea bugetului şi descărcarea de gestiune; 
c. angajarea de împrumuturi şi înstrăinarea bunurilor aparţinând Bisericii, 
d. afilierea sau ieşirea din asociaţii religioase. 

 
3. Adunarea Generală este prezidată de păstor, asistat de secretarul Bisericii. Păstorul poate delega, la nevoie, 

această atribuţie unui membru al Bisericii. Atunci când Adunarea Generală cere, prezidarea se va face de un 
preşedinte de zi şi un secretar de zi, aleşi din mijlocul ei. 

 
4. Adunarea Generală în care se cere votul de încredere pentru păstor, se recomandă să fie condusă de către unul 

din prezbiterii Bisericii. 
 
5. Reprezentanţii Asociaţiei Baptiste Române, pot participa la o Adunare Generală a Bisericii în calitate de 

observatori şi, la nevoie, sfătuitori. Ei nu pot dispune într-o Adunare Generală 
 
6. La întâlnirile de lucru ale bordului de conducere (diaconi şi prezbiteri), cel puţin jumătate plus unu din numărul 

total, trebuie ca să fie prezent, pentru a se lua decizii valide. 
 
7. Orice vot valid va trebui să întrunească condiţiile de număr. 
 
8. Biserica este valabil angajată faţă de terţi prin semnătura păstorului, sau a unui delegat al său şi cea a 

secretarului. 
 
 

ARTICOLUL XIII AMENDAMENTE 
 
1. Prezentul Statut, sau Articolele de Incorporare ale acestei Biserici pot fi schimbate la orice Adunare Generală a 

Bisericii de către trei pătrimi dintre cei prezenţi. Atât textul prezent, cât şi propunerea pentru schimbarea lui, va 
fi anunţat din timp întregii Biserici. 

 
 

ARTICOLUL XIV ADUNAREA FONDURILOR 
 
1. Regula Bisericii este de a nu oferi mese, sau de a vinde produse, ori oferi diverse servicii pentru adunarea 

fondurilor. Orice excepţie de la această regulă generală, trebuie să aibă aprobarea bordului de prezbiteri. 
 
 

 
ARTICOLUL XV UNITATEA BISERICII 

 
1. Când membrii Bisericii Baptiste Române dezagreiază asupra unui lucru sau interpretează diferit unele situaţii, 

ne rugăm ca dragostea Domnului Isus să protejeze atitudinile unora către ceilalţi, aşa încât zidirea reciprocă să 
poată avea loc într-o atmosferă de dragoste creştină. 

 
 

ARTICOLUL XVI PUTEREA EFECTIVĂ A STATUTULUI 
 
1. Acest Statut va intra în vigoare imediat după ce va fi ratificat cu cel puţin trei pătrimi din voturile Adunării 

Generale. Acest Statut va rămâne în  efect, aşa cum este formulat, sau în mod legal schimbat, în accord cu 
perceptele Art. XIII, până când această Biserică va fi în mod legal dizolvată.   

  

 
ARTICOLUL XVII CONFIDENŢIALITATEA ACTELOR BISERICII 
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1. Slujitorii Bisericii sunt datori să păstreze cu stricteţe secretul confesării personale asupra tuturor faptelor despre 
care au luat cunoştinţă cu ocazia sfătuirii duhovniceşti. Incălcarea acestei îndatoriri atrage după sine 
sancţionarea de către Biserică a celui vinovat. 

 
2. Nici unul din membrii Bisericii nu are dreptul să verifice actele Bisericii pentru:  

a. disciplinarea vreunui membru 
b. pentru angajarea sau demiterea unei persoane 
c. pentru nevoia sau problemele oricărui membru 
d. orice alt document pe care Bordul de conducere socoate că este în interesul Bisericii să fie păstrat 

confidenţial 
 

3. Excepţie de la aceasta face aliniatul (d.) când într-o Adunare Generală, Biserica are dreptul, prin votul 
majorităţii să decidă altfel, şi să verifice alte documente. 

 
 

ARTICOLUL XVIII  DISPOZIŢII FINALE 
 
1. Biserica se întreţine prin contribuţia benevolă a membrilor ei prin donaţii din partea unor persoane fizice, a unor 

fundaţii sau organizaţii religioase din ţară sau din străinătate. 
 
2. Pentru susţinerea materială şi financiară a Bisericii, a proiectelor şi obiectivelor ei misionare; şi potrivit cu 

invăţătura Sfintelor Scripturi (Mal. 3:10; Mat. 23:23; etc.) noi încurajăm pe toţi membrii Bisericii noastre să 
înceapă dărnicia lor către Domnul cu zeciuiala. 

 
3. Biserica, prin slujitorii, membrii şi aparţinătorii ei, desfăşoară o activitate spirituală, educativă, culturală, de 

învăţământ, de caritate şi administrativ-gospodărească, conform hotărârilor Adunării Generale şi a bordului de 
conducere (diaconi şi prezbiteri). 

 
4. Fiecare credincios al acestei Biserici are datoria de a depune mărturia creştină, prin viaţă şi cuvânt, pentru a 

răspândi cunoaşterea lui Dumnezeu în societate. 
 
5. Biserica acordă asistenţă spirituală membrilor ei şi persoanelor din afara ei, care i-o solicită, precum şi tuturor 

categoriilor sociale care au nevoie de asistenţă (orfelinate, azile, şcoli, spitale, închisori, etc.) 
 
6. Biserica îşi desfăşoară slujbele religioase obişnuite în locaşul propriu, sau închiriat în acest scop. 
 
7. Serviciile speciale sau ocazionale pot fi desfăşurate în aer liber, în săli publice sau stadioane închiriate în acest 

scop, sau în alte spaţii amenajate special. 
 
8. Biserica organizează, prin slujitorii ei duhovniceşti, studii biblice şi grupe de părtăşie în casele membrilor sau 

vizitatorilor ei. 
 

9. Grupele de studii biblice  şi cele de părtăşie frăţească nu constitue organizaţii de sine stătătoare. 
 
10. Biserica are dreptul de a înfiinţa, organiza şi întreţine, singură, sau în asociere cu alte Biserici, grădiniţe şi 

unităţi de învăţământ religios şi de cultură generală de orice grad. 
 
11. Biserica are dreptul de a înfiinţa, organiza şi întreţine singură, sau în asociere cu alte Biserici, orfelinate, azile, 

case de odihnă, editură, tipografie, mijloace de informare în masă, precum şi cimitir confesional. 
 
12. Biserica are dreptul de a trimite misionari în ţară şi în străinătate pentru răspândirea Evangheliei şi pentru 

infiinţarea şi susţinerea Bisericilor-misiune. 
 
13. Biserica are în proprietate bunuri sacre şi bunuri comune, mobile şi imobile. Bunurile sacre sunt după cum 

urmează: locaşul de cult compus din casa de rugăciune, anexele destinate activităţii religioase, precum şi terenul 
acestui locaş; baptistierul, amvonul, masa şi obiectele de valoare pentru Cina Domnului, orga, instrumentele 
muzicale, Bibliile, cărţile de cântări, cărţile teologice şi de literatură religioasă din biblioteca Bisericii, precum 
şi cimitirul. 
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14. Biserica poate avea în proprietate case pastorale şi pentru personalul de serviciu, clădiri şi terenuri pentru 

unităţile de învăţământ, sport şi de caritate, precum şi mijloace tehnice şi bunuri mobile, necesare activităţii ei 
 
15. In vederea dobândirii bunurilor mobile şi imobile, Biserica nu are nevoie de avizul sau de aprobarea vreunui 

organ cultic. 
 
16. Liber consimţit, Biserica participă la susţinerea Asociaţiilor din care face parte. 
 
17. Desprinderea din Biserică  a unui grup de credinciosi, în vederea înfiinţării în aceiaş localitate a unei noi 

Biserici, se face numai atunci când prin aceasta se contribuie la progresul lucrarii lui Dumnezeu şi întotdeauna 
prin bună înţelegere. 

 
 

ARTICOLUL XIX 
 

1. Dată fiind situaţia de început, până la alegerea prezbiterilor, bordul de diaconi, va îndeplini toate atribuţiile 
referitoare slujbei de prezbiter. 

 
2. Bordul de conducere (diaconi şi prezbiteri) va rezolva toate problemele Bisericii, care nu sunt de competenţa 

exclusivă a Adunării Generale. 
 
3. Statutul acesta le anulează şi le înlocuieşte pe cele anterioare. 
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ANEXA A 
 
 

INSPIRAŢIA 
Noi credem că atât Scripturile Vechiului Testament, cât şi ale Noului Testament au fost, in mod verbal, inspirate de 

Dumnezeu. In forma lor originală sunt fără greşală şi infailibile. Sfânta Scriptură este Autoriatea Supremă şi finală. 

 

Explicarea termenilor: 
 
1. Verbal: Asta inseamnă că fiecare cuvânt al Scripturii este adevărat şi fără greşală, in forma originală. Nu numai 

gândurile sau conceptele au fost inspirate, ci fiecare cuvânt (Mat. 15:17-18; Prov. 30:5-6). Termenul <plenar> 
este adesea folosit ca <verbal> şi creează imaginea inspiraţiei egale şi depline a intergii Scripturi. (2 Tim. 3:16-
17). 

 
2. Inspirat: Inspiraţia este lucrarea particulară a lui Dumnezeu, prin care Duhul Sfânt a devenit Co-Autorul 

Scripturii. Fără a exclude inteligenţa umană, personalitatea, stilul literar, simţirile personale ale fiecărui scriitor, 
Duhul Sfânt a transmis mesajul complet şi coerent al lui Dumnezeu intr-un mod perfect aşa incât fiecare cuvânt 
al Scripturii are autoritatea lui Dumnezeu.şi-I aparţine Lui. Inspiraţia nu este egală cu dictarea, cu excepţia 
unor situaţii speciale, dar Dumnezeu a folosit experienţa, gândirea şi simţirile scriitorilor umani. Chiar dacă s-a 
intâmplat aşa, in cele din urmă, acurateţea intregi Scripturi este deplină, ca şi cum Dumnezeu Insuşi ar fi luat 
stiloul şi ar fi scris. Mi mult, Scripturile au fost inspirate sau insuflate de Dumnezeu, şi chiar dacă cei care au 
scris au fost supuşi greşelilor, ceeace ei au scris a fost fără greşală (2 Pt. 1:20-21). Inspiraţia nu suprimă 
abilitatea şi talentul uman, ci mai indată le foloseşte (Lc. 1:1-3; 2 Sam. 23:2). 

 
3. Fără greşală: Asta inseamnă că in forma ei originală, Scriptura nu conţine nici o eroare (Ioan 10:35; Lc. 

16:17). 
 
4. Infailibil: Asta inseamnă că in forma ei originală, Scriptura nu conţine nici o greşală şin u poate fi niciodată 

greşită. (Io. 10:35; Lc. 16:17). 
 
5. Autoritatea finală: Scriptura este revelaţia specială a lui Dumnezeu (comunicarea adevărului) oamenilor; şi 

pentru că este inspirată şi-I fără greşală, devine autoritatea finală. Oricum, discernem cu atenţie ceeace nu este 
autoritar, ca de exemplu dialogul lui satan cu Eva din Eden: <Hotărât că nu veţi muri…< (Gen.3:4-5; 2Tim. 
3:16-17). 

 
 
SFÂNTA TREIME 
Noi credem intr-un singur Dumnezeu care coexistă etern intr-o singură substanţă şi totuşi in trei Persoane co-egale, 

Sfânta Treime: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.  

 
Explicarea termenilor: 
 

1. Existenţă eternă: Există un singur Dumnezeu (Deutr. 6:4; Is. 45:5-6, 14, 18, 21-22; Mc.12:29-32). Nu are nici 
inceput, nici sfârşit (Ps. 90:1-2; Gen. 1:1). 

 
2. Trei in unul: Dumnezeu este Unul in esenţă; şi cu toate acestea Trei Persoane coexistente etern şi coegale. 

(Mat.28:19; Ef.4:4-6; Apoc.1:4; Io.12:26, 15:26, 16:15; 1Pt.1:2; F.A. 2:32-36; 1Cor.12:3-6; 2Cor.13:14). 
 
3. Co-egal: 

a. Biblia ne spune că Tatăl este Dumnezeu (Io. 6:27; Rom. 1:7). 
b. Fiul este Dumnezeu (Io.1:1, 20:28; Ev. 1:8; 1Io.5:19-27; Fil.2:6). 
c. Duhul Sfânt este deasemenea Dumnezeu. (Mat.28:19; F.A. 5:4,9). 

 
 

INTRUPAREA: 
Noi credem că Domnul Isus este din Tatăl, conceput de Duhul Sfânt şi născut de fecioara Maria. 

 
Explicarea termenilor: 
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1. Isus Hristos: Domnul Isus are două naturi intr-o singură persoană, aşa incât El a fost in acelaş timp Dumnezeu 

Adevărat şi Om adevărat şi in această relaţie nu a existat nici o diviziune intre cele două naturi ale Sale. (Io. 1:1-
14) 

 
2. Conceput de Duhul Sfânt: Conceprea Domnului Isus in pântecele Mariei a fost actul suveran al lui Dumnezeu, 

fără intervenţia omenească. (Mat.1:18; Lc.1:26-38). 
 
3. Născut de fecioara Maria: In tot timpul concepţiei şi naşterii Domnului Isus, Maria a fost fecioară.(Mat. 1:18-

25; Is.7:14; Lc. 1:27). 
 
 
DUHUL SFÂNT:  
Noi credem in Duhul Sfânt, a treia Persoană din Sfânta Treime, ca Cel care convinge lumea de păcat, de neprihănire şi 

judecată. El este viaţa celui credincios şi El imputerniceşte predicarea şi invăţarea Evangheliei. 

 
Explicarea termenilor: 

 
1. Duhul Sfânt: Duhul Sfânt este a treia Persoană din Sfânta Treime, egal cu Tatăl şi cu Fiul. (Io.14:16; 

Mat.28:19). 
 
2. Convinge: Domnul Isus a spus că Duhul Sfânt va face această lucrare in lume (Io.16:7-11). 
 
3. Viaţă: Duhul Sfânt este Agentul care produce naşterea spirituală (Io.3:5-8). Duhul regenerează, locuieşte, 

sigilează şi botează in Trupul Bisericii pe toţi credincioşii (1Cor.12:13; Tit. 3:5; Ef. 1:13, 4:30; 1Cor. 6:19; 
Rom.8:9, 11; 2Cor. 1:21-22) Viaţa celui credincios este imputernicită şi călăuzită de Duhul Sfânt (Ef. 1:13, 
3:16; Io. 16:13; Rom. 8:4, 14, 26-27). Credinciosului i se porunceşte să umble sub controlul şi plinătatea 
Duhului Sfânt aşa incât asemănarea sa cu Domnul Isus să fie evidentă. (Ef. 5:18; Gal.5:16). 

 
4. Imputerniceşte: Duhul Sfânt face posibilă răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu prin mărturie, predicare şi 

trăirea practică de zi cu zi (Io.15:26-27). Ascultarea spirituală va rodi intr-o puternică viaţă spirituală de slujire 
pentru Domnul.(Ef. 5:15-21; Gal. 5:22-25). 

 
 
OMENIREA 
 
Noi credem că omenirea a fost creiată in asemănarea lui Dumnezeu, a păcătuit şi de aceea a suportat nu numai moartea 

fizică, ci şi cea spirituală, care este separarea eternă de Dumnezeu. Toţi oamenii se nasc cu o natură păcătoasă. 

 
Explicarea termenilor: 

 
1. Creat in asemănarea lui Dumnezeu: Gen. 1:27, 5:1; 1Cor. 11:7. 
 
2. Despărţirea eternă de Dumnezeu: Când omenirea a ales liber să nu asculte de Dumnezeu, a păcătuit (a călcat 

Legea lui Dumnezeu). Acest păcat originar ne-a separat de Dumnezeu, care din pricina sfinţeniei Sale nu a putut 
tolera păcatul şi l-a pedepsit.(Rom.6:23, 3:10, 8:7; Gal. 3:22). 

 
 
ISPĂŞIREA 
 
Noi credem că Domnul Isus a murit pentru păcatele noastre, cum spun Scripturile, ca şi o jertfă substitutivă, şi toţi cei 

care cred in El, sunt indreptăţiţi (justificaţi) in baza sângelui Său vărsat.  
 
Explicarea termenilor: 
 

1. Reprezentativ: Aceasta inseamnă că Domnul Isus a reprezentat toate păcatele lumii şi El, Cel care nu a 
cunoscut păcat, a fost făcut păcat pentru noi (2Cor. 5:14-21). Precum Adam ii reprezintă pe toţi oamenii care au 
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căzut, Domnul Isus ii reprezintă pe toţi oamenii mântuiţi (1Cor. 15:22). Pentrucă Domnul Isus ii reprezintă pe 
toţi, jertfa Lui ii acopere pe toţi(Io.3:16). 

 
2. Substitutivă: Aceasta se mai numeşte <jertfa vicarială> deoarece Domnul Isus a murit in locul nostru. El nu a 

murit pentru păcatele Sale (Ev.4:15-16; 1Io.3:5), ci pentru ale altora (1Cor. 15:3; 2Cor. 5:21; Rom.5:8). 
 
3. Justificat (indreptăţit): Este actul divin prin care Dumnezeu declară pe cel vinovat şi căzut, achitat, indreptăţit 

din pricina faptului că dreptatea lui Dumnezeu i-a fost transferată(Deutr. 25:1; Prov. 17:15; Rom. 3:23-26, 4:5-
8, 25; 5:18, 8:33). 

 
4. Toţi cei care cred: Mântuirea câştigată prin moartea Domnului Isus Hristos este pentru intreaga omenire (Rom. 

1:13; 1Io. 2:2, dar numai cei care au credinţă sunt mântuiţi(Gal.2:16, 3:11). 
 
 

INVIEREA, INĂLŢAREA ŞI SLĂVIREA 
Noi credem in invierea trupului răstignit al Domnului nostru, in inălţarea Sa la cer şi in lucrarea Sa actuală de Mare 

Preot şi Apărător al nostru. 

 

Explicarea termenilor: 
 
1. Inviere: Noi credem că după trei zile, Domnul Isus a inviat trupeşte din mormânt (Lc. 24:23-40). Doctrina 

invierii este esenţială mântuirii (Rom.10:9, 19; 1Cor.15:12-23, 35-37). 
 
2. Inălţare: După invierea Sa şi patruzeci de zile de slujire, Domnul Isus s-a inălţat la cer. (F.A. 1:1-11; 1Pt.3:22).   
 
3. Mare Preot şi Apărător: Pentrucă lucrarea mântuitoare a Domnului Isus a restaurat legătura noastră cu 

Dumnezeu, acum noi ne putem apropia de Dumnezeu prin Domnul Isus, care ca Mare Preot, ne reprezintă 
inaintea lui Dumnezeu. Ca Apărător, cu compasiune ne ajută şi intăreşte. (Io.14:18; Ev.4:14, 5:1-10, 13:5, 7:25, 
8:1-2, 11-15, 24). 

 
 
FERICITA NĂDEJDE 
Noi credem in fericita nădejde, care are de a face cu reântoarcerea iminentă, vizibilă şi personală a Domnului şi 

Mântuitorului nostru Isus Hristos. 

 

Explicarea termenilor: 
 

1. Fericita nădejde: Reântoarcerea Domnului Isus este un eveniment pe care credincioşii trebuie să-l aştepte cu 
mare bucurie. Ca şi oameni imperfecţi, noi aşteptăm restaurarea tuturor lucrurilor, când Hristosul Cel glorificat 
ne va desăvârşi pe toţi cei mântuiţi.(Tit 2:13; Rom.8:18-25; 1Pt.1:7, 13; 2Tes.1:7; 1Cor.1:7). 

 
2. Personal, vizibil: Domnul se va reântoarce pe acest pământ nu numai in  spirit, ci in formă trupească, vizibilă. 

(F.A. 1:11). 
 
3. Iminent: Biserica, ca şi administratoarea lucrurilor lui Dumnezeu, trebuie să considere reântoarcerea Domnului 

Isus Hristos ca un eveniment gata să se intâmple şi de aceea, cu răbdare să aştepte activ, in timp ce căută sa-L 
glorifice prin viaţa de zi cu zi.(Mc. 3:33-37; Mt.24:22, 24, 29-51; Lc.21:34). 

 
4. Aşteptare răbdătoare: Invăţătura biblică in legătură cu apropiata revenire a Domnului Isus este intotdeauna in 

contextul indemnurilor practice legate de viaţa de fiecare zi şi nu a speculaţiilor inopportune (2 Pt.3:11; 
Mat.24:42-51). 

 
 
MÂNTUIREA 
Noi credem că toţi cei care-L primesc pe Domnul Isus prin credinţă, sunt născuţi din nou prin Duhul Sfânt şi devin astfel 

copii ai lui Dumnezeu şi moştenitori ai vieţii veşnice. 

 
Explicarea termenilor: 
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1. Credinţă: Credinţa este <darul lui Dumnezeu> (Ef. 2:8) şi este produsă prin Cuvântul lui Dumnezeu (Rom. 

10:14-17). Noi suntem mântuiţi numai prin credinţă, nu prin fapte (Ef. 2:9; Rom.3:20; Tit.3:5). Oricum, credinţa 
adevă-rată conduce la fapte bune (Ef. 2:1o; Mat.5:16; Iac. 2:17-26). 

2. Născut din nou de Duhul Sfânt: Naşterea din nou (regenerarea) este absolut ncesară pentru a avea părtăşie cu 
Dumnezeu (Io. 3:7). Lucrarea regenerării este actul complet şi total al lui Dumnezeu, fără participarea omului 
(Io.1:13, 3:6) Naşterea din nou este lucrarea Duhului Sfânt (Io.3:8), prin care creiază, in cel păcătos, o natură 
nouă, o inimă nouă şi un nou spirit (Io.3:5; 2Pt. 1:4; Ez. 11:19, 36:26; 2Cor.5:17). 

3. Copii ai lui Dumnezeu: Aceia care au primit Duhul Domnului Isus, au fost născuţi din nou in familia lui 
Dumnezeu (Io.1:1-12; Rom.8:9, 14-17). Ca şi membrii ai familiei Sale, noi nu numai că avem părtăşie cu Tatăl 
noustru Cel ceresc, dar şi suntem transformaţi de Duhul Sfânt in asemănarea Domnului Isus Hristos (Rom.8:19-
23; 1Io. 3:2). Această experienţă a vieţii Domnului Isus in noi, acum prin Duhul Sfânt, şi pentru veci in prezenţa 
Domnului Isus Hristos, este <viaţa veşnică> 

 
 

RAIUL ŞI IADUL 
Noi credem in invierea trupească a celor drepţi şi a celor nedrepţi, in veşnica şi conştienta suferinţă a celor pierduţi in 

iad, şi in părtăşia veşnică a celor mântuiţi, cu Dumnezeu in rai. 

 

Explicarea termenilor: 
 
1. Invierea trupească: Acei sfinţi care au <adormit in Domnul> vor fi inviaţi in acelaşi timp in care sfinţii care 

vor fi in viaţă, vor fi <răpiţi> şi schimbaţi (1Tes. 4:13-18; 1Cor. 15:51-58). După inviere toţi cei nemântuiţi vor 
sta in faţa Tronului Mare şi Alb pentru judecată, şi pentru că numele lor nu vor fi gasite in Cartea Vieţii, vor fi 
aruncaţi in Cuptorul cu foc (Apoc. 3:5, 13:8, 20:11-15, 21:8,27; Mat. 25:31-46; Lc.10:20; Fil. 4:3; F.A. 13:48). 

2. Suferinţă conştientă veşnică: Lc. 16:19-31; Mat. 24:51; 25:30; Ev.12:23; 2Cor.5:6-9; Fil. 1:23; Apoc. 6:9, 
20:4. 

3. Raiul: Noi credem că raiul este un loc real in care Domnul Isus le pregăteşte o casă eternă tuturor credincioşilor 
din toate veacurile (Io.14:1-6, Ev. 1:10-16). 

4. Iadul: Noi credem că iadul este un loc real in care cei nemântuiţi işi vor petrece eternitatea (Apoc. 20:15; Mat. 
13:36-43). 

 
DIAVOLUL  
Noi credem in existenţa unui diavol personal care lucrează acum in lume ca să distrugă sufletele oamenilor şi că el şi 

toţi ingerii lui, precum şi toţi cei care nu L-au primit pe Domnul Isus ca Mântuitor al lor, vor pieri pentru veci in 

Cuptorul cu foc. 

 
Explicarea termenilor: 
 

1. Diavolul: Deşi a fost creiat ca şi arhanghel, deavolul a căzut pentru că a vrut ca să fie mai mare decât 
Dumnezeu (Is.14:12-15). 

2. Pierzarea veşnică: Judecarea deavolului şi a urmaşilor lui este o pedeapsă fără sfârşit (Apoc. 20:10, 14-15, 
19:20). 

 
 
BISERICA  
Noi credem că Biserica este Trupul spiritual al lui Hristos, care are misiunea să predice Scriptura lumii intregi. In toate 

problemele ei este condusă de un grup de conducători şi susţinută financiar de dărnicia inţeleaptă a poporului lui 

Dumnezeu. 

 

Explicarea termenilor: 
 

1. Trupul lui Hristos: Colectivitatea tuturor credincioşilor in Domnul Isus este Biserica (Ef. 5:23-32; Col.1:18; 
Mat.18:20; Ef. 1:22-23; Col.2:19, 3:15). 

2. Misiune: Mat.28:18-20; Rom. 15:6; Ef. 1:15-23). 
3. Predica: Prin aceasta noi cuprindem pe toţi credincioşii care declară şi fac cunoscut Adevărul lui Dumnezeu 

prin viaţa lor de zi cu zi şi prin proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu. (Ef. 3:8-10, 4:15-16; Col.1:10-28). 
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4. Conducere colectivă: In fiecare Biserică locală noi credem că Dumnezeu pregăteşte o echipă de păstori, 
diaconi şi prezbiteri şi alţi slujitori care vor conduce Biserica spre o viaţă de maturitate. Păstorii sunt cei care 
hrănesc spiritual turma şi slujesc Biserica. Prezbiterii sunt cei care veghează spiritual asupra turmei incredinţate 
lor. Credem că termenul  de Prezbiter/Bătrân este identic cu cel de Episcop. Termenul de Bătrân/Prezbiter se 
referă la persoană, pe când cel de Episcop, se referă la ceeace el face (slujbă). Diaconii slujesc ca ajutoare care 
indeplinesc diferite lucrări in Biserică. 

5. Administraţia: Ca şi membri in familia lui Dumnezeu recunoaştem obligaţia prin care Dumnezeu ne-a chemat 
să dovedim atenţie şi preocupare faţă de timpul, posesiunile, bunurile materiale şi persoanele care ne-au fost 
incredinţate. Un semn al spiritualităţii şi inţelepciunii cuiva este decizia matură in domeniile de mai sus 
(Mat.20:8; Gal.4:2; Lc.16:2-3; 1Cor. 4:1-2, 9:17; Tit 1:7; 1Pt.4:10; Ef. 3:2; Col.1:25). 

6. Zeciuiala: Noi credem in invăţătura prin care zece procente din câştigul nostru Ii aparţine Domnului. Credem 
că toţi credincioşii trebuie să dăruiască Domnului cu bucurie şi fără părere de rău. (Lev. 27:30-33; Num. 18:21-
29; Deutr.12:5-7, 17-18, 14:22-29, 26:12; Gen.14:17-24; Lc.11:42; Mat23:23; Ev.7:1-2). 

7. Dărnicia: Noi credem că dărnicia constă in orice dar (bani, timp, efort) care este oferit in mod liber sub 
călăuzirea Duhului lui Dumnezeu (1Cor. 16:2; 2Cor.8:24-9:15). 

 
SIMBOLURILE 
Noi credem că simbolurile Bisericii date de Domnul Isus sunt Botezul şi Cina Domnului 

 

Explicarea termenilor: 
 

1. Botezul: Este o poruncă dată tuturor credincioşilor şi un act de ascultare care simbolizează moartea, ingroparea 
şi invierea celui credincios cu Hristos (Rom. 6:3-4; FA.18:8; 1Pt.3:21). Ucenicilor li sa poruncit să includă 
botezul in slujirea lor (Mat.28:19-20; Mc.16:16) şi modelul din Faptele Apostolilor arată că botezul s-a rapândit 
peste tot (FA. 2:38-41, 8:12-13, 36,38). Nu credem in regenerarea prin botez şi nici că botezul este necesar 
pentru mântuire. 

2. Cina Domnului: In noaptea arestării Sale Domnul Isus a instituit ceeace se cunoaste sub numele de Eucaristia sau 
Cina Domnului, care simbolizează şi indreaptă atenţia noastră către ispăşire. Prin această celebrare noi privim in 
urmă la lucrarea incheiată a Domnului Isus, dar şi in viitor la ceea ce se va intâmpla când Domnul se va 
reântoarce. (Mat.26:26-30; 1Cor.10:16, 11:23-30; 2Pt. 2:13). 

 
 

AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU ! 
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PRINCIPII PENTRU CEI CARE SE LOGODESC ŞI SE CĂSĂTORESC ÎN BISERICA NOASTRĂ: 

 
A. CONSIDERAŢII GENERALE: 

1. Atât intenţia de logodnă, cât şi cea de nuntă se aduce la cunoştinţa unuia dintre păstorii Bisericii, cu 
care se programează şi datele acestora şi se trec în calendarul Bisericii.  

2. Nu se foloseşte nici un fel de băutură alcoolică şi nici băuturi a căror emblemă indică alcool, la nici 
una din aceste activităţi. 

3. Nu avem naşi. 
4. Cei doi nu pot locui împreună, în aceiaş locuinţă, înainte de căsătorie. 
5. La nici una din aceste activităţi nu se toastează. 
6. Cei doi trebuie să participe la cursul de consiliere premaritală, ţinut de păstor. 

 
B. LOGODNA: 

1. Dacă perechea care urmează să se căsătorească doreşte să se şi logodească, atunci aceasta se face într-
un cadru spiritual, în prezenţa unuia dintre păstori. 

2. Perechea logodită este anunţată în Biserică, spre informarea acesteia. 
3. Perioada dintre logodnă şi nuntă se recomandă a nu depăşi şase luni. 
4. Pe toată perioada logodnei, celor doi li se cere o comportare ireproşabilă din punct de vedere moral. 

 
C. NUNTA: 

1. Pe cât posibil, nunta nu se face dumineca. 
2. Recomandăm membrilor Bisericii noastre pentru serviciul de cununie religioasă să folosească 

sanctuarul propriu. 
3. Programul serviciului de nuntă este alcătuit de păstorul care oficiază, în colaborare cu perechea care se 

căsătoreşte. 
4. Lungimea serviciului de cununie religioasă depinde de numărul vorbitorilor invitaţi la nuntă. 
5. “mbrăcămintea miresei, a domnişoarelor de onoare, precum şi a tuturor celor implicaţi în programul 

ceremonial, trebuie să fie absolut decentă. 
6. Domnişoarele şi domnişorii de onoare nu vor fi aleşi dintre cei căsătoriţi.  

 


