
                Biserica Penticostală „Betesda“ Stuttgart │ Regenpfeiferweg 18 │70378 Stuttgart │ info@biserica -betesda.de │www.biserica-betesda.de
                Cont bancar: Betesda Stuttgart e.V. │  IBAN: DE15 6406 1854 0092 1020 00  │ Verwendungszweck (scopul plății) : SPENDE

STATUTUL CULTULUI CREȘTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ DIN ROMANIA

  SECŢIUNEA a 3-a
Calitatea de membru al bisericii locale

   A. Dobândirea calităţii de membru

   Art. 23

(1) Calitatea de membru al bisericii locale se dobândeşte de către persoana care:

   a) s-a întors la Dumnezeu cu pocăinţă şi credinţă, făcând dovada naşterii din nou;

   b) l-a mărturisit pe Isus Hristos în apa botezului ca Domn şi Mântuitor, conform Sfintelor Scripturi;

   c) acceptă Sfânta Scriptură ca autoritate finală a lui Dumnezeu pentru viața creștină, precum și Mărtutisirea de Credință și
prevederile Statutul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România;

   d) se înscrie ca membru în evidenţele bisericii.

   Art. 24

Acceptul pentru botezul în apă al persoanelor nou-convertite aflate la vârsta responsabilității, se face la cererea
acestora, de către pastorul bisericii sau de pastorul bisericii împreună cu comitetul acesteia. Aceste persoane vor urma un
curs de pregătire biblică în vederea însuşirii adevărurilor de bază ale vieţii de credinţă. Vor fi acceptate la botez numai acele
persoane care fac dovada unei întoarceri autentice la Dumnezeu.

   Art. 25

Calitatea de membru este personală şi netransmisibilă. Un credincios poate fi membru în acelaşi timp numai într-o
singură biserică.

   Art. 26

(1) Credincioşii penticostali se pot transfera, la cerere scrisă, într-o altă biserică.

(2) Se acceptă transferul de membri în bisericile penticostale şi al credincioşilor din alte biserici evanghelice, care
acceptă Mărturisirea de credinţă şi practica Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

(3) Analiza şi decizia cu privire la cerea de transfer se fac de către pastorul bisericii împreună cu comitetul bisericii.

(4) Membrii care pleacă din localitate sau din ţară pentru o perioadă mai mare de 6 luni, indiferent de motivul
plecării, trebuie să ceară transferul de la biserica locală, iar la întoarcere vor aduce transferul de la biserica pe care au
frecventat-o în perioada absenţei din biserica locală.

   Art. 27

(1) Calitatea de membru al bisericii încetează prin retragere, transfer, excludere sau deces.

(2) Retragerea ca membru trebuie să fie comunicată conducerii bisericii în scris.

(3) Persoanele care pierd calitatea de membru nu au niciun drept asupra bunurilor şi valorilor aduse sub orice titlu
în patrimoniul bisericii şi nici urmaşii lor.
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   B. Drepturile membrilor

   Art. 28

(1) Drepturile membrilor bisericii locale sunt:

   a) să participe la Adunările Generale ale bisericii, cu drept de vot;

   b) să fie implicați de către conducerea bisericii în diferite slujbe spirituale sau administrative, potrivit chemării lui
Dumnezeu şi în funcţie de calităţile spirituale, capacităţile intelectuale și disponibilitatea necesară;

   c) să li se oficieze actele de cult de care au nevoie;

   d) să beneficieze de asistenţă spirituală din partea bisericii;

   e) să se poată transfera într-o altă biserică, la cerere.

   C. Obligaţiile membrilor

   Art. 29

(1) Îndatoririle membrilor bisericii locale sunt:

   a) să trăiască în spiritul învăţăturilor Sfintelor Scripturi şi să respecte prezentul statut;

   b) să frecventeze cu regularitate serviciile divine şi să îşi aducă contribuţia la împlinirea menirii bisericii;

   c) să îi respecte pe ceilalţi membri, pe slujitorii bisericii, să respecte rânduiala bisericii locale şi să se supună hotărârilor
conducerii acesteia;

   d) să contribuie cu regularitate la susţinerea financiară a bisericii prin zeciuieli şi donaţii, potrivit învăţăturii Sfintelor
Scripturi şi nevoilor lucrării lui Dumnezeu.

   D. Disciplina membrilor. Reguli şi proceduri

   Art. 30

 (1) Disciplinarea bisericească se exercită de conducerea bisericii, sub îndrumarea pastorului, cu următoarele
scopuri:

   a) pentru a îndemna la pocăință și a-l recupera pe cel căzut;

   b) pentru a păstra sănătatea morală şi spirituală a bisericii;

   c) pentru a păstra unitatea şi armonia în cadrul bisericii;

   d) pentru a păstra neştirbită mărturia bisericii în faţa lumii.

(2) Formele de disciplinare care se aplică în biserică sunt:

   a) mustrare personală de către pastor sau conducătorul bisericii;

   b) mustrare în faţa comitetului bisericii;

   c) retragerea unor drepturi, după cum hotărăște conducerea bisericii;

   d) retragerea tuturor drepturilor de membru;
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   e) excluderea; după caz, poate fi însoţită de interdicţia accesului persoanei excluse în locaşul de cult al bisericii care a
decis excluderea.

(3) Nici un membru aflat în procesul de cercetare disciplinară nu își poate retrage calitatea de membru din biserica
locală și nici nu se poate transfera într-o altă biserică aparținând Cultului Creștin Penticostal până la finalizarea procesului.

(4) La transferul într-o altă biserică, membrilor supuși disciplinei li se va menționa în adeverința de transfer, de
către pastor, și măsura disciplinară.

(5) În situații excepționale, atunci când cazul unui membru ajunge să fie analizat de forurile ierarhice superioare,
acestea pot hotărî, în funcție de caz, măsurile disciplinare ce se impun. Măsura disciplinară se comunică bisericii locale de
către sau prin Comunitatea Regională, Etnică sau Teritorială de care aparține.

 (6) În desfășurarea activității sale, biserica poate decide, în cazuri riguros determinate, interzicerea accesului în
locașul de cult a unor persoane care tulbură serviciile divine.

 (7) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) lit. c), d), e) se trec într-un proces-verbal semnat de conducerea bisericii, se
aduc la cunoştinţă celui în cauză şi se comunică Adunării Generale.

 (8) Persoana faţă de care s-a aplicat o formă de disciplinare are dreptul de a se adresa în scris, prin contestaţie,
Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice, ca organ ierarhic superior, în termen de 30 de zile de la comunicarea
sancţiunii.

 (9) Aplicarea formei extreme de disciplinare, excluderea, se face cu confirmarea comunităţii regionale, teritoriale
sau etnice, pentru următoarele abateri:

   a) căderea în păcate grave şi trăirea în păcat;

   b) trăirea nedemnă din punct de vedere moral, trăire care aduce prejudicii grave bisericii şi lucrării lui Dumnezeu;

   c) răspândirea de învăţături şi practici contrare adevărului biblic;

   d) subminarea cu premeditare a unităţii şi autorităţii bisericii prin producerea de dezbinări sau prin răspândirea de zvonuri
care pot duce la aceasta;

   e) absenţa îndelungată şi voită de la serviciile divine şi de la activităţile desfăşurate în cadrul bisericii.

f) săvârșirea unor fapte menite să prejudicieze mărturia Evangheliei, imaginea bisericii și a slujitorilor ei prin acțiuni în
instanță nejustificate și intervenții în spațiul public.

Art. 301

(1) Repunerea în drepturi, respectiv reprimirea celui pus sub disciplină, conform art.30 alin. (2) lit. c), d), e) se face
de către pastor împreună cu comitetul bisericii, atunci când acesta:

   a) se căieşte din toată inima de abaterile sale;

   b) face dovada că viaţa lui s-a îndreptat;

   c) se supune rânduielilor bisericii;

   d) cere în scris să fie reprimit.

(2) În cazul reprimirii celui exclus, aceasta se comunică Comunităţii Regionale, Teritoriale sau Etnice. Excluderea,
precum şi reprimirea vor fi consemnate într-un proces-verbal şi operate în evidenţele de membri ale bisericii.


