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STATUTUL BISERICII BAPTISTE ROMANE DIN NASHVILLE 

 
Aşa cum a fost el aprobat in Adunarea Generală din data de August 3, 2003. Revizuit în 2018 
 
PREAMBUL: Noi, membri Bisericii Creştine Baptiste Române din Nashville, formulăm şi adoptăm prin vot prezentul Statut al 
Bisericii, căruia ne supunem în mod voluntar. 

 
 

ARTICOLUL I 
NUMELE BISERICII   

 
1. Numele acestei Biserici este NASHVILLE ROMANIAN BAPTIST CHURCH (BISERICA BAPTISTĂ ROMÂNĂ 
NASHVILLE). Cuvântul <Biserică>, folosit in aceast Statut, se referă la Biserica Baptistă Română din Nashville, 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 închinare, 
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. MARTURISIREA DE CREDINTA - Biserica Baptistă Română din Nashville adoptă Mărturisirea de credinţă a Cultului Creştin 
Baptist din România. 
  
3. 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. Orice hotărâre care contravine Scripturii 
este nulă și neavenită. 
 a.   Conducerea Bisericii este formată din păstori, prezbiteri (bătrâni) , diaconi și membrii in comitet, imputerniciti de adunarea 
generala a Bisericii. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
7. SEPARAREA BISERICII DE STAT: Biserica este separată de stat. Nu poate fi acceptată imixtiunea statului in viaţa internă a 
Bisericii şi a celorlalte organizaţii creştine baptiste. 
 
8. INCORPORAREA: Biserica aceasta este încorporată sub legile statului Tennessee  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. 
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ARTICOLUL III 
MEMBRALITATEA 

 
1. Dobândirea membralităţii: 
              a.          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 al acestei Biserici dacă acceptă 
Mărturisirea de Credinţă Creştină Baptistă şi prevederile acestui Statut. 
              c.          Primirea pentru botez a persoanelor nou convertite se hotărăşte de către conducerea bisericii. Persoanele acceptate 
pentru botez vor depune in faţa Bisericii mărturia personală despre intoarcerea lor la Dumnezeu. 
              d.          Toţi cei care devin membri ai acestei biserici, sunt trecuţi in Registrul de Membri ai Bisericii. 
              e.          Calitatea de membru al Bisericii este personală şi netransmisibilă. Un credincios Baptist nu poate fi membru, in 
acelaş timp, decât intr-o singură Biserică. 
              f.          Membrii care trăiesc temporar intr-o altă localitate (studenţi, detaşaţi temporar cu serviciul, ori militari) işi păstrează 
drepturile depline 
             g.           Primirea ca membru, cit si transferul dintr-o Biserică in alta, se face prin semnarea Legamintului de membralitate. 
Conducerea Bisericii va solicita adeverinţa de membru bisericii din care se face transferul.  
             h.            Primirea prin transfer a unui membru se face de către conducerea bisericii, care vor analiza menţiunile specificate in 
Adeverinţa de Membru şi-l vor prezenta pe cel transferat Bisericii. 
             i.             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. 
             j.            Copiii nebotezaţi ai membrilor bisericii cât şi membrii excluşi şi prietenii care sunt prezenţi în mod frecvent la 
serviciile bisericii sunt aparţinători ai bisericii. Aparţinătorii se bucură de asistenţa şi dragostea bisericii atâta vreme cât respectă 
rânduielile acesteia. 
 
 2. Drepturile membrilor: Fiecare membru care nu este supus unei actiuni disciplinare poate:  

a. participa la adunarile generale şi extraordinare ale bisericii.. 
b.  Dreptul de vot intra în vigoare dupa virsta de 21 ani.. 
c.  fi ales să slujeasca în biserica potrivit cu chemarea şi calificarea necesara. 
d.  initia şi participa în diferite proiecte de slujire, în biserica sau în afara ei, atita timp cit este colaborare cu conducerea 

bisericii şi în armonie cu scopul ei. 
e.  fi delegat să participe la congrese, conventii sau alte intilniri de acest gen, atit în tara cit şi în strainatate. 
f.  fi ales ca membru în comitetele sau comisiile  bisericii sau ale Asociaţiei. 
g.  primi recomandari pentru a participa la cursuri teologice sau a face parte din asociatii sau organizatii cu caracter 

creştin.    
h.  primi  o adeverinta de membralitate care să-i serveasca la transferul într-o noua biserica. 
i.  primi asistenta spiritual-religioasa.  
j.  primi ajutoare de ordin material în urma aprobarii conducerii bisericii şi în funcţie de resursele bisericii. 

 
 

3. Responsabilităţile membrilor:  
a.  Fiecare membru al bisericii trebuie sa aibă ca și scop: trăirea după principiile Sfintei Scripturi, slujirea și susținerea susținerea 
financiară a Lucrării. 
b. Membrii Bisericii nu vor actiona in mod propriu in numele Bisericii. Cum ar fi: 

  i. Invitarea persoanelor care sa predice. 
 ii. Invitarea grupurilor de cantareti. 
iii. Achizitionarea unor bunuri. 
iv.  Sustinerea financiara a diferitelor lucrari misionare. 
 v. Promisiuni in numele Bisericii. 

In aceste cazuri, sau in altele nementionate mai sus, membrii pot propune conducerii Bisericii, care va analiza si se 
va implica direct in solutionarea propunerilor. 

 
4. Disciplina membrilor:  
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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 
recupera pe cel căzut (Mat. 18:15-18) 

b. Toţi membri Bisericii, indiferent de slujba pe care o au, sunt supuşi disciplinei acesteia.  
c. Conducerea Bisericii se vor ocupa cu probleme de disciplină, în conformitate cu atribuţiile ce le revin, potrivit cu 

Articolul IV. 
d. Cu orice membru al bisericii, care acceptă, ori propagă un comportament necreştin, se poartă inconsistent cu 

invăţătura biblică, sau contribuie la  tulburarea şi distrugerea unităţii bisericii, se vor parcurge paşii descrişi în Matei 
18:15-18: 

i. Este de datoria fiecărui membru al acestei Biserici, care AUDE sau VEDE pe un alt membru că propagă o 
învăţătură greşită sau săvâşeşte vreun păcat, să atenţioneze şi să corecteze pe cel greşit în particular, 
căutând pocăinţă şi restaurarea celui căzut. 

ii. Dacă cel căzut nu primeşte atenţionarea personală, cel care a făcut atenţionarea, va mai lua, împreună 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 conducerii 
bisericii, care va cerceta, cu rugăciune şi grijă situaţia şi o va 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 conducerii 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. 

v. Alte modalităţi de disciplinare vor fi stabilite de către conducerea bisericii. 
 

5. Pierderea calităţii de membru al bisericii are loc în următoarele condiţii: 
a. Prin trecerea in veşnicie. 
b. Prin transfer. Când o altă biserică cere 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. Nu i se dă o 
asemenea adeverinţa, dacă la plecare a fost pus/ă sub disciplină sau exclus/ă. (Iuda 3). 

c. Prin excludere. Dacă un membru continuă să trăiască in păcat şi nu dovedeşte indreptare 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 de reprimire va fi aplicată ca oricărui nou membru. 

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

6. Reprimirea unui membru: 
a.  Scopul final al disciplinarii este reabilitarea celui căzut. Este datoria bisericii sa ierte si sa reabiliteze acele persoane 

care fac evidenta unei pocainte sincere, marturisita, dupa caz, in fata conducerii bisericii sau in fata bisericii.  
b.  Reprimirea in biserica a celor exclusi se face de către adunarea generală, la recomandarea  conducerii bisericii, cu 

majoritatea simple a numărului de voturi valabil exprimate. 
 
        7. Dreptul de vot 

a. Statutul de membru al bisericii nu conferă automat dreptul de vot. Acest drept se dobândește dacă o persoană îndeplineste 
urmatoarele cerințe. 
  I. Să frecventeze cu regularitate serviciile și activitățile bisericii – fiind dedicat doar acestei biserici 
  II. Să fie implicat în slujire 
  III. Să contribuie financiar prin zeciuială și dărnicie la biserica locală, conform Sfintelor Scripturi. 
 b. Orice persoană pusă sub disciplinarea bisericească își pierde dreptul de vot atâta timp cât este sub disciplină. 
 c. Lista membrilor cu drept de vot va fi stabilita sau revizuita de catre conducerea bisericii inaintea sedintei 
premergătoare Adunarii Generale Anuale. Daca există contestatii privitoare la aceasta lista vor fi discutate in timpul acestei sedinte 
premergatoare. 
 d. Fiecare persoană propusă pentru o funcție de conducere trebuie să îndeplinească condițiile necesare dreptului de vot. 
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ARTICOLUL IV 
CONDUCEREA BISERICII 

 
1. Adunarea Generala alege, dintre membrii cu drept de vot conducerea Bisericii pe o perioada de 2 ani. 
 
2. Numarul persoanelor in conducerea Bisericii va fi stabilit de Biserică, conform nevoilor, în urmatoarele limite: 

a. daca Biserica are intre 21 - 100 membri, vor alege 3 - 7 membri în conducerea Bisericii 
b. daca Biserica are intre 101 - 300 membri, vor alege 5 - 11 membri în conducerea Bisericii 
c. daca Biserica are intre 301 - 700 membri, vor alege 7 - 15 membri în conducerea Bisericii 
d. daca Biserica are intre 701 - 1000 membri, vor alege 9 - 17 membri în conducerea Bisericii 
e. daca Biserica are intre 1001 - 2000 membri, vor alege 11 - 21 membri în conducerea Bisericii 
f. daca Biserica are peste 2001 membri, vor alege 15 – 25 membri în conducerea Bisericii 

 
3. Conducerea Bisericii veghează asupra păstrării doctrinei curate în Biserică. 

 
4. Conducerea Bisericii ajută la formarea caracterului cristic în Biserică, prin atitudine, spirit de slujire şi exemplul personal. 

 
5. Conducerea Bisericii hotărăşte asupra cheltuielilor de întreţinere şi a bunurilor necesare activităţilor spirituale şi educative. 

 
6. Conducerea Bisericii este răspunzătoare pentru păstrarea bugetului operativ al Bisericii. 

 
7. Conducerea Bisericii este responsabila in invitarea persoanelor care sa predice sau sa sustina un program.  

 
8. Conducerea bisericii va formula decizii doar dupa ce fiecare membru din conducere a fost consultat. 

 
9. Conducerea Bisericii priveghează asupra activităţilor Bisericii, care include: 

a. conducerea activitatii Bisericii între Adunările Generale; 
b. stabilirea obiectivele de dezvoltare a Bisericii şi supunerea, spre aprobare, Adunării Generale; 
c. cercetarea, hotărarea şi aplicarea disciplinei bisericesti; 
d. hotărarea angajarii personalului administrativ şi de specialitate a Bisericii, conform schemei de funcţionare, aprobată 

de Adunarea Generală. 
e. pregătirea Adunari Generală şi a proiectul de buget;  
f. rezolvarea tuturor problemele încredinţate de Adunarea Generală. 
g. responsabilitatea asupra angajaţilor, termenilor de angajare, sau incetare a contractului de munca cu excepţia 

păstorilor. 
h. instalarea păstorului sau păstorilor aleşi. 
i. aprobarea tuturor organizaţiilor subordonate bisericii. 
j. aprobarea prealabilă a tuturor cererilor de membralitate. 
k. păstrarea statutului legal al Bisericii. 
l. organizarea Adunarii Generală anuală sau alte Adunări Generale ale Bisericii. 
m. aprobarea propunerile pentru noi prezbiteri şi diaconi si prezentarea lor in Adunarea Generala anuală a Bisericii spre 

ratificare. 
 
 

ARTICOLUL V 
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 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 trebuie să îndeplinească şi să menţină următoarele calificative pentru 
slujire: 

a. Să fie mântuit/ă 
b. Să fie membru al Bisericii Baptiste Române din Nashville. (Ne-membrii pot fi invitaţi să înveţe pe o perioadă 

limitată). 
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c. Să nu înveţe nici o doctrină contrară cu <Mărturisirea de Credinţă> a Bisericii Creştine Baptiste din Nashville, care 
este ataşată acestui Statut.  

d. Să contribuie în mod continuu şi consistent la suportul spiritual, financiar şi fizic al Bisericii Baptiste Române. 
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. Toţi slujitorii se vor subordona şi vor colabora în dragoste şi pace cu conducerea bisericii. 
g. Aceste cerinţe biblice generale vor fi ataşate responsabilităţilor specifice ale fiecărei poziţii de slujire în parte. 

 
 

ARTICOLUL VI 
SLUJITORII BISERICII 

 
1. În Biserica Creştină Baptistă Romănă din Nashville, recunoaştem ca slujbe de conducere Păstorii, Prezbiterii şi Diaconii. 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. 
 
2. Slujitorii lui Dumnezeu, în Biserica 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 viziunea şi doctrinele Biserici. 
                  c.                    Să fie recunoscuţi şi aprobaţi de Biserică pentru credinţa şi capacitatea de slujire.                                                             
 
               3. Păstorul 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 este ales prin votul secret a cel puţin două-treimi din numărul membrilor cu drept de vot prezenti. 
 
                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 din SUA şi Canada. În acest mod calitatea păstorului 
respectiv este recunoscută şi de celelalte Biserici baptiste din Asociaţie. Dacă este deja păstor ordinat, instalarea se va face printr-un 
serviciu festiv al bisericii. 

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

ratificate de către adunarea generală a Bisericii.  
 
                 7. Fiecare slujitor duhovnicesc, angajat ai Bisericii, va fi supus votului secret la un interval de cinci ani, pentru evaluarea eficienţei 

lucrării. Dacă nu întruneste cel puţin două-treimi din voturile membrilor cu drept de vot prezenti la sedinta, nu va mai putea activa în 
pozitia de slujire respectiva. 

  
   8. La terminarea fiecarui an, un comitet format din 5 frați va face o evaluarea, analiză cu scopul exclusiv de a îmbunatății și a aduce 

un plus calității slujirii. 
 
                 9. Dacă un păstor nu mai este ales de Biserică, va continua slujirea de păstor pentru o perioadă minima de 6 luni pentru a asigura 

tranziția, păstrăndu-și aceleași datorii și beneficii, El poate fi păstor intr-o altă Biserică, sau în aceeaşi Biserică, i se poate incredinţa o 
altă slujbă, dacă nu s-a descalificat spiritual.  
 

                 10. Biserica poate să angajeze personal administrativ, de serviciu şi de specialitate. Angajarea acestora se face de către conducerea 
bisericii, in conformitate cu schema de funcţionare a Bisericii, aprobată de Adunarea Generală. 

 
11. Sujitorii şi angajaţii Bisericii care se fac vinovaţi de abateri morale sau doctrinaire, pot fi orcând revocaţi sau li se poate 

desface contractul de muncă de către conducerea bisericii. 
 

12. În situația în care biserica ramâne fără păstor, Adunarea generală a bisericii va alege un lider interimar din rândul 
membrilor cu drept de vot. De asemenea se va completa numărul de membri in conducere pentru a se păstra capacitatea de 
decizie și pregătirea procedurii de căutare a unui nou păstor. 
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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 acord cu Scriptura. 
g. Să organizeze lucrarea pastorală cu păstorul asociat şi membrii din echipa de slujire. 
h. Să oficieze serviciile de logodnă, cununie religioasă, binecuvîntări, şi servicii funerale în conformitate cu Legea lui 

Dumnezeu şi legile statului. 
i. Împreună cu păstorul asociat şi ceilalţi colaboratori din echipa de slujire să vegheze asupra disciplinei bisericeşti. 
j. Să viziteze, cu ajutorul conducerii bisericii, în mod  constant pe toţi membrii Bisericii, cu scopul părtrăşiei şi 

îndrumării. 
k. Să participle la instalarea noilor slujitori. 
l. Face parte, ca membru, din toate comitetele departamentelor de slujire din biserică. 
m. Să îndeplinească toate cerinţele generale, statutare şi scripturale legate de slujba sa. 
n. Sa respecte job description-ul va fi stabilit la angajare prin contractul de muncă. 
o.        Va răspunde de plata taxelor personale datorate, în conformitate cu legile în vigoare. 
 

2. Păstorul este liber să accepte invitaţia de a predica Cuvântul lui Dumnezeu şi în alte Biserici sau organizaţii, dar fără să 
dăuneze lucrării din Biserica locală. Pentru îndeplinirea unor astfel de invitaţii, păstorul va trebui să primească în prealabil 
acceptul conducerii Bisericii. 
 

3. 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 inveţe, să îndemne şi să mustre pe cei care se abat de la adevăr. Aceasta include: 

i. Să asigure că învăţătorii, învăţătorii de tineret şi de la copii, au calificare si acreditarea potrivită. 
ii. Să îngrijească de nevoile slujirii amvonale, atunci când păstorii lipsesc. 

c. Să conducă prin exemplul personal, care include:  
i. Dovedirea unui caracter, atitudini, valori spirituale şi comportament model pentru întreaga adunare. 

ii. Creerea 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 îndeplinească îndatoririle statutare compatibile cu slujba de supraveghetori (prezbiteri) 

 
4. Îndatoririle diaconilor 

             a. Îndatoriri generale: 
i. Să ajute la formarea caracterului cristic în Biserică, prin atitudine, spirit de slujire şi exemplul personal. 

ii. Să creeze şi să păstreze o legătură caldă, directă şi permanentă cu fraţii şi surorile din Biserică şi să 
informeze conducerea bisericii despre problemele întâmpinate în slujire. 

iii. Să facă propuneri pentru programe de milă creştină 
iv. În echipă cu alţi diaconi, să poarte de grijă de Cina Domnului (pâinea si rodul vitei la servirea Cinei în 

Biserică – odată pe lună) 
v. Să ţină evidenţa şi să informeze conducerea bisericii despre cei care nu se împărtăşesc la Cina Domnului 

pentru timp mai îndelungat. 
vi. În colaborare cu prezbiterii şi păstorii, să ducă Cina Domnului la bolnavii din Biserică. 

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

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



 
8 

                  b. Casierul 
 i.  Casierul este ales de biserică din rândul diaconilor bisericii şi este însărcinat cu administrarea      
      banilor. El efectuează operaţiunile financiare  pe baza hotărârii adunării generale sau a           
      comitetului de conducere.  
ii.  La fiecare adunare generală anuală are obligaţia de a prezenta un raport financiar.  

       iii.  La încheierea mandatului are datoria de a preda toate documentele aduse la zi, următorului    
     casier ales de biserică.  

 
    c. Secretarul  

i. Secretarul este ales de biserică din rândul diaconilor bisericii şi îi este încredinţată         
     responsabilitatea corespondenţei bisericii, întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor de       
     comitet şi evidenţa registrului de membrii şi aparţinători ai bisericii.  
ii.  La schimbarea din funcţie are datoria să predea toate actele încredinţate următorului secretar    
      ales de biserică.  

    d. Administratorul  
iii. va fi ales de biserică din rândul diaconilor şi îi va fi încredinţată ţinerea evidenţei bunurilor materiale,  

    mobilier şi  clădiri 
iv. va supraveghea funcţionarea şi păstrarea tuturor bunurilor 
v. va anunţa necesitatea reparării sau înlocuirii celor defectate 

     
 6. Cenzorii 

a.  Cenzorii vor fi aleşi din membrii bisericii care nu fac parte din comitetul de conducere, în       
      număr de cel puţin 2 şi au atribuţia de a controla gestiunea comitetului de conducere.  
b. Cenzorii au obligaţia să întocmească şi să prezinte anual adunării generale raportul de control  
     financiar în vederea descărcării de gestiune. 
c.  Sa sesizeze conducerea bisericii in legatura cu orice abatere de la disciplina financiara si administrativa a bisericii        
     pentru a fi reglementata. 

 
  7. Numărătorii de bani 
  a.  Numărătorii de bani vor fi aleşi din rândul membrilor bisericii care nu fac parte din comitetul  

de conducere al bisericii. Ei vor fi în număr de cel puțin 2 şi au atribuţia de a număra banii după fiecare colectă. 
La procesul de numărare trebuie să fie prezenţi cel puţin doi membrii ai comisiei de numărare. După numărarea 
banilor se va întocmi o chitanţă în trei exemplare din care un exemplar va fi înmânat casierului odată cu banii, o 
alta va fi păstrată de responsabilul numărătorilor şi o altă copie va fi înmânată cenzorilor. Casierul si cenzorii  
nu participa la numararea banilor. 

 
8. 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. 

 
9. 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 in stare să predea correct 
şi efficient invăţăturile Sfintelor Scripturi. 

 
10. Misionarii sunt slujitorii Bisericii trimişi de aceasta, in ţară, sau in străinătate, pentru a infiinţa 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, Bisericii care i-a trimis, rapoarte de activitate. 

 
11. 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 VIII 
SELECTAREA ŞI NOMINALIZAREA PĂSTORILOR, PREZBITERILOR ŞI A DIACONILOR 

 
1. Păstorul: 

a. Când postul de păstor senior al acestei Biserici va deveni vacant, va fi de datoria conducerii bisericii, după ce a petrecut 
un timp in rugăciune să se îngrijească de hrănirea Bisericii şi să caute un alt păstor cu calităţile descrise în acest Statut. În 
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îndeplinirea acestui proces, conducerea bisericii, va comunica Bisericii rezultatele căutării lor fie direct, fie prin 
intermediul unui comitet de selectare, şi la intervale rezonabile de timp. Încurajăm 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 conducerea bisericii vrea să numească un nou păstor va anunţa Biserica, în scris, cu cel puţin 14 zile înainte. 
Informarea va include numele persoanei care va fi prezentată. Încurajăm 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 o săptămână înainte de prezentare. 

c. Conducerea Bisericii va anunţa, de la amvon, o Adunare Generală, cu cel puţin două săptămâni înaintea prezentării 
candidatului. Încurajăm ca orice comentarii să fie depuse în scris şi semnate, cu cel puţin o săptămână inaintea Adunării 
Generale. Această Adunare Generală va fi prezidată, dacă va fi posibil de unul dintre prezbiterii Bisericii. În 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 cu drept de 
vot vor trebui să voteze în favoarea candidatului, pentru ca alegerea să fie validă.  

d. După ce păstorul a fost ales, conducerea bisericii  îi va trimite o scrisoare de recunoaştere semnată de către ei toţi. În 
această scrisoare, conducerea bisericii va menţiona de asemenea şi salariul şi beneficiile. O copie a acestui Statut va însoti 
această scrisoare. 

 
2. Prezbiterii:  

a. Fiecare prezbiter va rămâne în slujire câtă vreme este credincios cauzei pentru care a fost ales şi va rămâne în 
conducerea Bisericii câtă vreme are votul acesteia la un interval de 2 ani. Prezbiterii răspund de îndeplinirea 
îndatoririlor lor în faţa conducerii bisericii şi a Adunării Generale. 

b. Procesul selectării lor va fi după cum urmează: 
i. Membri sunt încurajaţi să propună în mod constant conducerii bisericii numele unor fraţi a căror viaţă şi 

daruri sunt considerate ca fiind potrivite pentru această slujbă.  
ii. Conducerea Bisericii va revizui lista tuturor celor astfel propuşi şi o va prezenta Bisericii în Adunarea 

Generală anuală. 
iii. Conducerea bisericii poate 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 problemă în legătură cu persoana nominată, va fi adresată în scris conducerii bisericii 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 acord 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. Completarea numarului de prezbiteri necesar pentru conducerea bisericii se face din randul lucratorilor 
bisericii. 

 
3. Diaconii:  

a. Fiecare diacon va rămâne în slujire câtă vreme este credincios cauzei pentru care a fost ales şi are votul Bisericii. 
Diaconii răspund de îndeplinirea îndatoririlor lor în faţa conducerii bisericii şi a Adunării Generale. 

b. 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 jumătate plus unul din cei prezenţi trebuie 
să fie de accord cu cel (cei) nominat/i. 

c. Nimeni, niciodată nu poate fi nominat în absenţă sau fără acceptul personal. 
d. Diaconii au următoarele atribuţii: 

i. Diaconii vor alege dintre ei un casier al bisericii şi un secretar. O persoană poate fi aleasă in două sau mai 
multe slujbe. 

ii. 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. 

iii. Vegherea reciprocă a diaconilor, va ajuta la păstrarea în slujire numai a acelor diaconi care se învrednicesc 
la aceasta. 

e. Procesul selectării lor va fi după cum urmează: 
i. Membrii sunt încurajaţi să propună în mod constant, portivit nevoilor bisericii, conducerii bisericii numele 

unor fraţi a căror viaţă şi daruri sunt considerate ca fiind potrivite pentru  slujba de diacon. 
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ii. Conducerea bisericii va revizui lista tuturor celor astfel propuşi şi o va prezenta bisericii în Adunarea 
Generală anuală. 

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

 
 

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 conducerea bisericii. 

 
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.  

5. Nici un bun, mobil sau imobil, nu se va cumpăra sau vinde fără aprobarea Adunării Generale. Conducerea Bisericii, prin 
majoritatea sa, poate aproba cumpărarea bunurilor pentru Biserică, până la valoarea de 500 de dolari. În caz exlusiv de urgență, 
conducerea bisericii va hotărî și aproba depașirea acestei sume, urmănd să informeze și să explice cheltuiala in prima duminică. 

 
 

ARTICOLUL X 
ADUNAREA GENERALĂ 

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

i. Adunări Generale anuale  
ii. Adunări Generale speciale. 

 
a. Adunarea Generală anuală a Bisericii se va ţine în principiu în luna februarie a fiecărui an. Conducerea bisericii va fi 

responsabilă pentru alegerea datei.  
i. Anunţul se va face cu cel puţin două 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 o săptămână 
înaintea întrunirii. 

iii. Toate departamentele bisericii vor prezenta rapoarte de activitate care vor viza trecutul, prezentrul 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. Încurajăm 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 
 Conducerea bisericii. 
 La cererea scrisă a unei treimi din membrii bisericii cu drept de vot. 
 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.  
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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 
VALIDITATEA 

 
1. Prezenţa a cincizeci de procente plus unu din numărul total al membrilor cu drept de vot din Biserica Baptistă Română, face o 

Adunare Generală validă. Pentru amendarea unui articol din Statut se cere votul a trei pătrimi din membrii cu drept de vot 
prezenți. Secretarul bisericii va fi responsabil pentru numărătoarea celor prezenţi. 

 
2. Adunarea Generală este valabil constituită dacă la termenul stabilit se intrunesc cel puţin jumătate plus unu din numărul total al 

membrilor Bisericii. Dacă la acea dată nu se intruneşte numărul stabilit, Adunarea Generală se va ţine peste şapte zile in acelaş 
loc, la aceiaş oră şi cu aceiaşi ordine de zi, fără nici o altă convocare. La acea dată va fi valabil constituită cu orice număr de 
membri. 

 
3. Următoarele atribuţii sunt de competenţa exclusivă a Adunării Generale: 

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. 

 
4. 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. 

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

Bisericii. 
 
6. Reprezentanţii Asociaţiei, pot participa la o Adunare Generală a Bisericii în calitate de observatori şi, la nevoie, sfătuitori. Ei nu 

pot dispune într-o Adunare Generală 
 
7. La întâlnirile de lucru ale conducerii Bisericii, cel puţin jumătate plus unu din numărul total, trebuie ca să fie prezent, pentru a se 

lua decizii valide. 
 
8. Orice vot valid va trebui să întrunească condiţiile de număr. 
 
9. Biserica este valabil angajată faţă de terţi prin semnătura păstorului, sau a unui delegat al său şi cea a secretarului. 
 
 

ARTICOLUL XII 
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 membrii cu drept de vot prezenţi. Atât textul prezent, cât şi propunerea pentru schimbarea lui, va fi anunţat din 
timp întregii Biserici. 

 
 

ARTICOLUL XIII 
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 conducerii bisericii.. 
 

ARTICOLUL XIV 
UNITATEA BISERICII 
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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 XV 

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. XI, până când această Biserică 
va fi în mod legal dizolvată. Acest Statut nu poate fi abrogat sau suspendat. 

 
 

ARTICOLUL XVI 
CONFIDENŢIALITATEA ACTELOR BISERICII 

 
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 conducerea Bisericii consideră 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 XVII 
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 si a conducerii Bisericii. 
 
4. Fiecare Biserică şi fiecare credincios 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. 
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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 poate avea în proprietate bunuri sacre şi bunuri comune, mobile şi imobile. Ele 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. 

 
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 dintr-o Biserică baptistă 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. 
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ARTICOLUL XVIII 
 

 
PRINCIPII CARE TREBUIESC RESPECTATE DE CĂTRE TOŢI CEI CARE SE LOGODESC ŞI 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. Cei doi nu pot locui împreună înainte de căsătorie. 
3. Cei doi trebuie să participle la cursul de consiliere premaritală, ţinut de păstor. 

 
B. LOGODNA: 
 

1. Logodna va fi anuntată în biserică. 
2. Pe toată perioada logodnei, celor doi li se cere o comportare ireproşabilă din punct de vedere moral. 

 
C. NUNTA: 

1. Îmbrăcămintea si tot ceremonialul trebuie sa fie decent. 
2. Nici un fel de ceremonie de căsătorie între doi bărbați sa două femei nu vor fi aprobate in Biserica Baptistă din 

Nashville. Biserica nu va facilita pe proprietatea ei nici o ceremonie contrară învățătirilor Scripturii. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                 ANEXA Nr.1 
 
 

LEGĂMÎNTUL DE MEMBRALITATE 
 
 În aceeasi manieră în care credinţa personală în Domnul Isus Hristos manifestată în mod public prin botezul nou-testamental, 
apartenenţa la grupul local de credincioşi ai Biserici Baptiste Romane din Nashville este manifestată prin legământul pe care fiecare 
membru îl face faţă de ceilalţi credincioşi. Dumnezeu este un Dumnezeu al legamintelor ( Geneza 3:15, 9:16, 17:4; Exod 6:4; Levitic 
26:9; Psalmul 25:14; Isaia 54:10; 1Corinteni 11:25) 



 
15 

 
Membrii Biserici Baptiste Române din Nashville subscriu la urmatorul legamânt: 
 

Primindu-l pe Domnul Isus ca Domn şi Mântuitor, botezat fiind în Numele Tatalui al Fiului şi al Duhului Sfint, cunoscind 
principiile de functionare ale Biserici Baptiste Romane din Nashville, calauzit de Duhul Sfint al lui Dumnezeu, doresc să fiu 
un mădular al acestui trup, un membru al acestei familii creştine. Astfel, mă angajez la următoarele: 
A.  Să protejez unitatea bisericii locale: 

a. acţionind cu dragoste faţă de ceilalţi membri 
b. refuzând categoric să particip la vorbirea de rău sau denigrarea fraţilor mei în credinţă. 
c. respectindu-i şi ascultindu-i pe slujitorii aleşi de biserică în conformitate cu învăţăturile Sfintei Scripturi.   
 

Romani 14:19  „Aşa dar, să urmărim lucrurile, care duc la pacea şi zidirea noastră.” 
1 Petru 1:22  „Deci, ca unii cari, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi 
neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima” 
Efeseni 4:29  „Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor 
ce-l aud.” 
Evrei 13:17  „Ascultaţi de mai marii voştri, şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să 
dea socoteală de ele; ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de nici un folos.” 

 
B.  Să particip în mod activ şi responsabil la slujirea bisericii: 

a. Cultivind un spirit de slujire ca al Domnului Isus. 
b. Rugindu-mă pentru cresterea bisericii. 
c. Cooperind cu slujitorii bisericii pentru cresterea şi echiparea mea pentru slujire. 
d. Acceptind responsabilitatile încredinţate de biserica în conformitate cu chemarea şi darurile primite de la 

Dumnezeu. 
 
Filipeni 2:3-7 „Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus 
de el însuş. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora. Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în 
Hristos Isus: El, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, 
ci S-a desbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.” 
1 Tesaloniceni 1:2  „Mulţămim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile 
noastre!” 

              Efeseni 4:11-12  „Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru                     
              desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos.” 

1 Petru 4:10  „Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe 
care l-a primit.” 
 
C. Să sprijin mărturia bisericii locale: 

a. Participind cu regularitate la serviciile de inchinare ale bisericii 
b. Traind o viata curata şi evlavioasa. 
c. Daruind cu bucurie, în mod regulat şi dupa puterile mele în vederea infaptuirii proiectelor bisericii care 

vor conduce la glorificarea lui Dumnezeu. 
 

Evrei 10:25  „Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât 
vedeţi că ziua se apropie.” 
Filipeni 1:27  „Numai, purtaţi-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentruca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi 
rămânea departe de voi, să aud despre voi că rămâneţi tari în acelaşi duh, şi că luptaţi cu un suflet pentru credinţa 
Evangheliei.” 
2 Corinteni 9:7  „Fiecare să dea după cum a Hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie, 
îl iubeşte Dumnezeu.” 

 
 
 
 
 
          NUMELE       __________________________________________ 
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          PRENUMELE _________________________________________ 
 
 
           DATA              _________________________________________ 
 
 
 
         SEMNATURA  __________________________________________         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                                              ANEXA Nr.2 
 
                       FORMULAR PENTRU PROPUNERI 
 
,,Atunci, dupa ce au postit si s-au rugat, si-au pus mainile peste ei,…”  Faptele Apostolilor 13:3 
,,Si El a dat pe unii apostoli; pe altii prooroci; pe altii evanghelisti; pe altii pastori si invatatori, pentru 
desavarsirea sfintilor in vederea lucrarii de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos…” Efeseni 4:11-12 
,,Si orice faceti, cu cuvantul sau cu fapta, sa faceti totul in Numele Domnului Isus…” Coloseni 3:17 
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     Numele si Prenumele celui ce propune: __________________________________________________ 
 
     Numele si Prenumele celor propusi:             
 1. _______________________________________________________________________________________ 
 
 2. _______________________________________________________________________________________ 
 
 3. _______________________________________________________________________________________ 
 
 4. _______________________________________________________________________________________ 
 
 5. _______________________________________________________________________________________ 
 
 6. _______________________________________________________________________________________ 
 
 7. _______________________________________________________________________________________ 
 
 8. _______________________________________________________________________________________ 
 
 9. _______________________________________________________________________________________ 
 
10. _______________________________________________________________________________________ 
 
11. _______________________________________________________________________________________ 
 
12. _______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Nota: Am facut aceste propuneri cu cele mai sincere intentii, calauzit de cugetul meu, luminat de Duhul Sfant si 
fara sa fiu influentat de alte persoane. 
 
                                                                                            Semnatura: __________________________________ 
 
 
 
 

 
                                      ANEXA Nr. 3 
                   
                                       Reprimirea ca membru in Biserica 
 
 Reprimirea ca membru in biserica a celor ce s-au retras sau au fost exclusi conform statului de functionare a 

Bisericii Baptiste Romane Nashville 
           Persoanele care au fost excluse sau retrase din biserica si doresc a fi    reprimite trebuie sa : 

 
1.Adreseze o cerere de reprimire, comitetului bisericii din care sa rezulte: 
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a. Motivul pentru care persoana respectiva a fost exclusa sau s-a retras din Biserica. 
b. Data la care acea persoana a decis retragerea sau data la care a fost exclusa din Biserica. 
c. Exprimarea in scris a parerii de rau si a dorintei de indreptare asupra faptelor savarsite. 
d. Decizia de corectare si supunere fata de autoritatea Bisericii inclusiv a pastorului si a comitetului (ales prin votul 

Bisericii exprimat la Adunarea generala). 
 
2. Marturiseasca in fata comitetului faptele savarsite cat si decizia de corectare. 
 
3. Dupa o analiza a comitetului si a discutiilor purtate cu persoana in cauza se stabileste o perioada de timp (la latitudinea 
comitetului) in care se urmareste si se constata daca persoana in cauza da dovada de pocainta si indreptare. 
 
4. La finalul perioadei de cercetare si constatare are loc o noua discutie intre comitetul bisericii si persoana in cauza, iar la 
propunerea comitetului in Adunarea Generala a bisericii, se hotaraste cu majoritatea simpla a numarului de voturi valabil 
exprimate (in secret), “Reprimirea”, “Amanarea reprimirii” sau “Respingerea propunerii de reprimire” inaintata de catre 
comitet acesteia (Adunarii Generale). 

 
                5. In cazul Reprimirii: 

 
a. Persoana ce a fost exclusa sau retrasa trebuie sa marturiseasca public in Adunarea Generala, faptele pentru care a fost 

exclusa sau retrasa, sa-si exprime parerea de rau asupra acestor fapte, decizia personala de a nu le mai repeta cat si 
hotararea de a se supune autoritatii bisericii, pastorului si comitetului ales prin votul Adunarii Generale. 

b. Dupa exprimarea prin vot secret a Adunarii Generale si validarea voturilor (majoritatea simpla a numarului de voturi 
valabil exprimate), persoana ce doreste a fi reprimita, va semna un nou legamant de membralitate (legamant aprobat 
prin Statutul de functionare al Bisericii Baptiste Romane Nashville aflat la Anexa Nr.1) 

c. De la data respectivei Adunari Generale persoana ce doreste a fi reprimita ca membru in biserica si a obtinut (majoritatea 
simpla a numarului de voturi valabil exprimate), va reintra in toate drepturile (depline) ca membru in biserica si  lucrul 
acesta se va consemna atat in procesul verbal al Adunarii Generale cat si in Registrul de membrii al Bisericii. 

 
               6.    In cazul hotararii Adunarii Generale a Amanarii Reprimirii ca membru a persoanei ce a fost exclusa sau retrasa: 

 
a. Se stabileste un nou termen (perioada de timp- la latitudinea comitetului), de cercetare si supraveghere a persoanei ce 

doreste reprimirea ca membru, in dorinta de a se observa dovada pocaintei si indreptarii vietii acesteia. 
b. Apoi se repeta procedura discutiei dintre comitetul bisericii (ales prin votul Adunarii generale) si persoana ce doreste a fi 

reprimita (vezi punctele 3-4). 
c. Comitetul bisericii va aduce o noua propunere de reprimire a persoanei ce a fost exclusa sau retrasa, intr-o noua Adunare 

Generala a bisericii ce se va tine la o data ulterioara. 
d. Apoi urmeaza procedura de la puctul 5. 

 
               7.     In cazul Respingerii  Propunerii de Reprimire de catre Adunarea Generala,  a persoanei ce doreste a fi reprimita,      

inaintata de comitetul bisericii, atunci persoana respectiva trebuie sa faca mai intai dovada pocaintei personale si supunerii 
fata de Dumnezeu. 
Daca persoana nu face dovada pocaintei, atunci orice cerere de reprimire ca membru in biserica este considerata nula. 

               Daca persoana respectiva face dovada pocaintei personale, atunci se aplica procedura de la punctele 1-5. 

                                                        
                                                         ANEXA Nr. 4 
                                                
                                                 Model Marriage Policy for Churches 
  
Marriage is a union ordained by God. It was first instituted by God in the early chapters of Genesis, codified in the Levitical law, the 
Old Testament prophets compared it to a relationship between God and his people, examples of it are in the historical narratives, and, 
the wisdom literature discusses the unique unity of this relationship. Jesus explained the original intention and core elements of 
marriage, and several New Testament Epistles give explicit instructions on this union. Marriage is a typology of Christ and the 
Church. As such, the Church views marriage as a profound spiritual institution established by God. Due to the importance of marriage 
in the biblical witness, this church adopts the following policy: 
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Clergy: 
  
1. Only duly ordained clergy shall officiate at marriage ceremonies conducted on church property. 
2. Clergy shall not officiate any marriage ceremony that is anything other than the union of one man and one woman. 
3. Clergy employed by the church shall be subject to dismissal and/or loss of ordination for officiating a same gender marriage 
ceremony. 
  
Applicants: 
  
1.Applicants wishing to have a ceremony performed by a member of the clergy employed by the church, or to use the church facilities, 
shall affirm their agreement with the Articles of Faith and shall conduct themselves in a manner that is consistent therewith. 
2. Applicants must be of different gender. 
3. Applicants shall receive __________ hours of premarital counseling by clergy or counselors employed by the church or other 
persons who, in the sole opinion of the pastoral staff of the church, have appropriate training, experience, and spiritual understanding 
to provide such counseling. 
  
Premises: 
  
1.Any marriage performed on church premises shall be officiated by a member of the clergy. 
2.Clergy officiating marriage ceremonies on church premises, whether or not employed by the church, shall affirm their agreement 
with the Articles of Faith and shall conduct themselves in a manner that is consistent therewith. 
3.The clergy assigned by the church to implement the procedures contained in this Marriage Policy may, in his or her sole discretion, 
decline to make church facilities available for, and/or decline to officiate at, a ceremony when, in his or her judgment, there are 
significant concerns that one or both of the applicants may not be qualified to enter into the sacred bond of marriage for theological, 
doctrinal, moral or legal reasons. 
4. Church premises shall not be used to officiate, celebrate or otherwise observe or conduct any marriage ceremony that is anything 
other than the union of one man and one woman. 
  
Model Human Sexuality Language for Churches, Religious Schools and Other Faith-Based Organizations 
  
Marriage: (added to Articles of Faith) 
  
Marriage is a sacrament (or ordinance or rite of the Church. [Alternative: Marriage has been ordained (or established or instituted) by 
God.] This church defines “marriage” as the exclusive covenantal union of one man and one woman in which such union is a lifetime 
commitment. A civil government’s sanction of a union will be recognized as a legitimate marriage by the church only to the extent 
that it is consistent with the definition of “marriage” found in these Articles. 
  
Human Sexuality: (added to Articles of Faith) 
  
Legitimate sexual relations are exercised solely within marriage. Hence, sexual activities outside of marriage (referred to in the New 
Testament as “porneia”) including but not limited to, adultery, premarital sex, homosexuality, and pedophilia are inconsistent with the 
teachings of the Bible and the Church. Further, lascivious conduct, transgender behavior, and the creation and/or distribution and/or 
viewing of pornography, are incompatible with the biblical witness. 
  
Qualifications: (board members, employees, volunteers) 
  
Every minister, board member, employee, or volunteer shall affirm their agreement with the Articles of Faith and shall conduct 
themselves in a manner that is consistent therewith. 
  
(Note: For employees, the above qualifications must be a part of a written employment contract, i.e., consideration is exchanged by 
the parties. “At will” employment relationships will seriously undermine the religious organization’s ability to enforce moral conduct 
requirements.) 
  
Qualifications: (members) 
  
Every member shall affirm their agreement with the Articles of Faith and behave in a manner that is consistent therewith. 
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Religious Schools: (optional for students) 
  
As a prerequisite for attendance and continued enrollment, students shall be in good standing and affirm their agreement with the 
Articles of Faith and shall conduct themselves in a manner that is consistent herewith. 
  
Religious Schools: (optional for parent/guardian) 
  
At least one parent or guardian: 
  
■Must be a Christian who is in agreement with the school’s Articles of Faith; and 
■Is a member, or regularly attending, a local church. 
 
 
 


