ELIM ‐ ROMANIAN PENTECOSTAL CHURCH

APLICAȚIE DE MEMBRU / MEMBERSHIP APPLICATION

142 Scenic Highway Lawrenceville Georgia 30046 USA

INFORMAȚII DESPE FAMILIE / HOUSEHOLD INFORMATION
Nume de Familie
Last Name
Adresa
Address

Persoană de Contact
Head of Household
Strada, Oraș, Stat, Cod Poștal / Street, City, State, Zip

Telefon
Phone

Email

(

)

(

)

INFORMAȚII DESPRE SOȚ / HUSBAND's INFORMATION
Nume de Familie
Last Name

Prenumele
First Name
Telefon
Phone

Email
Data Botezului
Locul Botezului
Baptism Date
Baptism Place
Dacă DA semnează aici
Soțul aplică pentru a fi membru?
Da / Yes
Husband applying for membership?
Nu / No
If YES sign here
Ce funcție, poziție ori talent ați avut in Biserică?
What function, position or talent you had in the Church?

Pastor
Semnatură / Signature
Am să respect Statutul Bisericii / I Agree with the Church Rules

Data Nașterii
DOB

INFORMAȚII DESPRE SOȚIE / WIFE's INFORMATION
Nume de Familie
Last Name

Prenumele
First Name
Telefon
Phone

Email
Data Botezului
Locul Botezului
Baptism Date
Baptism Place
Dacă DA semnează aici
Soția aplică pentru a fi membru?
Da / Yes
Wife applying for membership?
If YES sign here
Nu / No
Ce funcție, poziție ori talent ați avut in Biserică?
What function, position or talent you had in the Church?

(

)

Pastor
Semnatură / Signature
Am să respect Statutul Bisericii / I Agree with the Church Rules

Data Nașterii
DOB

INFORMAȚII DE STARE CIVILĂ / MARRIAGE STATUS INFORMATION
Casatorit / Married

Necasatorit(a) / Unmarried

Data Căsătoriei
Marriage Date
Alte informații sau detali
Other Remarks or Details

Divorta t(a ) / Divorced

Vaduv(a) / Widdow

Locul Căsătoriei
Marriage Place

Pastor

INFORMAȚII DEPRE COPII / CHILDREN INFORMATION
Numele / Name

Data Nașterii / DOB

Talent

Numele / Name

1

5

2

6

3

7

4

8

Data Nașterii / DOB

Talent

Alte informați aduse la cunoștința conducerii Bisericii / Other information disclosed to the Church leaders

LOC REZERVAT PENTRU CONDUCEREA BISERICII / PLACE FOR THE CHURCH BOARD COMMENTS
Received Date:

______/______/20____

By: _______________________________

Approved Date:

______/______/20____

By: _______________________________

Need Review

Comments:

Other Oomments or Suggestions

____________________________________________
Ver: 3/23/2014

CAPITOLUL ‐III‐ ȘI CAPITOLUL ‐VI‐ DIN STATUTUL BISERICII PENTICOSTALE ELIM DIN ATLANTA
CAPITOLUL III.
MEMBRI SI APARTINATORI
Art.22
Este membru al Bisericii Penticostale Române Elim acea persoană care
s‐a întors la Dumnezeu cu pocăință și credință și L‐a mărturisit pe Domnul Isus
Hristos în apa botezului ca Domn și Mântuitor. De asemenea acceptă
mărturisirea de credință și prezentul statut de organizare și funcționare al
bisericii, a împlinit vârsta de 18 ani și este înscrisă în registrul de membri al
bisericii.
Art.23
Primirea pentru botezul în apă a persoanelor nou convertite se
hotărește de către păstorul bisericii împreună cu conducerea acesteia. Aceste
persoane vor urma în prealabil un curs de pregătire biblică în vederea însușirii
adevărurilor de bază ale vieții de credință. Vor fi acceptate la botez numai acele
persoane care dovedesc o întoarcere autentică la Dumnezeu.
Art.24
Credincioșii penticostali pot deveni membri într‐o altă biserică cu
acordul conducerii celor două biserici (cea din care pleacă și cea în care
urmează să fie primit ca membru solicitantul). Se acceptă transferul de membri în
bisericile penticotale și a credincioșilor din alte biserici neoprotestante care au
nașterea din nou și botezul în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt.
Art.25
Calitatea de membru este personală și netransmisibilă. Un credincios
poate fi membru în același timp numai într‐o singură biserică.
Art.26
Calitatea de membru al bisericii se pierde prin transfer, excludere sau
la cerere.
Art.27

Art.28

Drepturile membrilor Bisericii Penticostale Române Elim sunt:
A. Să participe la slujbele bisericii.
B. Să participe la Adunările Generale ale bisericii, cu drept de vot
deliberativ.
C. Să fie aleși în diferite slujbe spirituale și administrative potrivit cu
chemarea lui Dumnezeu și în funcție de calitățile și capacitățile
intelectuale.
D. Să li se oficieze actele de cult de care au nevoie.
E. Să beneficieze de asistență spirituală din partea bisericii.
F. Să se poată transfera într‐o altă biserică la cerere.
Îndatoririle membrilor Bisericii Penticostale Române Elim sunt:
A. Să trăiască în spiritul învățăturilor Sfintelor Scripturi, să respecte
Mărturisirea de credință a Bisericii Penticostale Române Elim și
prezentul statut
B. Să frecventeze cu regularitate serviciile divine și să contribuie la
realizarea menirii bisericii.
C. Să respecte slujitorii bisericii, rânduiala bisericii și să se supună tuturor
hotărârilor conducerii acesteia.
D. Să contribuie cu regularitate la susținerea financiară a bisericii, potrivit
cu învățătura Sfintelor Scripturi și potrivit cu nevoile Lucrării lui
Dumnezeu.

B. Trăirea nedemnă din punct de vedere moral, trăire care aduce
prejudicii grave Bisericii și Lucrării lui Dumnezeu.
C. Răspândirea de învățături și practici contrare adevărului biblic.
D. Subminarea cu premeditare a unității bisericii locale prin producerea de
dezbinări sau prin răspândirea de zvonuri care pot conduce la aceasta.
E. Neparticiparea la viața bisericii prin absența îndelungată și voită de la
serviciile divine.
F. Nerespectarea îndatoririlor menționate la Articolul 28, alineatul C și D.
Art.32
Repunerea în drepturi, respectiv reprimirea celui pus sub disciplină, se
face de către păstor împreună cu conducerea bisericii atunci când cel în cauză se
căiește de din toată inima de abaterile sale și biserica are dovezi că viața lui s‐a
îndreptat, că a fost iertat de Domnul pentru faptele sale, că se supune bunelor
rânduieli ale bisericii și cere, în scris, să fie reprimit. Atât excluderea, cât și
reprimirea vor fi consemnate într‐un proces verbal și operate în registrul de
membri al bisericii.
Art.33
Sunt considerați aparținători ai Bisericii Penticostale Române Elim
următorii:
A. Copiii din familiile credincioșilor penticostali sub vârsta de 18 ani.
B. Persoanele care frecventează în mod regulat serviciile divine și în că nu
au fost botezate, dar care și‐au exprimat dorința în acest sens.
Aparținătorii nu beneficiază de drepturile de membru.
Art.34
Fiecare membru renunță benevol și total la dreptul de a da în judecată
Biserica Penticostală Română Elim sau vreun membru din conducerea ei, atunci
când implementarea Mărturisirii de credință
și a prezentului statut va
duce la excluderea sau punerea sub disciplină, mustrare în particular sau în public
a membrului în cauză. De asemenea sfaturile date cu ocazia vizitelor pastorale
sau a consilierilor spirituale nu pot fi folosite ca bază pentru a da în judecată
Biserica Penticostală Română
Elim sau vreun membru din conducerea
acesteia.
Art.35
De asemenea membrii Bisericii Penticostale Române Elim renunță
total și benevol la dreptul de a da în judecată orice membru din biserică pentru
orice motiv neînsemnat cu privire la lucrurile vieții acesteia (conform cu 1
Corinteni 6:4).
Art.36
Orice membru al Bisericii Penticostale Române Elim, dacă se simte
nedreptățit sau păgubit de un alt
membru din biserică să respecte
cuvintele Domnului Isus din Matei 18:15‐17.
Art.37
Dacă membrii în cauză nu respectă Articolul 36, conducerea bisericii
va lua măsuri disciplinare care vor putea duce până la excluderea celui vinovat
(conform 1 Corinteni 5:12,13).
CAPITOLUL VI.
PATRIMONIUL BISERICII
Art.54
Biserica Penticostală Română Elim, prin Adunarea Generală, dispune
de patrimoniul și de fondurile ei fără nici un amestec din afară. Gestionarea
acestora se face de către Conducerea Bisericii.

Art.29
Fiecare membru al bisericii, indiferent de slujba pe care o are în
biserică este supus disciplinei acesteia. Discplina bisericească se execută de către
conducerea bisericii sub îndrumarea păstorului cu următoarele scopuri:
A. Pentru a păstra sănătatea spirituală și morală a bisericii.
B. Pentru a păstra unitatea și armonia în cadrul bisericii.
C. Pentru a îndemna la pocăință și a recupera pe cel căzut.
D. Pentru a păstra neștirbită mărturia bisericii în fața lumii.

Art.55
Biserica poate avea în proprietate locașul de cult cu anexele și
terenurile aferente, casă pastorală și pentru personalul de serviciu, clădiri și
terenuri pentru unitățile de învățământ, de caritate, de odihnă, mijloacele
tehnice necesare desfășurării activității proprii, cimitir confesional, etc.

Formele de disciplinare care se aplică în Biserica Penticostală Română
Art.30
Elim sunt:
A. Mustrarea personală.
B. Mustrarea în fața Conducerii bisericii.
C. Retragerea dreptului de a sluji în biserică.
D. Retragerea tuturor drepturilor de membru.
E. Excluderea.
Sancțiunile prevăzute în alineatele C, D și E se consemnează într‐un proces
verbal,semnat de conducerea bisericii și sunt aduse la cunoștința celui în cauză.

Art.57
Biserica Penticostală Română Elim se întreține din contribuțiile și
zeciuielile membrilor ei, din donații din partea persoanelor fizice sau juridice din
țară sau din străinătate, cu respectarea principiului biblic privind moralitatea
provenienței acestora și din alta activități proprii.

Art.31

Aplicarea formei extreme de disciplinare (Excluderea) se face pentru:
A. Căderea în păcate grave și trăirea în ele.

Art.56
În vederea dobândirii sau înstrăinării bunurilor mobile sau imobile,
Biserica Penticostală Română Elim nu are nevoie de avizul sau aprobarea unui
organ ierarhic.

Art.58
Donațiile de orice natură făcute Bisericii Penticostale Române Elim
întră în prorprietate acesteia și nu pot fi restituite sub nici o formă donatorilor.
*** Dacă aveți nevoice de o copie complectă a Statutului
vă rugăm să vă adresații secretariatului ***

