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CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE  
 
Art.1 Denumirea Asociaţiei Religioase este Adunările lui Dumnezeu din 

România.  
 

Art.2 Sediul Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România este în 
Bucureşti, Str. Răsăritului, Nr. 59, Sectorul 6. Adunarea Generală 
Naţională poate schimba sediul.  

 
Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România are un 
patrimoniu iniţial de 1.000,00 RON. 

  
Art.3 Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România este o asociaţie 

non-profit, apolitică, liberă şi autonomă faţă de stat, se organizează şi 
funcţionează potrivit prevederilor prezentului Statut.  

 

Art.4    Noi credem că: 
 

a. Scopul lui Dumnezeu pentru om este: să caute şi să mântuiască ce era 
pierdut, închinarea şi zidirea bisericii lui Hristos.  

 

b. Credincioşii, mântuiţi şi chemaţi din lume, alcătuiesc trupul sau biserica lui 
Isus Hristos, întemeiată şi zidită pe temelia apostolilor şi a proorocilor, 
piatra din capul unghiului fiind însuşi Isus Hristos.  

 

c. Mădularelor acestui trup care este biserica lui Isus Hristos (ecclesia) li se 
cer să se adune împreună pentru închinare, părtăşie, sfat şi învăţătură din 
Cuvântul lui Dumnezeu, pentru slujire şi pentru exercitarea darurilor 
spirituale şi a slujbelor instituite în biserica nou-testamentală.  

 
d. Bisericile apostolice primare se uneau în părtăşie ca un trup reprezentativ 

al credincioşilor mântuiţi, plini de Duhul Sfânt, ordinau şi trimiteau în 
lucrare evanghelişti şi misionari şi sub călăuzirea Duhului Sfânt, puneau în 
biserici, pastori şi învăţători.  

 
e. Scopul primordial al existenţei Asociaţiei Religioase Adunările lui 

Dumnezeu din Romania este acela de a fi un factor folosit de Dumnezeu 
pentru răspândirea Evangheliei în lume, un trup constituit în care oamenii 
să se poată închina lui Dumnezeu şi în care sfinţii sunt desăvârşiţi după 
chipul Fiului Său.  
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f. Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România există cu acelaşi 
scop al bisericilor apostolice nou-testamentale, acela de a da învăţătură şi 
de a încuraja credincioşii în puterea Duhului Sfânt care-i însoţeşte cu 
semne supranaturale, adăungând o dimensiune necesară legăturii de 
închinare cu Dumnezeu şi împuternicindu-i să ia parte la lucrarea deplină a 
Duhului Sfânt exprimată sub forma roadei, darurilor şi lucrărilor ca în 
vremurile nou testamentale pentru zidirea trupului lui Hristos.  

 
g. Suntem o asociaţie religioasă bazată pe cooperare a sfinţilor botezaţi cu 

Duhul Sfânt din bisericile penticostale locale cu o credinţă de acelaşi preţ, 
la care se pot afilia şi biserici de acelaşi fel din toate părţile lumii,  
cunoscută sub numele Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din 
România. Obiectivul nostru nu este de a submina autoritatea bisericilor 
locale dar nici de a le priva de drepturile lor scripturale, ci este de a 
recunoaşte şi promova metodele, doctrinele şi comportarea scripturală, în 
scopul închinării, unităţii, părtăşiei şi lucrării lui Dumnezeu; de a dezaproba 
metodele şi doctrinele şi comportarea nescripturală, străduindu-ne să 
păstrăm unitatea Duhului prin legătura păcii „până vom ajunge toţi la 
unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, 
la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos” (Efeseni 4:13) 

 

 
CAPITOLUL II 
 PREROGATIVE  

 

Art.5 Aprobarea numai a acelor învăţături, metode şi practici care sunt 
scripturale; de asemenea, dezaprobarea celor care sunt nescripturale.  

 

Art.6 Încurajarea şi promovarea răspândirii Evangheliei atât în ţară şi străinătate. 
 
Art.7 Oferirea unei baze pentru părtăşia între creştinii de aceeaşi credinţă.  
 
Art.8  Stabilirea şi menţinerea unor departamente, instituţii şi biserici necesare 

pentru răspândirea Evangheliei şi lucrarea Asociaţiei Religioase  Adunările 
lui Dumnezeu din România. 

 

Art.9 Adunarea Generală Naţională dispune de patrimoniu şi de fondurile ei fără 
amestec din afară.  
Dreptul de a poseda atât fonduri cât şi bunuri mobile şi imobile dobândite 
prin achiziţii de orice fel, donaţii, cotizaţii, sponsorizări, subvenţii, 
moşteniri, venituri obţinute din închirieri, leasing, împrumuturi, etc.  şi 
oricare altă formă legală; de asemenea are dreptul de a dispune de aceste 
fonduri şi bunuri mobile şi imobile, şi de a le utiliza , vinde, ipoteca, 
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împrumuta, de a le oferi prin leasing şi închiria prin aceasta creîndu-se 
premisele necesare pentru împlinirea scopurilor. 

 

Art.10 Examinarea candidaţilor pentru slujire dar şi recunoaşterea şi ordinarea ca  
lucrători a acelor persoane care îndeplinesc standardele scripturale (I Tim. 
3: 1-8; Tit 1:5-9) şi care îndeplinesc cerinţele Asociaţiei Religioase  
Adunările lui Dumnezeu din România. Asumarea responsabilităţii 
supravegherii întregii activităţi a lucrării şi lucrătorilor Asociaţiei Religioase  
Adunările lui Dumnezeu din România.  

 
 

CAPITOLUL III 
PRINCIPII  

 

Art.11  Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România vor reprezenta 
biserica lui Hristos aşa cum este descrisă în Noul Testament. Principiile 
organizaţiei sunt principiile unităţii, cooperării şi egalităţii.  

 

 
CAPITOLUL IV 

           PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE ASOCIAŢIEI RELIGIOASE 
 

Art.12 Scopul principal al Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din 
România este predicarea şi învăţarea Evangheliei, să convingă pe oameni în 
spiritul dragostei divine, să devină ucenici ai lui Hristos şi membrii cu simţ 
de răspundere ai asociaţiei religioase şi societăţii, precum şi instruirea lor în 
vederea unei vieţuiri sănătoase. În îndeplinirea acestui scop, asociaţia 
religioasă:  

 

a. Organizează adunări religioase obişnuite şi speciale cu ocazia cărora se 
întrunesc membrii şi grupurile pentru mărturisirea comună a învăţăturii 
creştine, predicarea  Evangheliei şi răspândirea ei celor ce nu o cunosc. 

 

b. Crează instituţii şcolare de toate gradele în conformitate cu prevederile  
legale  

 

c. Educă pe oameni în spiritul toleranţei şi al respectului reciproc faţă de 
toţi cetăţenii, indiferent de convingerile lor religioase sau filozofice.  

 

d. Organizează centre de asistenţă unde este nevoie de asistenţă morală, 
materială şi religioasă.  

 

e. Creează centre de reabilitare pentru cei drogaţi sau eliberaţi din detenţie,  
pentru a-şi regăsi locul în societate.  

 

f.      Organizează instituţii şi mijloace de informare în  masă cum ar fi: edituri,   
posturi de radio şi TV  şi oricare altele.  



Statutul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei Religioase „Adunările lui Dumnezeu din România” 

 

6 

 

g.   Organizează pregătirea cadrelor necesare lucrării în ţară sau străinătate. 
 

h. Stabileşte şi întreţine relaţii cu biserici, organizaţii, persoane fizice şi 
juridice, atât din ţară cât şi din străinătate. 

 
i. Organizează activităţi economice.  

 
Art.13 Limba oficială în raporturile cu organele de stat este limba română iar 

pentru realizarea diferitelor activităţi, se va folosi limba maternă a 
participanţilor.  

 

Art.14 Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România poate să 
stabilească contacte, relaţii de colaborare, afiliere cu alte oragnizaţii sau 
asociaţii din ţară sau străinătate.  

 

Art.15 Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România desfăşoară 
activităţi religioase prin toate formele de întruniri, folosind orice mijloc 
de răspândire al Evangheliei şi al slăvirii lui Dumnezeu prin citirea, 
predicarea şi învăţătura Sfintelor Scripturi, rugăciuni, cântece, imnuri 
religioase, lucrări de evanghelizare, şi oricare alte solemnităţi ocazionale. 

  
Art.16 Întrunirile religioase sunt publice; nimeni nu are dreptul să tulbure 

exercitarea lor liberă, să interzică sau să oblige pe cineva să participe. 
 

 
CAPITOLUL V 

MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ 
(PRINCIPII DE CREDINŢĂ) 

 

Art.17   Scriptura inspirată. 
Sfânta Scriptură, atât Vechiul cât şi Noul Testament este inspiraţia 
verbală şi plenară a lui Dumnezeu şi revelaţia Sa pentru oameni; un ghid 
infailibil şi autoritar de credinţă şi conduită. (2Timotei 3:15-17;   
1 Tesaloniceni 2:13; 1 Petru 1:12) 

Art.18   Singurul Dumnezeu adevărat 
Singurul Dumnezeu adevărat S-a revelat pe Sine ca „Eu Sunt”. Creatorul 
cerului şi al pământului şi Răscumpărătorul omenirii. Ulterior S-a revelat 
ca Dumnezeu în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. (Deuteronom 
6:4; Isaia 43:10,11; Matei 28:19; Luca 3:22) 
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TRINITATEA 

 

a. Definirea termenilor 
Termenii „Trinitate“ şi „persoane“ raportaţi la divinitate, chiar dacă nu se 
găsesc în Scriptură, sunt cuvinte în armonie cu Scriptura prin care putem 
comunica celorlalţi adevărul cu privire la doctrina despre Hristos, 
respectând fiinţa lui Dumnezeu şi făcând distincţie între „mai mulţi 
dumnezei şi mai mulţi domni.“ Putem, deci, să vorbim despre Domnul 
Dumnezeul nostru în termenii Trinităţii sau ca fiind Unul în trei 
persoane, şi să fim fideli Scripturilor. (ex. Matei 28:19; 2 Corinteni 13:14; 
Ioan 14:16, 17) 

 

b. Distincţie şi relaţie în Trinitate 
Hristos a vorbit despre o distincţie a persoanelor din Trinitate pe care a 
exprimat-o în anumiţi termeni: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, dar această 
distincţie şi relaţionare este enigmatică şi neînţeleasă, pentru că nu este 
explicată. (Luca 1:35; 1Corinteni 1:24;  Matei 11:25-27; 2 Corinteni 13:14; 
1 Ioan 1:3, 4) 

 

c. Existenţa unui singur Dumnezeu ca Tată, Fiu şi Duh Sfânt 
Există ceva în Fiul care Îi conferă autoritate distinctă de Tatăl şi ceva în 
Duhul Sfânt care Îi dă autoritate specifică şi distinctă de Fiul şi de Tatăl. 
Prin urmare, Tatăl este părintele, Fiul este singurul născut din Tatăl, iar 
Duhul Sfânt purcede de la Tatăl şi Fiul. Aceste trei persoane ale 
Divinităţii îşi manifestă existenţa într-un singur Dumnezeu şi Domn 
Atotputernic, iar Numele lui este unul singur.(Ioan 1:18; 15:26; 17:11; 21; 
Zaharia 14:9) 

 

d. Identitate şi colaborare în Trinitate 
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt nu sunt identici ca persoane; raportul dintre ei 
nu se confundă; nu-şi împart respectul şi nu există opoziţie în colaborare. 
Fiul este în Tatăl şi Tatăl este cu Fiul în părtăşie, Tatăl nu este din Fiul, 
dar Fiul este din Tatăl. Aşadar, nici o persoană a Divinităţii nu există 
separat şi nu lucrează independent de celelalte. (Ioan 5:17-30, 32,37; Ioan 
8:1-18). 

 

e. Numele Domnului Isus Hristos. 
Formularea „Domnul Isus Hristos“ constituie un nume aparte. Niciodată 
în Noul Testament nu se aplică Tatălui sau Duhului Sfânt. El aparţine în 
exclusivitate Fiului lui Dumnezeu.(Romani 1:1-3; 7; 2 Ioan 3) 
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f. Domnul Isus Hristos – Dumnezeu este cu noi. 

Formularea Domnul Isus Hristos, în natura sa veşnică şi divină este 
singurul Fiu al lui Dumnezeu, dar în natura sa umană El este Fiul Omului 
şi pentru că El este  Dumnezeu şi Om, numele Său este „Emanuel“, 
adică „Dumnezeu este cu noi”.  (Matei l:23; 1 Ioan 4:2,10,14; Apocalipsa 
1:13,17) 

 

g. Numele Fiul lui Dumnezeu  
În timp ce numele „Emanuel“ îl cuprinde atât pe Dumnezeu, cât şi pe 
om într-o singură persoană, Isus Hristos – Fiul lui Dumnezeu descrie 
divinitatea Sa, iar Fiul Omului arată umanitatea Sa. Prin urmare, „Fiul lui 
Dumnezeu“ aparţine eternităţii, iar „Fiul Omului“ aparţine timpului. 
(Matei 1:21-23;  2 Ioan 3; 1 Ioan 3:8; Evrei 7:3; 1:1-13) 

 

h. Înţelegere greşită a doctrinei despre Hristos 
Este o greşeală  să spui că Isus Hristos, ca Fiu al lui Dumnezeu, poartă 
acest nume exclusiv din actul întrupării sau datorită raportării Sale la 
răscumpărare. Deci a nega faptul că Tatăl este un Tată real şi etern, şi 
Fiul este un Fiu real şi etern înseamnă a nega distincţia şi relaţia din 
Divinitate, a nega pe Tatăl şi pe Fiul şi a înlocui adevărul că Isus Hristos 
a venit în trup. (2 Ioan 9; Ioan 1:1, 2, 14, 18, 29, 49; 1 Ioan 2:22, 23; 4:1-
5; Evrei 12:2) 

 

i. Înălţarea lui Isus Hristos ca Domn 
Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Hristos, a făcut ispăşirea 
păcatelor, a fost aşezat la dreapta măririi în locurile prea înalte, şi i-au fost 
supuşi îngerii, stăpânirile şi puterile şi fiind atât Dumnezeu, cât şi Hristos, 
El a trimis Duhul Sfânt pentru ca noi  în Numele lui Isus, „să ne plecam 
genunchii şi să mărturisim că Isus Hristos este Domn spre slava lui 
Dumnezeu Tatăl, până la sfârşit când Fiul se va supune Tatălui, pentru ca 
Dumnezeu să fie totul în toţi.”(Evrei 1:3; 1 Petru 3:22; Faptele 
Apostolilor 2:32-36; Romani 14:11; 1 Corinteni 15:24-28) 

 

j. Acelaşi respect faţă de Tată şi Fiu 
Pentru că Tatăl a lăsat toată judecata Fiului, plecarea genunchilor nu este 
doar o exprimare a datoriei pentru toţi cei din cer şi de pe pământ, ci este 
o bucurie negrăită în Duhul Sfânt care îi conferă Fiului toate atributele 
divinităţi şi îi dă toată onoarea şi gloria cuprinse în Numele Divinităţii, cu 
excepţia celor care exprimă relaţia (vezi paragrafele b, c şi d şi 1 Petru 
1:8; Apocalipsa 5:6-14; Filipeni 2:8, 9; Apocalipsa 7:9, 10; 4:8-11) 
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Art.19 Divinitatea Domnului Isus Hristos 

Domnul Isus Hristos este Fiul etern al lui Dumnezeu. Scriptura declară:  
a.  Naşterea Sa din fecioară (Matei 1:23; Luca 1:31, 35) 
b. Viaţa Sa lipsită de păcat (Evrei 7:26; 1 Petru 2:22)  
c. Minunile Sale (Faptele Apostolilor 2:22; 10:38) 
d. Lucrarea Sa mântuitoare de pe cruce (1 Corinteni 15:3; 2 Cor. 5:21) 
e.  Învierea Sa în trup (Matei 28:6; Luca 24:39; 1 Corinteni 15:4) 
f. Înălţarea Sa la dreapta lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 1:9, 11; 

Faptele Apostolilor 2:33) 
 

Art.20 Căderea omului 
Omul a fost creat bun şi drept, pentru că Dumnezeu a zis: „Să facem om 
după chipul şi asemănarea noastră!“ Totuşi, omul prin propria lui alegere 
a căzut şi a atras după sine atât moartea fizică, cât şi cea spirituală, care 
înseamnă despărţire de Dumnezeu. (Genesa 1:26, 27; 2:17; 3:6;         
Rom. 5:12-19) 

 

Art.21 Mântuirea omului 
Singura speranţă de răscumpărare a omului este prin sângele jertfei 
Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 

 
a. Condiţiile mântuirii 

Mântuirea este primită prin pocăinţă înaintea lui Dumnezeu şi prin 
credinţă în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Prin spălarea naşterii din 
nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, fiind îndreptăţit prin har şi 
credinţă omul devine moştenitor al lui Dumnezeu potrivit cu nădejdea 
vieţii veşnice. (Luca 24:47, Ioan 3:3; Romani 10:13-15 Efeseni 2:8;          
Tit 2:12; Tit 3:5-7) 

 

b. Dovada mântuirii 
Mărturia interioară a mântuirii este confirmarea directă a Duhului. 
(Romani 8:16) Mărturia exterioară pentru toţi oamenii este o viaţă 
neprihănită şi sfântă. (Efeseni 4:24; Tit 2:12) 

 

Art.22 Actele de cult ale Bisericii 
 

a. Botezul în apă 
Actul botezului prin imersiune este poruncit în Scriptură. Toţi cei care se 
pocăiesc şi cred în Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor trebuie să fie 
botezaţi. Astfel, ei declară lumii că au murit împreună cu Hristos şi au 
înviat împreună cu El la o viaţă nouă. (Matei 28:19; Marcu 16.16) 
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b. Cina Domnului 
Cina Domnului formată din pâine şi rodul viţei, este un simbol care 
reprezintă împărtăşirea noastră din natura  divină a Domnului Isus 
Hristos; (2 Petru 1:4); o amintire a suferinţei şi a morţii Sale;  o prevestire 
a celei de a doua venirii a lui Isus (1 Corinteni 11:26); şi o părtăşie a 
tuturor credincioşilor „până la venirea Sa!” 

Art.23     Botezul cu Duhul Sfânt 
Toţi credincioşii sunt îndreptăţiţi şi ar trebui să caute cu stăruinţă 
promisiunea Tatălui: adică botezul cu Duhul Sfânt şi cu foc, potrivit cu 
porunca  Domnului Isus. Aceasta a fost experienţa bisericii primare. 
Odată cu aceasta a venit îmbrăcarea cu putere pentru viaţă şi slujire, 
împărţirea darurilor şi  folosirea lor în lucrare (Luca 24:49; Faptele 
Apostolilor 1:4; 8; 1 Corinteni 12:1-31). Această experienţă este distinctă 
şi ulterioară naşterii din nou (Faptele Apostolilor 8:12-17;10:44-46; 15:7-
9). Odată cu botezul cu Duhul Sfânt se experimentează şi o umplere cu 
Duhul (Ioan 7:37-39; Faptele Apostolilor 4:8), o închinare cu reverenţă 
înaintea lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 2:43; Evrei 12:28), o 
consacrare mai mare pentru Dumnezeu şi lucrarea sa (Faptele 
Apostolilor 2:42), o dragoste mai activă pentru Hristos, pentru Cuvântul 
Său şi pentru cei pierduţi (Marcu 16:20). 

 

Art.24 Dovada fizică iniţială  a botezului cu Duhul Sfânt 
Botezul credincioşilor cu Duhul Sfânt este confirmat de semnul vorbirii 
în alte limbi după cum dă Duhul lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 2:4). 
Acest fel de vorbire în limbi în situaţia dată este acelaşi în esenţă cu darul 
limbilor (1 Corinteni 12:4-10, 28), dar diferit în scop şi folosire.  

  
Art.25 Sfinţirea  

Sfinţenia se realizează în credincios prin  recunoaşterea identificării lui 
Hristos, cu moartea şi învierea Sa, prin credinţa zilnică în Fiul lui 
Dumnezeu şi prin dăruirea întregii fiinţe Duhului Sfânt (Rom. 6:1-11,13; 
8:1-2, l3; Ga1. 2:20;  Filipeni 2:12-13; 1 Petru 1:5).  

 

Art.26 Biserica şi misiunea ei 
Biserica este trupul lui Hristos, o locuinţă a lui Dumnezeu prin Duhul, 
având ungerea divină pentru împlinirea Marii Trimiteri. Fiecare 
credincios, născut din Duhul este parte integantă a Adunării şi  Bisericii  
întâilor născuţi, care sunt scrişi în ceruri. (Efeseni 1:22, 23; 2:22; Evrei 
12:23) Pentru că scopul lui Dumnezeu cu privire la om este să caute şi să 
mântuiască ce este pierdut, să I se aducă închinare şi să zidească pe 
credincioşi după chipul Fiului Său, prioritatea existenţei Asociaţiei 
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Religioase Adunările lui Dumnezeu din România ca parte a Bisericii este: 
 

a. Să fie mesagerul lui Dumnezeu pentru evanghelizarea lumii.           
(Faptele Apostolilor 1:8; Matei 28: 19, 20; Marcu 16:15,16) 

 

b. Să fie un singur trup în care omul se poate închina lui Dumnezeu.            
(1 Cor. 12:13) 

 

c. Să fie un canal al scopului lui Dumnezeu de a zidi trupul credinciosului în 
imaginea Fiului Său. (Efes. 4:11-16; 1 Cor. 12:28; 14:12) 

 

Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România există pentru 
a continua modelul apostolic nou-testamental prin învăţarea şi 
încurajarea credincioşilor pentru a fi botezaţi cu Duhul Sfânt. Această 
experienţă: 

 

1. Îi împuterniceşte să evanghelizeze prin puterea Duhului Sfânt însoţiţi de 
semne supranaturale. (Marcu 16:15-20; Faptele Apostolilor 4:29-31; 
Evrei 2:3,4) 

 

2. Adaugă o altă dimensiune relaţiei de închinare înaintea lui Dumnezeu     
(1 Cor. 2:10-16; 1 Cor. 12, 13, 14) 

 

3. Îi împuterniceşte să răspundă lucrării divine a Duhului Sfânt prin 
manifestarea roadelor şi darurilor şi să lucreze la zidirea Trupului lui Isus 
Hristos. (Gal. 5:22-26; 1 Cor. 14:12; Efes. 4:11, 12; 1 Cor. 12:28; Col. 
1:29) 

 

Art.27 Lucrarea  
Domnul Isus a făcut chemarea şi a pregătit această lucrare din trei 
motive: evanghelizarea lumii (Mar. 16:15-20), închinare în faţa lui 
Dumnezeu (Ioan 4:23 , 24) şi zidirea credincioşilor după chipul Fiului 
Său. (Efes. 4:11-16) 

 

Art.28 Vindecarea Divină 
Vindecarea divină este parte integrantă a Evangheliei. Eliberarea din 
suferinţă se află în răscumpărare şi de ea beneficiează toţi credincioşii.      
(Isaia 53 : 4,5; Mat. 8 : 16, 17; Iacov 5:14-16) 

 

Art.29 Nădejdea Binecuvântată 
Învierea celor care au adormit în Hristos şi înălţarea lor împreună cu cei 
vii, care au rămas până la venirea Domnului, este nădejdea binecuvântată 
a Bisericii. (1 Tes. 4:16, 17; Rom. 8:23; Tit 2:13; 1 Cor. 15:51,52) 
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Art.30 Domnia de 1000 de ani a lui Hristos 
Cea de-a doua venire a lui Hristos include răpirea sfinţilor, care este 
nădejdea noastră binecuvântată, urmată de întoarcerea vizibilă a lui 
Hristos împreună cu sfinţii Lui, pentru a domni pe pământ timp de 1000 
de ani. (Zah. 14:5; Mat. 24:27,30; Apoc. 1:7; 19:11-14; 20:1-6) Această 
domnie de 1000 de ani va aduce mântuirea naţiunii lui Israel                 
(Ezec. 37:21, 22; Ţef. 3:19-20; Rom. 11:26, 27) şi instaurarea păcii 
universale. (Is. 11:6-9; Ps. 72:3-8; Mica 4:3, 4) 

Art.31 Judecata finală 
Va exista  o judecată finală în care cei morţi nemântuiţi vor învia şi vor fi 
judecaţi după faptele lor. Toţi cei care nu vor fi găsiţi scrişi în Cartea 
Vieţii, împreună cu diavolul şi îngerii lui, cu fiara şi proorocul mincinos, 
vor fi veşnic  în iazul de foc şi pucioasă, care este moartea a doua.      
(Mat. 24:46; Mar. 9:43-48; Apoc. 19:20; 20:11-15; 21:8). 

 

Art.32 Cerul nou şi pământul nou 
„Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou în 
care va locui neprihănirea“. (2 Pet. 3:13; Apoc. 21:21, 22) 

 

 
CAPITOLUL VI 

 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR 
 

Art.33 Toţi lucrătorii care deţin certificate valide de recunoaştere însoţite de 
legitimaţie atestând faptul că aparţin Asociaţiei Religioase Adunările lui 
Dumnezeu din România, sunt recunoscuţi ca membri. 

  
 Calitatea de membru se pierde prin retragere sau excludere, ca urmare a 

nerespectării prezentului Statut.  
 

Art.34 Toţi membrii Adunărilor Afiliate (Filiale) şi ai Punctelor de Predicare 
(Filiilor) aparţinând de Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din 
România vor fi recunoscuţi ca membri dar privilegiul de a vota va fi 
limitat la delegaţii bisericilor menţionate, care vor fi aleşi conform 
statutului.  

 
Membrii au datoria să respecte Statutul şi regulamentul de funcţionare al 
Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România şi  
beneficiază de drepturile conferite de acesta.  
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CAPITOLUL VII 

         MODUL DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL 

Art.35 Adunarea Generală Naţională este organul suprem îndrumare şi control, 
alcătuit din totalitatea asociaţiilor. Adunarea Generală Naţională se 
întruneşte o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie.  

 Competenţa Adunării Generale Naţionale cuprinde:  

a. stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei 
b. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil 
c. alegerea şi revocarea Consiliului Naţional  
d. alegerea şi revocarea Comisiei de cenzori  
e. modificarea Statutului de organizare şi funcţionare a Asociaţiei 

Religioase Adunările lui Dumnezeu din România 
f. dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu 

din România, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după 
lichidare 

g. orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut  

Art.36  Consiliul Naţional este format din Comitetul Executiv şi Coordonatorii 
Zonali şi are următoarele atribuţii:  

a. prezintă Adunării Generale Naţionale raportul de activitate pe perioada 
anterioară  

b. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală Naţională. 
 
Comitetul Executiv este format din Preşedinte, Vicepreşedinte şi 
Secretar / Trezorier General.  
 
Comisia de Cenzori are următoarele atribuţii: 
a. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei Religioase 
b. întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale Naţionale 
c. poate participa la sedinţele Consiliului Naţional fără a avea drept de vot 
d. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în prezentul Statut sau stabilite 

de Adunarea Generală Naţională 

Art.37 Mandatul membrilor Comitetului Executiv va începe la 60 de zile după 
data alegerii, numai dacă nu a fost autorizat altfel de către Consiliul 
Naţional, şi va continua timp de 4 ani. 
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Art.38  Coordonatorii Zonali sunt aleşi pentru un mandat de 4 ani. Ei vor începe 
exercitarea funcţiei la încheierea Adunării Generale Naţionale în care 
alegerea a fost validată. 

Art.39 Coordonatorii Zonali vor fi lucrători reprezentativi cu experienţă şi 
abilităţi, a căror viaţă şi lucrare este fără reproş. Un astfel de lucrător va fi 
ales din fiecare zonă a ţării pentru a reprezenta în Consiliul Naţional 
scopurile şi interesele zonei. Coordonatorul Zonal va putea lua cuvântul la 
întâlnirile Consiliului Naţional.  

Art.40 Comitetul Zonal Fiecare zonă a Asociaţiei Religioase Adunările lui 
Dumnezeu din România va avea un anumit număr de membri pentru a 
sluji intereselor zonei. Fiecare membru din comitet îşi va exercita funcţia 
pe o durată de 4 ani.   

Art.41 Comitetul Executiv, Consiliul Naţional şi Coordonatorii Zonali vor fi 
lucrători ordinaţi care au dovedit maturitate, o viaţă şi o lucrare fără reproş, 
şi sunt membrii ai Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu  din 
România de cel puţin doi ani.  

Art.42 Coordonatorul Zonal şi Secretarul/Trezorierul Zonal vor fi lucrători 
ordinaţi (pastor principal ordinat al unei adunări locale, rezident în zona 
respectivă). Termenul pastor principal este cel mai înalt grad pastoral al unei 
adunări locale. 

 
CAPITOLUL VIII 

 NOMINALIZĂRI ŞI ALEGERI  
 

Art.43 Voturile.  
Când o persoană întruneşte majoritatea cerută a votului de nominalizare, 
ea va fi declarată aleasă, fără a se mai vota la Adunarea Generală 
Naţională sau la Consiliul Zonal. Rezultatele acestui vot de nominalizare 
care devine vot electiv, vor fi anunţate, dându-se numărul voturilor 
primite pentru fiecare persoană nominalizată.  

 

Art.44 Alegerile.  
a. O majoritate de 2/3 din rezultatul voturilor este necesară pentru ca un 

candidat să fie considerat ales. Dacă nici unul din candidaţi nu este ales 
după primul tur, primii 5 candidaţi care au întrunit cele mai multe voturi 
vor intra în următorul tur. Dacă nici un candidat nu este ales, primii 3 
candidaţi cu numărul cel mai mare de voturi vor candida în continuare. 
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Dacă nici în acest tur nu s-a întrunit numărul de voturi, primii 2 candidaţi 
vor continua până când alegerea va avea loc. 

 

b. Alegerea Coordonatorilor Zonali şi a lucrătorilor zonali la Consiliile 
Zonale se face prin obţinerea majorităţii simple a voturilor pronunţate. 
Ratificarea votului pentru Coordonatorii Zonali la Adunarea Generală 
Naţională se va face prin obţinerea a 2/3 din  votul majorităţii.  

 

Art.45 Alegerea membrilor Consiliului Naţional 
a. Preşedintele şi Vicepreşedintele vor fi nominalizaţi prin vot secret.  

 

b. Consiliul Naţional va prezenta Adunării Generale Naţionale două sau mai 
multe persoane nominalizate pentru funcţia de Secretar / Trezorier 
General.  

 

Art.46 Alegerea Coordonatorilor Zonali  
a. Coordonatorii Zonali vor fi aleşi în Consiliile Zonale, nu mai devreme de 

60 de zile înaintea Adunării Generale Naţionale. Alegerea lor va fi 
ratificată la întrunirea Adunării Generale Naţionale; Secretarul 
/Trezorierul General va pregăti voturile. Voturile menţionate vor purta 
numele acelor persoane alese pe diferite zone, prin care se va oferi 
Adunării Generale Naţionale oportunitatea de a-şi exprima preferinţele în 
legătură cu fiecare candidat.  

 

b. Alegerile vor fi prezidate de Preşedinte sau de o persoană numită de 
acesta, altul decât Coordonatorul Zonal.  

 

Art.47 Comitetele Zonale  
a. Membrii Comitetului Zonal vor fi aleşi în Consiliile Zonale nu mai 

devreme de 60 de zile înaintea Adunării Generale Naţionale, conform 
Statutului şi după ce toţi lucrătorii din zonă au fost anunţaţi cu 30 de zile 
înainte. Preşedintele sau persoana desemnată de el, va prezida întâlnirea.  

 

b. Toţi membrii Comitetului Zonal vor fi nominalizaţi şi aleşi prin vot secret 
în conformitate cu procedura prevăzută de prezentul Statut.  

 

Art.48 Dreptul la vot 
a. Dreptul la vot în Adunarea Generală Naţională şi în Consiliile Zonale îl 

vor avea toţi membrii prezenţi, recunoscuţi şi înregistraţi. Între aceştia se 
includ Lucrătorii Ordinaţi, Atestaţi, Lucrătorii Specializaţi, Lucrători cu 
Certificat şi Delegaţii Adunărilor Afiliate (Filiale) şi ai Punctelor de 
Predicare (Filii).  
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b. Reprezentanţii aleşi de o Adunare Afiliată sau numiţi de comitetul 
Adunării Afiliate vor deţine o scrisoare de autorizare de la secretarul 
acesteia, atestând că au dreptul de a vota. Fiecare Adunare Afiliată 
(Filială) are dreptul de a avea  doi delegaţi laici şi fiecare Punct de 
Predicare (Filie) va avea dreptul să aibă un delegat laic.  

 

Art.49     Poziţiile vacante  
 

a. Orice poziţie vacantă într-un anumit departament al Asociaţiei Religioase  
Adunările lui Dumnezeu din România poate fi declarată vacantă printr-un 
vot majoritar al Consiliului Naţional. Motivele pentru care o poziţie poate 
fi declarată vacantă sunt:  

   1. Moartea. 
 2. Comportamentul nescriptural. 
 3. Îndepărtarea doctrinară de la credinţă. 
 4.  Incompetenţa în funcţie.  

 

b. Orice titular de post afectat astfel va fi informat despre această acţiune şi 
motivele care au determinat-o. De asemenea, va avea dreptul de a face 
apel la Adunarea Generală Naţională în următoarea sesiune, cu condiţia 
ca acest apel să se facă în scris către Secretarul/Trezorierul General la 
întâlnirea respectivă. 

 

c. În cazul în care funcţia de Preşedinte este vacantă, Vicepreşedintele îşi va 
asuma responsabilităţile funcţiei până ce va fi ales un succesor, în 
Adunarea Generală Naţională, convocată special sau într-o sesiune 
obişnuită. 

 
d. Poziţiile vacante ale altor membri executivi vor fi suplinite prin numire 

până la expirarea termenului. Consiliul Naţional va face aceste numiri. 
 

e. O întrunire specială pentru alegerea unui Coordonator Zonal se va ţine 
într-o zonă în care persoanei alese fie îi este respinsă ratificarea de 
Adunarea Generală Naţională, fie este aleasă la nivel naţional, sau nu este 
capabilă să reprezinte zona. Întrunirea va fi ţinută nu mai târziu de  60 de 
zile de la anunţarea postului vacant. Anunţul întrunirii trebuie trimis prin 
poştă tuturor bisericilor şi lucrătorilor recunoscuţi din zonă, cu 30 de zile 
înainte. Un succesor va fi ales conform regulilor de alegere a Consiliilor 
Zonale şi va fi ratificat de către Consiliul Naţional.  
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CAPITOLUL IX 

ATRIBUŢII 
 

Art.50 Atribuţiile Preşedintelui  
a. Preşedintele trebuie să pună accentul şi să implementeze misiunea bazată 

pe trei   aspecte esenţiale: evanghelizarea lumii, închinarea şi zidirea 
bisericii creată după chipul Fiului lui Dumnezeu. Promovarea şi 
coordonarea  eforturilor către îndeplinirea acestei misiuni. 

 

b. Preşedintele va fi superintendentul general al întregii activităţi conduse în 
numele Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România. 

 

c. Preşedintele va supraveghea activitatea, va acţiona ca Preşedinte al 
Asociaţiei Religioase în toate problemele legale, şi va fi membru din oficiu 
al tuturor comitetelor. 

 

d. Preşedintele va prezida toate întâlnirile Adunării Generale Naţionale şi ale 
Consiliului Naţional şi va primi toate comunicatele trimise către acestea. 

 

e. Preşedintele va prezida toate întâlnirile Comitetului de Recunoaştere a 
Lucrătorilor. 

 

f. Preşedintele va aplica disciplina în toate cazurile în care este solicitat de 
către Comitetul de Recunoaştere al Lucrătorilor. 

 

g. Preşedintele este autorizat să semneze toate documentele oficiale şi legale.  
 

Art.51 Atribuţiile Vicepreşedintelui  
a. Vicepreşedintele îl va asista pe Preşedinte. 

 

b. Vicepreşedintele va prezida întâlnirile în absenţa Preşedintelui. 
 

c. Vicepreşedintele va asista Preşedintele în supravegherea activităţilor şi va 
duce la îndeplinire orice altă atribuţie sub supravegherea acestuia, 
solicitată de Adunarea Generală Naţională sau Consiliul Naţional. 

 

d. În absenţa Preşedintelui, Vicepreşedintele va acţiona ca Preşedinte al 
Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România. 

 

Art.52 Atribuţiile Secretarului / Trezorierului General  
 

a. Secretarul/Trezorierul General va întocmi şi păstra registrele Asociaţiei 
Religioase Adunările lui Dumnezeu din România şi le va raporta în 
conformitate cu cerinţele Consiliului Naţional.  
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b. Secretarul/Trezorierul General va păstra evidenţa tuturor lucrătorilor şi 
adunărilor din organizaţie. 

c. Secretarul/Trezorierul General va sluji ca Secretar General/Trezorier al 
Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu şi va fi autorizat să 
semneze toate documentele oficiale şi legale în vederea îndeplinirii 
atribuţiilor  dar şi a celor solicitate de Adunarea Generală Naţională sau 
de Consiliul Naţional. Secretarul / Trezorier General va fi membru din 
oficiu al tuturor celorlalte comitete.  

 

d. Secretarul/Trezorierul General va supraveghea tipărirea şi expedierea 
anuală a Statutului Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din 
România, proceselor verbale ale Adunării Generale Naţionale şi evidenţa 
lucrătorilor şi a adunărilor.  

 

e. Secretarul/Trezorierul General va încheia o poliţă de asigurare care să 
asigure proprietăţile deţinute de Asociaţia Religioasă Adunările lui 
Dumnezeu din România dar şi de Adunările Afiliate (Filiale). 

 

f. Secretarul/Trezorierul General va pune la dispoziţia lucrătorilor 
recunoscuţi un rezumat al deciziilor Consiliului Naţional, legate strict de 
organizaţie. 

 

g. Secretarul/Trezorierul General va edita şi înregistra rezoluţiile şi 
amendamentele la Statut, astfel încât ele să apară în formă adecvată. 

 

h. La dispoziţia Preşedintelui, Secretarul/Trezorierul General va: 
 

1. Asistă la conducerea întâlnirilor administrative ale adunării;  
2. Ajută adunările în privinţa finanţelor  şi a împrumuturilor;  
3. Ajută la rezolvarea conflictelor interne ale adunărilor; 
4. Duce la îndeplinire alte atribuţii legate de dezvoltarea adunărilor.  

 

a. Secretarul/Trezorierul General va fi gestionarul tuturor fondurilor 
Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România  

 

b. Secretarul/Trezorierul General va ţine evidenţa clară a veniturilor şi 
cheltuielilor şi va conduce activităţile financiar-contabile conform 
legislaţiei în vigoare. 

 

c. Secretarul/Trezorierul General va prezenta un raport periodic şi îşi va 
îndeplini şi alte atribuţii în conformitate cu cerinţele Adunării Generale 
Naţionale sau ale Consiliului Naţional  

d. Secretarul/Trezorierul General va fi obligat să prezinte evidenţa 
financiar-contabilă pentru audit cel puţin o dată pe an.  
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e. Secretarul/Trezorierul General va întocmi bugetul anual al Asociaţiei 
Religioase Adunările lui Dumnezeu din România.  

 

f. Secretarul/Trezorierul General va acţiona ca un consilier pentru 
Comitetele Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România. 

 

g. Secretarul/Trezorierul General va fi responsabil pentru supravegherea 
zilnică a activităţilor care vor include:  

 

1. Angajarea personalului necesar (aprobarea finală fiind dată de 
Preşedinte) 

2. Menţinerea condiţiilor optime de muncă  
3. Supravegherea evidenţelor contabile 
4. Corespondenţa zilnică 
5. Achiziţionarea şi negocierea contractelor (echipamente sau alte 

materiale  necesare)  
6. Îndeplinirea altor obligaţii date de Comitetul Executiv.  

 

h. În îndeplinirea îndatoririlor sale, Secretarul/Trezorierul General răspunde 
direct în faţa Preşedintelui 

 

Art.53 Atribuţiile Consiliului Naţional 
Consiliul Naţional va acţiona  ca un comitet de directori al Asociaţiei 
Religioase Adunările lui Dumnezeu din Romania şi va reprezenta 
asociaţia în toate problemele legate de întâlnirile administrative, inclusiv 
aprobarea şi publicarea proceselor verbale ale întâlnirilor Adunării 
Generale Naţionale. El va avea controlul asupra tuturor activităţilor şi 
departamentelor Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din 
România între sesiuni şi va fi autorizat să acţioneze pentru Asociaţie în 
toate problemele acesteia, numai dacă Adunarea Generală Naţională nu 
hotărăşte altfel. El îşi va programa propriile întâlniri şi va raporta 
Adunării Generale Naţionale în mod regulat. Deciziile Consiliului 
Naţional vor fi finale, numai în cazul în care Adunarea Generală 
Naţională nu prevede altfel. Preşedintele şi Secretarul/Trezorierul 
General vor fi împuterniciţi să semneze toate documentele legale în 
numele Asociaţiei Religioase.  

 

a. Consiliul Naţional va administra toate proprietăţile Asociaţiei Religioase  
Adunările lui Dumnezeu din România şi va avea autoritatea să cumpere, 
să vândă, să închirieze, să acorde leasing, sau să dispună în oricare alt 
mod de toate proprietăţile Asociaţiei Religioase.  
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b. Consiliul Naţional va asista Preşedintele în problema disciplinei, având 
autoritatea de a suspenda recunoaşterea în lucrare. Va acţiona ca şi 
Comitet de Interviu pentru cei care urmează să primească recunoaştere în 
lucrare.  

 

c. Consiliul Naţional va fi forul de conducere pentru toate Punctele de 
Predicare (Filii) 

 

d. Consiliul Naţional va îndeplini şi alte responsabilităţi desemnate de către 
Adunarea Generală Naţională, va programa întâlnirile şi va raporta 
Adunării Generale Naţionale la momentul potrivit.  

 

Art.54 Atribuţiile Secretarului / Trezorierului Zonal 
Secretarul/TrezorierulZonal va întocmi, păstra şi menţine documentele 
zonei respective. În virtutea funcţiei lui, Secretarul/TrezorierulZonal va 
fi membru al Comitetului Zonal, la cererea acestuia va asista la 
supravegherea zonei.  

 

Art.55 Atribuţiile Coordonatorului Zonal  
 

a. Coordonatorul Zonal va îndeplini acele îndatoriri desemnate de 
Comitetul Executiv. El / ea va supraveghea toate activităţile generale ale 
zonei sale, va putea fi solicitat de Preşedinte pentru a asista la aplicarea 
disciplinei în bisericile din zona lui / ei sau din altă zonă şi va fi membru 
din oficiu al fiecărui departament sau comitet care funcţionează în zona 
lui / ei.  

 

b. Coordonatorul Zonal va acţiona conform prezentului Statut.  
 

 

CAPITOLUL X 
 ÎNTÂLNIRILE 

 

Art.56 Adunarea Generală Naţională va avea loc anual, conform hotărârii 
Consiliului Naţional. 

Art.57 Consiliile Zonale vor fi ţinute în fiecare zonă a ţării, nu mai devreme de 
60 de zile înaintea Adunării Generale Naţionale, conform prevederilor 
Statutului. Programarea acestor întâlniri ale Consiliului va fi făcută de 
Coordonatorul Zonal, iar Preşedintele sau persoana numită de acesta va 
prezida întâlnirea. 
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Art.58 Sesiunile Speciale ale Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din 
România pot fi convocate numai dacă au fost aprobate prin vot cu o 
majoritate de 2/3 din membrii Consiliului Naţional. 

Art.59. Dreptul la iniţiativa de a convoca sesiuni speciale ale Asociaţiei 
Religioase Adunările lui Dumnezeu din România îl poate avea fiecare 
lucrător, atunci când este necesar. Fiecare cerere de convocare a unei 
întâlniri speciale va fi însoţită de o declaraţie scrisă conţinând motivele 
pentru care se cere convocarea, semnată de zece sau mai mulţi lucrători 
ordinaţi ai Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România şi 
înregistrată la Consiliul Naţional. După analizarea cererii scrise şi a 
motivelor, Consiliul Naţional va face convocarea în vederea unei întâlniri 
speciale, dacă 2/3 din membrii ei consideră că acţiunea este necesară şi 
este aprobată prin vot.  

Art.60 Anunţurile referitoare la toate întâlnirile speciale sau obişnuite ale 
Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România vor fi trimise 
prin poştă tuturor adunărilor şi lucrătorilor recunoscuţi,  cu 30 de zile 
înainte.  

Art.61 Sesiunile Adunării Generale Naţionale vor fi programate în aşa fel 
încât să nu se suprapună cu zilele destinate alegerilor locale sau naţionale. 

Art.62 Comitetul Executiv şi Consiliul Naţional pot conduce întâlnirile prin 
folosirea oricărui echipament tehnic aflat în dotare, cu condiţia ca 
persoanelor care participă să li se dea oportunitatea de a-şi comunica 
părerea despre problema în discuţie celorlalţi participanţi. Aceste 
conferinţe pot fi convocate de Preşedinte, Vicepreşedinte, 
Secretarul/Trezorierul General. După oricare din aceste conferinţe, 
Secretarul/Trezorierul General va consemna în scris orice decizie 
adoptată prin votul majorităţii membrilor. O astfel de decizie va fi 
considerată aprobată oficial şi va intra în vigoare. Aceste metode 
alternative de comunicaţie şi vot, pot fi acceptate şi la lucrările altor 
comitete ale Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România.  

Art.63 Orice decizie poate fi autorizată sau adusă în discuţie la o întâlnire în 
urma votului, sau poate fi autorizată fără votarea ei afirmativă la o 
întâlnire, printr-un act semnat de majoritatea votanţilor la acel nivel de 
decizie. Orice asemenea act semnat trebuie să fie îndosariat şi înregistrat 
în evidenţele organizaţiei.  

Art.64 La toate întâlnirile, majoritatea numărului autorizat de votanţi din 
Consiliul Naţional sau membri ai comitetului, va constitui un cvorum. În 
timpul unei astfel de întâlniri a Comitetului Executiv, Consiliului 
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Naţional, Adunării Generale Naţionale, Secretarul/Trezorierul General 
va redacta un proces-verbal al problemelor discutate şi al tuturor 
deciziilor luate. Secretarul/Trezorierul General va face după caz în 
procesele verbale menţiunea că întâlnirea a fost ţinută folosindu-se 
echipamentul comunicaţional şi identitatea persoanelor care au participat 
la întâlnire.  

      CAPITOLUL XI 
          STRUCTURA DE ORGANIZARE CENTRALĂ ŞI LOCALĂ 

Art.65 Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România au 
următoarele departamente care servesc scopurilor sale: 
1. Administraţie 
2. Arhivă  
3. Educaţie  
4. Lucrarea cu bărbaţii  
5. Lucrarea cu femeile  
6. Misiune / plantare de biserici  
7. Muzică 
8. Social 
9. Tineret 

Art.66 Calificări pentru Directorii de departamente 
Directorii departamentelor vor fi persoane mature, cu experienţă, a căror 
viaţă este ireproşabilă. 

Art.67 Atribuţiile Directorilor de Departamente 
Va fi numit un director pentru fiecare departament al Asociaţiei 
Religioase Adunările lui Dumenzeu din România. El / ea va opera în 
conformitate cu prevederile unui Manual aprobat de Consiliul Naţional.  

 

Art.68 Selecţia Directorilor de Departamente 
a. Directorul de departament va fi recomandat de Preşedinte şi aprobat de 

Consiliul Naţional. 

b. Termenul mandatului pentru fiecare director de departament este de 2 ani 
şi poate fi reales.  

c. Nici o altă persoană în afară de cei din Comitetul Executiv nu va putea 
deţine în acelaşi timp şi poziţia de director de departament şi cea de 
membru al Consiliului Naţional.  

Art.69 Selecţia altor persoane pentru departamente  
a. Directorii adjuncţi vor fi selectaţi de Preşedinte, care se va consulta cu 

directorul departamentului. 
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b. Termenul mandatului pentru fiecare director adjunct este de 2 ani; 

c. Nici o persoană în afară de cei din Comitetul Executiv nu va sluji şi ca 
director adjunct şi ca membru al Consiliului Naţional. 

 
 

CAPITOLUL XII 
 COMITETE  

 

Art.70 Comitetele în exerciţiu 
Comitetele în exerciţiu vor fi convocate ori de câte ori este necesar. 
Preşedintele va face numirile acestora asigurându-se că are confirmarea 
Consiliului Naţional.  
Cei numiţi vor sluji de la data numirii până la data încheierii următoarei 
Adunări Generale Naţionale. 

Art.71 Comitetul de Recunoaştere a Lucrătorilor 
Consiliul Naţional va constitui Comitetul de Recunoaştere a Lucrătorilor 

Art.72 Comitetul de Analiză a Rezoluţiilor  
Comitetul de Analiză a Rezoluţiilor va fi numit cu aproximativ un an 
înaintea Adunării Generale Naţionale. Comitetul se va întâlni ori de câte 
ori este nevoie în decursul anului şi va lucra în acord cu orice comitet în 
exerciţiu şi cu Consiliul Naţional cu scopul de a aduce rezoluţiile legate 
de Statut.  

 

Art.73 Comitetele  Speciale  
Comitetele speciale pot fi create în timpul Adunării Generale Naţionale 
în sesiune sau de către Consiliul Naţional între sesiuni. 

 

Art.74 Rapoartele comitetelor  
 

a. Comitetele care vor raporta Adunării Generale Naţionale îşi vor pregăti 
rapoartele în formă tipărită pentru Adunarea Generală Naţională şi le vor 
prezenta în Consiliul Naţional , cât mai curând posibil.   

 

b. Când rapoartele conţin recomandări care ar trebui să devină decizii, ele 
trebuie prezentate Comitetului de analiză a rezoluţiilor înainte de 
prezentarea raportului către Adunarea Generală Naţională.  
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CAPITOLUL XIII 

 FINANŢE 
 

Art.75 Venituri  
Este recomandabil ca Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din 
România să fie sprijinită în felul următor:  

a. Toţi lucrătorii recunoscuţi să contribuie cu cel puţin 10 % (zeciuială) din 
venitul lor către Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din 
România, atât din veniturile lucrării dar şi din alte surse, pe care să o 
trimită lunar la Sediul Central.  

 

b. Fiecare adunare să contribuie lunar la Asociaţia Religioasă Adunările lui 
Dumnezeu din România cu 2% din venitul bisericii. Banii se vor trimite la 
Sediul Central. (1% pentru plantarea de biserici şi misiune, iar 1 % pentru 
susţinerea Asociaţiei Religioase).  

 

Art.76 Plăţile  

a. Fiecărui director de departament i se va cere să trimită un buget anual 
Consiliului Naţional, detaliind veniturile şi cheltuielile anticipate.  

b. Remuneraţia, incluzând salariul şi cheltuielile Comitetului Executiv, 
directorilor de departamente şi alt personal, vor fi hotărâte şi autorizate 
de Consiliul Naţional. 

c. Va exista un fond de binefacere în cazul unor nevoi urgente ale 
lucrătorilor recunoscuţi de Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu 
din România, ale văduvelor şi văduvilor dar şi a lucrătorilor în vârstă. 
Organizarea fondului se va face de către Consiliul Naţional. 

d. Se vor efectua toate plăţile necesare bunului mers al activităţi conform 
bugetului aprobat şi dispoziţiilor Comitetului Executiv. 

 

Art.77 Operaţiunile bancare 
Fondurile Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România 
vor fi depozitate într-o bancă aleasă de Comitetul Executiv. 
Oricare din membrii Comitetului Executiv (Preşedintele, Vicepreşe-
dintele şi Secretarul/Trezorierul General) au dreptul de a semna pentru 
toate conturile şi pot să depună sau să retragă fonduri.   
  

Art.78 Anul fiscal 
Anul fiscal pentru toate departamentele va decurge concomitent cu anul 
calendaristic. 
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Art.79 Auditul  
Evidenţa financiar-contabilă va fi verificată de către un contabil aprobat 
de  Consiliul Naţional.Verificarea menţionată şi raportul de audit vor fi 
studiate de Consiliul Naţional si apoi trimise la Adunarea Generală 
Naţională pentru aprobare. 

 

 
CAPITOLUL XIV 

LUCRAREA CREŞTINĂ 
 

Art.80 Descrierea lucrării creştine 
Între darurile pe care Hristos le-a dat bisericii, se includ darurile de a fi: 
apostoli, prooroci, evanghelişti, pastori şi învăţători (Efeseni 4:11), 
consilieri, administratori,  lideri, şi ajutoare. (Romani 12: 7,8). Noi 
înţelegem chemarea lui Dumnezeu cu privire la aceste daruri de slujire şi 
credem că El le dă indiferent de rasă, dizabilitate sau naţionalitate. 
În ceea ce priveşte maturitatea pentru lucrare, sunt atestate 4 clase de 
recunoaştere: Lucrător Ordinat, Lucrător Atestat, Lucrător Specializat şi 
Lucrător cu Certificat. Toti lucrătorii cu recunoaştere pentru lucrare sunt 
autorizaţi să efectueze actele de cult şi ceremoniile  (funcţii sacerdotale) 
ale bisericii în conformitate cu legile statului. 

 

Art.81 Condiţii de recunoaştere 
Următoarele condiţii sunt necesare pentru toţi solicitanţii : 

 

a. Mântuirea. Mărturia că a experimentat naşterea din nou şi botezul în 
apă. (Ioan 3:5) 

 

b. Botezul cu Duhul Sfânt. Mărturia că a primit botezul cu Duhul Sfânt, 
cu dovada fizică iniţială a vorbirii în limbi, conform cu Faptele 
Apostolilor 2:4. Viaţa plină de Duhul îi va da posibilitatea de a îndeplini 
misiunea tridimensională a bisericii. 

 

c. Dovada chemării. Dovada clară a chemării divine de a sluji, confirmată 
de o convingere personală, de lucrarea Duhului Sfânt şi de mărturia 
slujitorilor asociaţi. 

 

d. Caracterul creştin . O viaţă creştină fără reproş şi o mărturie bună din 
partea celorlalţi. (Tit 1:7 ,Tim. 3:7)  

 

e. Poziţia doctrinară. O înţelegere completă şi o acceptare a doctrinei aşa 
cum este prezentată în Principiile de Credinţă. 
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f. Înţelegerea organizării Asociaţiei Religioase Adunările lui 
Dumnezeu din România. 
Este necesară cunoaşterea principiilor, practicilor, şi scopurilor Asociaţiei 
Religioase Adunările lui Dumnezeu din România, aşa cum sunt descrise 
în Statut. 

 

g. Devotamentul faţă de organizaţie. Se cere o loialitate activă faţă de 
Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România, un spirit 
cooperant, o disponibilitate de a căuta şi de a primi sfatul lucrătorilor mai 
în vârstă şi a celor cu slujbe de conducere. 

 

h. Cerinţe educaţionale de bază 
Orice nivel de realizare academică (diplomă sau licenţă) nu vor fi o 
condiţie pentru obţinerea recunoaşterii. Candidaţii care doresc  să fie 
recunoscuţi trebuie să îndeplinească următoarele criterii:  

 

 1. Este necesar ca toţi candidaţii să fie intervievaţi de către Consiliul 
Naţional şi, în pregătirea interviului, să treacă un examen standard 
aprobat de Consiliul Naţional, prin care să demonstreze cunoştinţe 
biblice, cunoaşterea doctrinei Asociaţiei Religioase Adunările lui 
Dumnezeu din România, practicile lucrării şi altele. 

 

 2. Să încheie cu succes o perioadă de pregătire menţionată în paragraful 3, 
preferabil într-o şcoală postliceală a Asociaţiei Religioase Adunările lui 
Dumnezeu din România sau într-un seminar, colegiu, colegiu biblic sau 
altă şcoală aprobată de Consiliul Naţional; sau  

 

 3. Să termine cu succes cursurile recomandate de Consiliul Naţional, oferite 
prin corespondenţă de Universitatea Biblică din România; sau să treacă 
examinarea finală în urma cursurilor  recomandate; sau  

 

 4. Să fie recomandaţi de Consiliul Naţional prin calificarea pentru obţinerea 
recunoaşterii în lucrare prin studiu personal şi experienţă în lucrare. Ei 
trebuie să aibă o lucrare roditoare, dovedită şi de durată. 

 

i. Statutul căsătoriei. Se respinge acordarea recunoaşterii unei persoane 
care a fost căsătorită şi al cărui fost partener este încă în viaţă, cu 
excepţiile: când divorţul s-a pronunţat din motiv de adulter sau când 
căsătoria precedentă a avut loc înainte de convertirea solicitantului. 

 

j. Anularea, desfacerea căsătoriei sau divorţul. Consiliul Naţional va 
avea autoritatea de a hotărî dacă anularea căsătoriei unui solicitant este 
compatibilă cu poziţia scripturală a Asociaţiei Religioase Adunările lui 
Dumnezeu din România, aceasta determinând acordarea sau neacordarea 
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recunoaşterii cerute de solicitant. În cazul divorţului sau desfacerii 
căsătoriei, vor fi luate aceleaşi măsuri; se vor stabili circumstanţele în care 
a avut loc divorţul. În cazul în care acesta a avut loc înaintea convertirii, 
se va hotărî acordarea recunoaşterii doar pe baza celorlalte criterii. Iar 
dacă a avut loc după, se va stabili dacă este vorba de un divorţ cauzat de 
adulterul partenerului. Cererea de înscriere trebuie să fie însoţită de o 
dovadă clară şi satisfăcătoare a faptului că divorţul a survenit în urma 
adulterului sau că divorţul a avut loc înainte de convertire. 

 

k. Alegerea femeilor. Scriptura ne învaţă că femeile care au o chemare 
divină specială şi calificarea necesară, pot sluji şi ele în predicarea 
Cuvântului ( Ioel 2:29; Fapte Apostolilor 21:29; 1Cor 11:5 ). Femeile care 
îndeplinesc cerinţele pentru a primi recunoaşterea sunt eligibile pentru 
oricare din clasele de recunoaştere a lucrătorilor şi au dreptul de a 
îndeplini actele de cult în Biserică atunci când este necesar dar şi să 
slujească în oricare dintre departamentele bisericii, la nivel zonal sau 
naţional.  

 

l. Lucrătorii din alte organizaţii. Dacă un  lucrător din altă organizaţie 
doreşte să se afilieze Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din 
România, nu există nici o obligaţie ca recunoaşterile anterioare să fie 
acceptate, dar se va analiza fiecare candidat în funcţie de propriile lui 
merite pentru acordarea recunoaşterii. Aceşti candidaţi trebuie:  

 

1. Să se conformeze criteriilor Asociaţiei Religioase Adunările lui 
Dumnezeu din România pentru  recunoaştere 

2. Să completeze o fişă de înscriere pentru recunoaşterea în lucrare; 
3. Să prezinte o recomandare pentru recunoaşterea în lucrare; 
4. Să prezinte o recomandare de la organizaţia la care a fost asociat mai 

înainte. Dacă acest act nu este disponibil, scrisorile de recomandare 
trebuie să fie aduse din partea a 3 lucrători ordinaţi cu reputaţie bună şi 
care cunosc lucrarea candidatului. 

5. Să susţină examinarea în vederea recunoaşterii  
6. Să se întâlnească cu Comitetul de Recunoaştere a Lucrătorilor 
7. Toţi lucrătorii ordinaţi anterior vor fi recunoscuţi ca lucrători ai 

Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România prin punerea 
mâinilor de către Consiliul Naţional. 

8. Lucrătorii care primesc recunoaştere de la Asociaţia Religioasă Adunările 
lui Dumnezeu din România, vor renunţa la recunoaşterile obţinute de la 
altă organizaţie.  
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Art.82 Criterii specifice 
Rezidenţa solicitantului.  
Candidaţii pentru recunoaştere se recomandă să fie rezidenţi în România, 
dar sunt admise şi excepţii. 
 

a. Certificat de Lucrător  
 

1. Cerinţe generale 
Pentru a primi certificatul de lucrător, se va face dovada competenţei 
în lucarea Domnului; Lucrătorii îşi vor dedica o parte importantă a 
timpului lor lucrării creştine, şi vor fi la dispoziţia Consiliului 
Naţional, vor rămâne sub supravegherea unui pastor principal sau a 
unui alt pastor desemnat. Ei vor predica de cel puţin 12 ori pe an sau 
vor fi în mod activ implicaţi în alte lucrări, cu excepţia cazului de 
boală sau vârstă înaintată. 

2. Cerinţe pentru pastorul principal 
În cazul în care un lucrător slujeşte într-o poziţie de pastor principal, 
el / ea va trebui să-şi înainteze cererea de a obţine atestatul de lucrător 
în decurs de 2 ani de la acceptarea pastoratului. Această prevedere nu 
se va aplica pastorilor care au împlinit vârsta de 65 de ani sau mai 
mult şi al căror certificat a fost emis provizoriu. Orice excepţie va fi 
lăsată la latitudinea Consiliului Naţional. 

3. Excepţii pentru recunoaşterea provizorie  
Un certificat de lucrător poate fi emis provizoriu unei persoane care 
nu a îndeplinit toate condiţiile de recunoaştere, dacă acest lucru este 
solicitat de Consiliul Naţional fiind considerat esenţial pentru 
continuitatea lucrării. 
Motivul pentru acordarea acestei recunoaşteri este implicarea 
lucrătorului într-o anumită lucrare. Valabilitatea recunoaşterii 
încetează atunci când acea persoană nu mai este implicată în lucrarea 
pentru care i s-a dat recunoaşterea, numai dacă el / ea nu acceptă altă 
misiune. Alte condiţii sunt: 

 

a. Recunoaşterea provizorie de lucrător va fi emisă pe timp de un an şi 
nu va fi reînnoită mai mult de două ori. 

 

b. O persoană căreia i-a fost dată recunoaşterea provizorie de lucrător, 
trebuie să îndeplinească criteriile  pentru recunoaşterea ca lucrător în 
decurs de trei ani . 

 

b. Lucrătorul Atestat 
 

1. Lucrarea de Predicare. Pentru dobândirea atestatului pentru lucrarea de 
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predicare este necesară dovada clară a chemării divine, a unei experienţe 
practice în predicare, şi dovada dedicării timpului predicării Evangheliei; 
Ei vor predica de cel puţin 15 ori pe an, cu excepţia cazurilor în care sunt 
bolnavi sau infirmi. 

 

a. Lucrarea Specializată 
Scopul evident este de a se dedica unei lucrări specializate ca de exemplu 
educaţia creştină, muzica, sau alte slujbe speciale. Nu se cere obligaţia de 
a predica. 

 

b. Lucrător Ordinat 
Criteriile necesare pentru ordinarea lucrătorilor sunt subliniate în Noul 
Testament, în 1Tim. 3:1-7; Tit 1:7-9. Ordinarea va avea loc sub auspiciile 
Consiliului Naţional. Cerinţe: 

 

1. Candidaţii trebuie sa aibă minimum 23 de ani. 
 

2. Ei trebuie să îndeplinească toate criteriile pentru solicitarea şi 
completarea formularelor de recunoaştere;  

 

3. Nici o persoană nu va fi ordinată în lucrare dacă nu a obţinut atestatul de 
lucrător şi  nu a fost implicat în lucrarea activă ca pastor principal, 
evanghelist, sau altă lucrare de predicare cu normă întregă, pentru cel 
puţin 2 ani consecutiv înainte de ordinare. 

 

4. Pentru a-şi menţine statutul activ, lucrătorii ordinaţi trebuie să predice de 
cel puţin 15 ori pe an.  

 

5. Acordarea tuturor recunoaşterilor va fi lăsată la aprecierea Consiliului 
Naţional; comitetul nu va fi constrâns să acorde ordinarea unui lucrător 
doar pentru că a avut atestat timp de 2 ani consecutiv. Ordinarea va fi 
acordată doar cu condiţia ca un candidat să îndeplinească toate condiţiile, 
această apreciere fiind stabilită de Consiliul Naţional. Comitetul trebuie 
să se asigure că experienţa pastorală a candidatului îl / o califică pentru 
slujirea penticostală dar şi că este acceptat de credincioşi. 

 
c. Recunoaşterea în lucrare de Biserica locală 

Recunoaşterea pentru biserica locală va fi dată de biserica locală, în 
conformitate cu pricipiile adoptate de Consiliul Naţional. Recunoaşterea 
nu este transferabilă şi se limitează doar la biserica locală.  

 

Art.83 Recunoaşterile 
a. Certificatul de Ordinare, Atestatul de Lucrător, Certificatul de Lucrător 

Specializat, Certificatul de Lucrător sunt însoţite de o legitimaţie eliberată 
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de Comitetul Executiv al Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu 
din România. 

 

b. Solicitanţii pentru prima dată la recunoaştere se vor întâlni cu Consiliul 
Naţional. 

 

c. Dacă activităţile unui lucrător îndreptăţesc o schimbare în statutul sau în 
clasificarea recunoaşterilor lui/ei, Comitetul de Recunoaştere va face 
schimbarea necesară iar Secretarul/Trezorierul General îl/o va anunţa de 
această decizie în decurs de 30 de zile . 

 

Art.84 Expirarea recunoaşterii 
a. Toate recunoaşterile vor expira la data de 31 decembrie a fiecărui an. 

Toate recunoaşterile vor fi însoţite de legitimaţia de lucrător.  
 

b. Cererile pentru reînnoire vor fi expediate biroului naţional, nu mai târziu 
de 31 decembrie.  

 
Art.85 Lista oficială  

a. Lucrătorii activi.  
Lista oficială a lucrătorilor recunoscuţi va fi multiplicată şi publicată de 
Secretarul/Trezorierul General, cu menţiunea că ea nu va fi folosită 
pentru a se face solicitări de fonduri. Această listă oficială va fi revizuită 
anual şi va conţine numele acelora care sunt implicaţi într-o lucrare activă 
şi ale căror recunoaşteri au fost reînnoite prin emiterea unei legitimaţii de 
lucrător pentru anul curent. 

 

b. Lucrătorii inactivi.  
Toţi lucrătorii recunoscuţi care intenţionează să se retragă din activitate, 
sau care nu se vor mai implica în alte lucrări pastorale, evanghelice sau 
lucrări cu normă întreagă, trebuie să-l anunţe pe Secretarul/Trezorierul 
General al Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România. 
El /ea va autoriza transferul numelor pe lista de persoane inactive. 

 

1. Definiţie. Tuturor lucrătorilor ordinaţi şi atestaţi care au predicat de mai 
puţin de 15 ori, precum şi lucrătorilor cu certificat care au predicat de 
mai puţin de 12 ori în decurs de 1 an, sau nu au fost activ implicaţi într-
un aspect sau altul al lucrării, li se va trece numele pe lista inactivă pentru 
anul următor. 

2. Ştergerea lucrătorilor inactivi de pe lista lucrătorilor. Când un 
lucrător este inactiv timp de 2 ani consecutiv, numele lui /ei va fi şters de 
pe lista lucrătorilor, numai dacă Comitetul de Recunoaştere nu decide 
altfel.  
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3. Excepţii. Prevederile de mai sus nu se aplică în următoarele cazuri:  
a. celor a căror inactivitate a fost cauzată de infirmitate, de vârstă înaintată 

sau de boală;  
b. celor care sunt implicaţi în lucrarea cu normă întreagă în biserică 

(lucrătorii naţionali, educatorii, cei implicaţi în lucrarea muzicală sau cu 
tinerii); 

c. celor care au împlinit vârsta de 60 de ani;  
d. celor care au 25 de ani de slujire ca lucrători recunoscuţi; 
e. celor al cărui soţ/soţie este handicapat/-ă sau pensionat neavând 

posibilitatea de a sluji mai mult. 
 

4. Lucrătorii cu disabilităţi. Un lucrător cu disabilităţi permanente sau 
bolnav, şi a cărui boală îl impiedică să se implice în slujirea activă în 
biserică va fi consemnat ca inactiv. Statutul recunoaşterii lucrătorului cu 
disabilităţi va ramâne neschimbat. Reînnoirea anuală a recunoaşterii lui se 
va face în modul obişnuit. Lucrătorii cu disabilităţi aprobaţi astfel de 
Consiliul Naţional, nu vor avea obligaţia de a sprijini financiar Asociaţia 
Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România.   

 
c. Întoarcerea la statutul activ.  

Dacă lucrătorul se va reîntoarce la activitate, numele lui/ei va fi 
reintrodus pe lista activă în urma unei cereri ce urmează a fi aprobată de 
Comitetul de Recunoaştere.  

 

Art.86 Lucrătorii emeriţi 
În semn de respect şi de onoare pentru lucrătorii care şi-au dăruit anii în 
slujirea Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România, 
statutul de lucrător emerit va fi dat automat acelor lucrători recunoscuţi 
care au ajuns la vârsta de 65 de ani, indiferent dacă ei lucrează cu normă 
întreagă sau nu. 

 

a. Terminologia  
 

1. Termenul lucrător emerit - activ va fi folosit pentru lucrătorii recunoscuţi 
care vor continua să slujească mai mult de trei sferturi din timpul lor în 
lucrare. 

 

2. Termenul lucrător emerit - semiactiv va fi folosit pentru aceia care vor 
continua să fie activi doar jumătate de normă sau mai puţin. 

 

3. Termenul lucrător emerit – în rezervă  este folosit pentru aceia care nu     
s-au mai implicat în nici o  lucrare obişnuită de slujire. 
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b. Înscrierea în categoria lucrător emerit în rezervă  
Statutul de lucrător emerit semiactiv sau lucrător emerit rezervă va fi 
acordat numai acelor lucrători care solicită acest lucru. 

 

Art.87 Lucrarea în unitate şi cooperarea practică 
Unitatea este un principiu vital pentru creşterea şi dezvoltarea spirituală a 
bisericii ca organizaţie apostolică. Este esenţial să recunoaştem 
necesitatea unei relaţii între noi, a cooperării în lucrările pastorale, 
evanghelice, misionare, dar şi administrative. Deci, se recomandă: 

a. Unitatea să fie stabilită şi menţinută în orice localitate sau comunitate 
unde sunt două sau mai multe adunări, iar lucrătorii tineri, mai mult sau 
mai puţin experimentaţi să se respecte între ei  şi să coopereze cu 
lucrătorii mai în vârstă într-un mod exemplar. 

b. Lucrătorii recunoscuţi să consulte pastorii principali de la adunările locale 
înainte de a se implica într-o colaborare cu o biserică neafiliată Asociaţiei 
Religioase Adunările lui Dumnezeu din România dintr-o anumită  
localitate, cu scopul de a se asigura dacă standardele doctrinare ale 
bisericii pot fi aprobate de Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu 
din România. Lucrătorii recunoscuţi trebuie să-şi limiteze campaniile în 
bisericile neafiliate Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din 
România, atunci când un pastor din biserica locală a Asociaţiei Religioase  
Adunările lui Dumnezeu din România dezaprobă asemenea acţiune. 

c. O biserică locală, deşi suverană în drepturile ei, trebuie să se sfătuiască cu 
Consiliul Naţional atunci când apar probleme complicate. 

d. Adunarea locală să caute sfatul şi asistenţa Comitetului Executiv în 
problemele legate de nevoile pastorale, asemenea acţiune fiind atât spre 
siguranţa  pastorilor principali cât şi a bisericii.  

e. Toţi lucrătorii recunoscuţi să ceară sfatul Consiliului Naţional sau a unui 
membru al acestuia, în privinţa serviciului,  slujirii, schimbărilor pastorale, 
deschiderea noilor câmpuri de misiune, conform cu organizarea 
Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România în ceea ce 
priveşte relaţiile interpastorale . 

 

Art.88 Confidenţialitatea mărturisirii 
Lucrătorii din Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România 
sunt încurajaţi să respecte cu sfinţenie mărturisirea atunci când îşi 
exercită funcţia de consilier spiritual. Informaţiile confidenţiale nu vor fi 
dezvăluite decât cu permisiunea confidentului sau în scopul prevenirii 
comiterii unui delict grav.  
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CAPITOLUL XV  

 PREVEDERI LEGALE  
 

Art.89 Identificare şi proceduri  

a. Membrii Consiliului Naţional vor constitui Comitetul de directori al 
Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România. În cazul în 
care în Consiliul Naţional rămâne un post vacant, Consiliul Naţional va 
numi o altă persoană rezidentă ca membru. 

b. Toate proprietăţile obţinute pentru a fi adunări locale afiliate la Asociaţia 
Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România, vor fi proprietatea 
Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România. Adunările 
Afiliate sau Punctele de Predicare pot fi mandatate să administreze până 
ce adunarea respectivă se va constitui şi va fi înregistrată legal, dobândind 
personalitate juridică. După achitarea tuturor obligaţiilor financiare 
proprietatea va fi transferată filialei amintite. 

 

c. Oricărei Adunări Afiliate (Filială) la Asociaţia Religioasă Adunările lui 
Dumnezeu din România care are nevoie de un împrumut i se va cere ca, 
în urma obţinerii acordului în majoritate de 2/3 din membri ei, să îşi 
modifice statutul de afiliere şi să adopte toate prevederile prezentului 
statut, inclusiv amendamentul adus articolelor de incorporare şi să se 
conformeze cerinţelor conţinute de prezentul document. Dacă adunarea 
respectivă se califică, atunci Consiliul Naţional va ratifica decizia, 
adunarea respectivă va avea drepturile unei biserici afiliate (filială).  

 

CAPITOLUL XVI 
MODUL DE ÎNFIINŢARE ŞI DESFIINŢARE  

A ADUNĂRILOR LOCALE 
 

Art.90 Credincioşii penticostali se vor asocia împreună în biserici locale 
autonome cunoscute sub numele de Adunări Afiliate (Filiale). Ei se vor 
califica pentru calitatea de membru în conformitate cu practicile 
Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România. 

 

Art.91 În scopul menţinerii standardelor biblice în adunare, numai cei cunoscuţi 
că trăiesc o viaţă curată şi neprihănită vor fi eligibili pentru a ocupa 
anumite funcţii. Este recomandabil ca poziţiile  din comitet să fie lăsate 
vacante în adunările locale în care  numărul de oameni pregătiţi este 
insuficient. 
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Art.92 Clasificări:  

a. Biserici afiliate  

1. O biserică locală va fi considerată eligibilă pentru a fi afiliată dacă are cel 
puţin douăzeci de membri de bună credinţă din care să se aleagă cel puţin 
trei oameni pregătiţi din punct de vedere scriptural pentru a deţine funcţii 
în biserică. Acest grup va fi format de un membru al Consiliului 
Naţional. Biserica va coopera cu Asociaţia Religioasă Adunările lui 
Dumnezeu din România şi le va susţine atât financiar cât şi spiritual, în 
funcţie de posibilităţi. Reprezentanţii bisericii  în Adunarea Generală 
Naţională, aşa cum este stipulat în Statut, vor fi aleşi de aceasta. În 
eventualitatea în care o Adunare Afiliată nu reuşeşte să menţină 
standardele minime referitoare la numărul membrilor sau ordinea 
scripturală în conformitate cu acest statut, atunci, la hotărârea Consiliului 
Naţional, biserica va reveni la statutul de Punct de Predicare (Filie), până 
când prevederile statutului Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu 
din România vor fi îndeplinite. 

2. Consiliul Naţional va recunoaşte dreptul adunării afiliate de a se 
autoguverna, sub autoritatea lui Isus Hristos care este Capul Bisericii. 
Modelul de guvernare adoptat de adunarea locală va fi în conformitate cu 
Statutul Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România. 
Biserica respectivă va avea dreptul de a-şi alege un pastor principal, un 
comitet de conducere, şi de a rezolva toate aspectele legate de 
funcţionarea ei ca biserică . Este de datoria bisericii de a-şi disciplina 
membrii conform modelului scriptural, în conformitate cu prevederile 
Statutului. Ca şi biserică autonomă,  va avea dreptul de a deţine titlul de 
proprietate. Drepturile şi suveranitatea bisericii afiliate nu vor avea de 
suferit prin această afiliere. 

3. Adunarea Afiliată va recunoaşte autoritatea Asociaţiei Religioase  
Adunările lui Dumnezeu din România de a aproba principiile de credinţă 
şi conduită scripturală, şi de a dezaproba doctrina şi practicile 
nescripturale. Biserica locală poate apela la Consiliul Naţional pentru 
ajutor atunci când este nevoie. 

4. În cazul în care se petrec conflicte ireconciliabile între pastorul principal şi 
membrii comitetului, dar şi între membrii adunării distrugându-se astfel 
unitatea şi eficienţa lucrării adunării locale, Consiliul Naţional împreună cu 
Coordonatorul Zonal, la cererea pastorului principal sau/şi a majorităţii  
membrilor din comitet, sau printr-o petiţie semnată de cel puţin 20% din 
membri activi ai adunării, va investiga aceste conflicte şi va face 
recomandări Consiliului Naţional care poate hotărî ca biserica să fie pusă 
sub supravegherea Consiliului Naţional până când unitatea va fi refăcută. 
Dacă pastorul principal este un Coordonator Zonal, atunci Consiliul 
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Naţional va numi alt membru al Consiliului Naţional în locul lui.  

5. În cazul în care Consiliul Naţional nu a dat ajutorul adecvat, biserica 
poate cere luarea unei decizii în Adunarea Generală Naţională. Când sunt 
făcute excepţii, fie de Consiliul Naţional, fie de Adunările afiliate, se 
poate face apel la  Adunarea Generală Naţională.  

6. Atunci când un post de pastor rămâne vacant, este recomandabil să se 
ceară sfatul Preşedintelui pentru numirea unui alt pastor. Preşedintele 
trebuie informat de  orice schimbare majoră a procedurii bisericii locale. 

7. În cazul în care o Adunare Afiliată doreşte să revoce afilierea cu Asociaţia 
Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România, pastorul principal 
şi/sau comitetul bisericii îl va invita pe preşedintele Asociaţiei Religioase  
Adunările lui Dumnezeu din România sau delegatul lui să participe la o 
întâlnire specială pentru scopul exprimat şi să-i dea posibiliatea să 
prezinte argumentele pentru continuarea afilierii cu Asociaţia Religioasă  
Adunările lui Dumnezeu din România. Adunarea Afiliată nu va putea să 
ia hotărârea de revocare înainte de a se da posibilitatea reprezentantului 
să îşi exprime punctul de vedere al oranizaţiei.  Dispoziţia finală aparţine 
Adunării Afiliate conform statutului de afiliere.  

 

b. Punctele de Predicare (Filiile) 
 

1. Adunările care nu s-au maturizat suficient pentru a fi deplin responsabile 
de menţinerea ordinii scripturale vor fi cunoscute ca Puncte de Predicare 
(Filii). Consiliul Naţional are dreptul de vot legal în adunare.  

 

2. Adunarea va fi sub supravegherea generală a Preşedintelui, a 
Coordonatorului Zonal şi a pastorului principal.  

 

3. Comitetul adunării va fi la dispoziţia Consiliului Naţional care are dreptul 
de a îndepărta din funcţie orice membru sau de a face numiri noi, în 
funcţie de situaţie.  

c. Adunări cu statut de cooperare 
Consiliul Naţional şi Adunarea Generală Naţională vor realiza un 
regulament pentru adunările cu care cooperează, care va permite 
bisericilor care acceptă principiile de credinţă ale Asociaţiei Religioase  
Adunările lui Dumnezeu din România să aibă statut de adunare care 
cooperează temporar cu Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu 
din România (pe un termen de 4 ani dar care poate fi reînnoit la cererea 
bisercii locale şi hotărârea Adunării Generale Naţionale în cooperare cu 
Consiliul Naţional), înainte de a se afilia oficial la Asociaţia Religioasă  
Adunările lui Dumnezeu din România.  
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CAPITOLUL XVII 
 LIMITELE ZONALE 

  

Art.93 Împărţirea zonală 
a. Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România vor fi 

împărţite pe zone, conform împărţirii teritorial adiminstrative a României 
(judeţe).  

 

b. Fiecare zonă  va cuprinde cel puţin zece Adunări Afiliate sau Puncte de 
Predicare. 

 

c. Consiliul Naţional are prerogativul de a afilia orice biserică nouă unei 
anumite zone.  

 
Art.94   Procedura în cazul în care o biserică doreşte să treacă la o altă zonă:  
 

a. Pastorul principal îl va contacta pe Preşedinte pentru a-i fi aprobată 
începerea acţiunii. 

 

b. La cererea pastorului principal al bisericii care doreşte să schimbe zona, 
coordonatorii ambelor zone implicate vor aranja o întâlnire a pastorilor 
principali, în scopul discutării şi votării propunerii. 

 

c. În urma votului pastorilor principali ai fiecărei zone, rezultatele vor fi 
aduse la cunoştinta Consiliului Naţional, împreună cu opiniile pe care 
fiecare zonă doreşte să le exprime, iar Consiliul Naţional va lua decizia cu 
privire la transfer, luând în considerare votul şi punctele de vedere ale 
fiecărei zone. 

 

CAPITOLUL XVIII 
 MISIUNILE 

 

Art.95 Directorul Misiunilor 
Preşedintele sau cel desemnat de el/ea va servi ca director al misiunilor. 
 

Art.96 Organizarea 
Este recomandabil ca toate bisericile să ia în considerare şi să se roage în 
vederea susţinerii cu venitul lor a misiunilor locale, naţionale şi 
internaţionale.  

 

Art.97 Plantarea de biserici 
Directorul pentru plantarea de biserici  
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a. Preşedintele şi Consiliul Naţional vor numi un director pentru Plantare 
de Biserici şi Dezvoltare. 

 

b. Îndatoririle directorului de Plantare şi Dezvoltare vor fi următoarele:  
 

- va sluji ca Preşedinte al Comitetului de Plantare de Biserici şi Dezvoltare; 
- va fi responsabil şi va coordona plantarea de biserici şi dezvoltarea  

lucrării de misiune în toată ţara; 
- va fi bine informat în privinţa problemelor bugetare, inclusiv primirea 

sau alocarea de fonduri; 
- va căuta să implementeze planurile de plantare de biserici şi dezvoltare, 

promovate de Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din 
România.  

 
Art.98 Comitetul de Plantare de Biserici şi Dezvoltare 

a. Preşedintele şi directorul de Plantare de Biserici şi Dezvoltare vor numi 
un comitet care să răspundă de această lucrare. 

b. Comitetul va fi format din directorul de Plantare de Biserici şi Dezvoltare 
şi câte un reprezentant din fiecare zonă a ţării.  

c. Atribuţiile acestui comitet vor fi următoarele:  
 

- Comitetul va dezvolta, implementa şi administra un program în 
concordanţă cu procedurile acceptate şi definite în manualul aprobat de 
Consiliul Naţional. Membrii slujesc sub directorul de Plantare si 
Dezvoltare . 

 

- Comitetul va recomanda Preşedintelui şi Consiliului Naţional plantarea şi 
resuscitarea unor biserici.  

 

- Preşedintele şi Directorul de Plantare şi Dezvoltare vor identifica un 
proiect sponsorizat fie de Departamentul de Plantare şi Dezvoltare sau 
de una sau mai multe biserici.  

 

d. Fondurile pentru Plantare şi Dezvoltare – Surse  
 

1. Colectele bisericilor. Este recomandabil să fie încurajate donaţiile lunare 
pentru Plantarea si Dezvoltarea Bisericilor.  

 

2. Donaţiile personale. Toate darurile primite de la donatorii individuali 
vor fi folosite în funcţie de dorinţa respectivilor donatori. 
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3. Alte surse. Alte metode de obţinere a fondurilor vor fi aprobate de 
Comitetul de Plantare si Dezvoltare, de Directorul de Plantare şi 
Dezvoltare şi de Preşedinte.  

 

 
CAPITOLUL XIX 

 CĂSĂTORIA CREŞTINĂ ŞI FAMILIA 
 

Art.99 Căsătoria creştină  
Căsătoria a fost instituită de Dumnezeu în grădina Edenului (Gen. 
2:18,21-25) şi confirmată de Isus Hristos ca o relaţie permanentă între un 
bărbat şi o femeie (Matei 19:4-6). Deoarece căsătoria este nu numai un 
angajament între un bărbat şi o femeie dar şi în faţa lui Dumnezeu 
(Geneza 2:24, Marcu: 10:9, Efeseni 5:31), se recomandă ca un credincios 
să se căsătorească cu o credincioasă (2 Corinteni 6:14). Căsătoria creştină 
este o reflecţie a dragostei, purităţii, şi a legăturii permanente între 
Hristos şi Biserică (Efeseni 5: 23)  

Chiar dacă unele căsătorii trec prin anumite crize, soţii şi soţiile care se 
dedică Domnului (Efeseni 5:21) şi-şi găsesc hrana în învăţătura biblică, 
(Evrei 10:25) pot redobândi puterea şi binecuvântările lui Dumnezeu în 
relaţia lor.  

 

Art.100 Copiii 
Copiii sunt „o moştenire de la Dumnezeu”; a fi părinte poate fi con-
siderată o responsabilitate sfântă. Puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu 
sunt disponibile zilnic pentru creşterea şi educarea copiilor, ca să îl 
iubească şi să îl asculte pe Dumnezeu (Proverbe 22:6, Efeseni 6:4) 

 

 
       CAPITOLUL XX 

           ALTE PREVEDERI SPECIFICE ASOCIAŢIEI RELIGIOASE      
DOCTRINE ŞI PRACTICI DEZAPROBATE 

 

În acord cu prerogativele statutului, Asociaţia Religioasă Adunările lui 
Dumnezeu din România dezaprobă următoarele practici: 

 

Art.101 Siguranţa necondiţionată. 
În lumina învăţăturii biblice şi a faptului că siguranţa credinciosului 
depinde de o relaţie vie cu Hristos (Ioan 15: 6), a faptului că Biblia ne 
cheamă la o viaţă de sfinţenie (1Pet. 1:16, Ev. 12:14), a învăţăturii clare că 
o persoană poate fi scoasă din Cartea Vieţii (Apoc. 22:19), a faptului că o 
persoană poate crede pentru scurt timp şi apoi cădea de la credinţă, 
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Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România dezaprobă 
poziţia de siguranţă necondiţionată care afirmă că este imposibil ca o 
persoană odată mântuită  să-şi piardă mântuirea. 

 

Art.102 Legalismul  
 

a. Problemele de conştiinţă. Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu 
din România îi dezaprobă pe cei care menţin probleme de conştiinţă 
precum „să mănânci sau să nu mănânci carne” şi care îşi impun opiniile 
personale altora. 

b. Adăugarea unor condiţii la mântuire. Asociaţia Religioasă Adunările 
lui Dumnezeu din România îi dezaprobă pe cei care par să adauge 
condiţii la mântuire, precum ar fi ţinerea zilei a şaptea, şi îşi impun 
părerile şi altora. 

 

Art.103 Erorile escatologice 

a. Aşezarea din nou a tuturor lucrurilor. Asociaţia Religioasă Adunările 
lui Dumnezeu din România înţeleg învăţătura din Fapte 3:21 despre 
limitarea restaurării tuturor lucrurilor de care au vorbit profeţii, în acest 
fel dezaprobă teoria mântuirii universale. Noi ne opunem oricărei forme 
de universalism. (Matei 25:46;Apocalipsa 20:10) 

 

b. Stabilirea datei pentru revenirea Domnului. Este neînţelept să înveţi 
pe cineva că Domnul va reveni la o dată anume şi să stabileşti această 
dată. (Marcu 13:32, 33; Luca 12: 27-40; I Tesaloniceni 5:2). Este de 
asemenea neînţelept să declari acest lucru în public şi să fixezi data celei 
de-a doua veniri a Domnului. 

 

c. Răpirea după Necazul cel mare. Aşa cum s-a afirmat în principiile de 
credinţă, Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România 
crede în revenirea iminentă a Domnului - speranţa binecuvântată a 
bisericii; deoarece învăţătura că biserica trebuie să treacă prin necazuri 
tinde să creeze confuzie printre credincioşi, este recomandabil ca toţi 
pastorii noştri să înveţe despre iminenta revenire a lui Hristos şi să 
avertizeze oamenii să fie pregătiţi în vederea acestei reveniri care se poate 
întâmpla oricând, şi să nu minimalizeze acest adevăr, dându-le învăţătura 
greşită că necazul cel mare se va petrece înainte de răpirea Bisericii . 

  
d. Amilenismul. Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din 

România dezaprobă învăţătura amilenistă şi filozofia ei eronată care 
neagă domnia de 1000 de ani a lui Hristos pe pământ adliteram şi o 
înlocuieşte cu teoria că această dispensaţie creştină sau a  Bisericii este 
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mileniul spiritual despre care spun susţinătorii ei că au profeţit scriitorii 
Bibliei. 

 

e. Periclitarea recunoaşterii. Noi recomandăm că, dacă unul din lucrătorii 
noştri  îmbrăţişează vreuna din aceste erori, el să nu predice sau să dea 
învăţătură în legătură cu ele. Dar dacă el continuă să facă din ele o 
problemă, până la punctul de a face din acestea o controversă, atunci 
rămânerea în Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România  
va fi serios afectată (Luca 21:34-36; I Tesaloniceni 5:9, 10; 2 Tesaloniceni 
1: 4-10 ; Apocalipsa 3:10 ,19, 20) 

  
Art.104. Evitarea organizaţiilor secrete 

Noi propovăduim mesajul despre pregătirea credincioşilor în vederea 
revenirii Domnului ( Mat. 24: 14), lucru care ne obligă la devotament din 
toată inima faţă de cauza răspândirii Evangheliei (Luc. 9:62); este 
binecunoscut că diferitele organizaţii secrete răpesc mult timp valoros, 
îndepărtându-l pe credincios de la Calea sa. 

Natura unor astfel de organizaţii pretinde secretul (Ioan 18:20; Fapte Ap. 
26:26), întărit de jurăminte religioase (Mat. 5:34) şi un ataşament puternic 
faţă de persoane care sunt în mare parte nenăscuţi din nou (2 Cor. 6:14). 
Spiritul, filozofia şi influenţa generală a acestor organizaţii secrete ţintesc 
doar la promovarea omului firesc ( 1 Cor. 2:14; Col. 2:8), în acest mod 
interpretându-se greşit adevărurile spirituale ( 2 Pet. 3: 16). 

Încrederea în organizaţiile secrete şi învăţăturile lor a dus întotdeauna 
către îmbrăţişarea unei false speranţe a mântuirii, prin fapte bune şi acte 
morale (Efes.2: 8,9).  

În privinţa lucrurilor descrise mai sus, toţi lucrătorii noştri vor evita 
aderarea la aceste organizaţii secrete pe care noi le considerăm ca fiind 
lumeşti, şi îi sfătuim pe aceia care poate s-au înrolat deja să înceteze orice 
legături cu acestea (2 Cor 6:17). În plus, lucrătorilor noştrii li se cere să îşi 
folosească influenţa pozitivă asupra membrilor pentru a-i face să nu 
adere la astfel de organizaţii secrete. (1 Tim.4:12; 2 Tim. 2: 24-26) 

 

Art.105 Divorţul şi Recăsătorirea 

a. Primirea membrilor  

1. Legăturile de căsătorie dinaintea convertirii.  
 Persoanele care au avut probleme în căsnicie înainte de a se converti pot 

fi primite ca membri. Se recomandă să fie încredinţate Domnului aceste 
probleme. (1 Cor. 7: 17 ,20,24). 
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2. Concubinajul. În nici un caz nu pot fi primite ca membri în biserică 
persoanele care trăiesc în concubinaj. 

b. Recăsătorirea 
Lipsa unor standarde morale în căsătorie este foarte dăunătoare atât 
individului, familiei, cât şi cauzei lui Hristos. Noi descurajăm divorţul 
prin toate metodele şi învăţăturile. Dezaprobăm divorţul, cu excepţia 
cazului de adulter (Matei 19:9) Acolo unde există aceste circumstanţe, sau 
unde un necreştin a divorţat de un creştin, recomandăm ca această 
chestiune a recăsătoriei să fie rezolvată de către credincios în lumina 
Cuvântului lui Dumnezeu ( 1 Corinteni 7: 15, 27, 28). 

c. Slujitorii bisericii locale  

1. Standardul pentru poziţia de episcop, prezbiter şi diacon. 
 De vreme ce Noul Testament opreşte creştinii divorţaţi şi cei recăsătoriţi 

de la funcţiile de episcop, prezbiter şi diacon, noi recomandăm ca acest 
standard să fie menţinut şi de către adunările noastre (Tit 1: 5-9; I Tim. 
3:12), cu excepţia cazului în care divorţul a avut loc înaintea convertirii 
lor (2 Cor. 5: 17). 

 

2. Prerogative în adunările locale. Este de la sine înţeles că 
recomandările nu sunt obligatorii iar adunările locale îşi vor menţine 
propriile lor standarde. 

d. Ceremoniile de căsătorie 
 

1. Noi dezaprobăm orice lucrător al Asociaţiei Religioase Adunările lui 
Dumnezeu din România care oficiază o ceremonie de căsătorie pentru o 
persoană divorţată şi al cărui fost partener trăieşte, cu excepţia divorţului 
anterior convertirii sau adulterului. Orice pastor din adunarea noastră 
care oficiază o ceremonie în acest caz, cu excepţia situaţiei când a fost 
înşelat şi este nevinovat în acţiunea lui, poate fi demis din funcţie.  

 

2. Un lucrător al Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din 
România trebuie să consilieze viitorii miri dându-le repere scripturale 
pentru căsătoria creştină înainte de oficierea căsătoriei. Un lucrător nu 
poate oficia ceremonia pentru persoane care, în opinia lui, abordează 
căsătoria fără maturitate. 

 

3. Probleme de conştiinţă. Noi realizăm că recăsătorirea unor astfel de 
persoane  în cazul excepţional când divorţul s-a produs înaintea 
convertirii, poate afecta conştiinţa unui pastor, şi dacă acesta este cazul, 
pastorul nu trebuie să oficieze astfel de căsătorii.  
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Art.106 Standardele lumeşti 
 Într-o lume în care standardele morale sunt într-o alarmantă eroziune, 

noi reafirmăm intenţia noastră de a păstra standardele morale, în ciuda 
tuturor practicilor lumeşti. Noi îndemnăm pe toţi credincioşii să "nu 
iubească lumea şi nici lucrurile din lume. Căci tot ceea ce este în lume, 
pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl 
ci din lume" (I Ioan 2:15,16).  

 Scriptura avertizează împotriva oricărei participări la activităţi care 
întinează trupul, corupe mintea şi spiritul; Preocuparea pentru plăcerile 
lumii, poziţie socială sau posesiuni materiale care conduc la abuzuri; 
manifestarea unui comportament extrem, exprimarea nepotrivită, sau 
aspectul exterior neadecvat; orice preocupare sau asociere care scade 
interesul cuiva pentru lucrurile spirituale sunt dezabropate de Asociaţia 
Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România. (Luc. 21:34; Rom. 8:5-
8, 12: 1,2; 2 Cor. 6:14-18; Efes. 5: 11;  1 Tim. 2: 8:10 , 4:12; Iacob 4: 4; 
Tit 2:1 )  

Art.107 Abuzuri de administraţie 
a. Zeciuiala  

 

1. Zeciuielile trebuie folosite pentru sprijinul lucrării Domnului şi pentru 
răspândirea Evangheliei şi nu trebuie date altor lucrări de caritate sau 
folosite pentru alte scopuri. În zeciuială, pastorii trebuie să fie un 
exemplu. 

 

2. Noi recunoaştem datoria de a plăti zeciuială şi îi îndemnăm pe toţi 
credincioşii să plătească zeciuielile lui Dumnezeu. Este recomandabil ca 
unele înţelegeri pentru pastorul principal şi biserică să fie făcute de toţi 
pastorii principali şi biserici, aşa încât pastorii principali să poată primi un 
venit lunar adecvat. Noi dezaprobăm, totuşi, învăţătura că toate 
zeciuielile să aparţină în mod strict pastorului principal pentru susţinerea 
lui/ei.  

 

b. Solicitarea fondurilor  
 

1. Se consideră neportivit şi lipsit de etică ca lucrătorii şi misionarii să 
solicite fonduri prin scrisori sau alte mijloace fără o aprobare. 

 

2. Scopul acestei acţiuni nu este de a împiedica sau descuraja proiectele 
legitime ci de a proteja Asociaţia Religioasă de aceia care folosesc metode 
neconforme cu principiile şi practicile Asociaţiei Religioase Adunările lui 
Dumnezeu din România.  
Coordonatorii unor  proiecte locale vor avea libertatea deplină în 
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bisericile sau comunităţile locale.  
Proiectele de interes general pentru ţară trebuie să aibă autorizarea 
Consiliului Naţional şi a Preşedintelui.  
Promovarea tuturor proiectelor cu caracter misionar trebuie să aibă 
autorizarea Consiliului Naţional al Asociaţiei Religioase Adunările lui 
Dumnezeu din România. 

 

3. Obţinerea şi folosirea listelor de corespondenţă pentru scopuri publicitare 
care nu au autorizaţia adecvată sau care nu sunt în acord cu organizarea 
Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România, vor fi 
declarate improprii sau non-etice, fie că este vorba de un lanţ de 
rugăciune la nivel local, fie că apelează la sprijinirea unor acţiuni de 
asociere în afaceri cu caracter personal sau local.Toţi cei care se fac 
vinovaţi de astfel de practici vor fi pasibili de măsuri disciplinare.  

 

c. Deţinerea proprietăţilor asociaţiei de către persoane private  
Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România aprobă 
deţinerea titlurilor de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile ale 
bisericilor, a şcolilor, şi a altor instituţii care sunt sprijinite prin fonduri 
solicitate pentru lucrarea lui Dumnezeu de către organizaţii legal 
constituite. Dezaprobă deţinerea privată a titlurilor de proprietate de 
către lucrătorii Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din 
România sau de către organizaţii formate dintr-o singură persoană, 
organizaţii închise, sau alt tip de organizaţii în care iniţiativa acţiunii sau 
autoritatea finală nu este reprezentată de o organizaţie ca întreg. Acolo 
unde există proprietate privată, trebuie formată o organizaţie legal 
constituită iar titlul de proprietate îi va fi transferat conform statutului. 
Nerespectarea acestor principii va afecta serios relaţia membrilor 
Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România implicaţi în 
această proprietate privată. 

 

Art.108 Încălcarea relaţiilor de bună cuviinţă între lucrători 
 

a. Comportamentul neadecvat este dezaprobat. Toţi lucrătorii sunt sfătuiţi 
să nu intervină în lucrarea pastorilor principali care conduc adunările, 
prin acţiuni neaprobate de aceştia sau prin întreţinerea unor relaţii în 
adunare de natură să submineze influenţa pastorului principal. Toată 
corespondenţa care priveşte întreaga adunare va fi adresată aceluia care 
conduce, şi nu membrilor din comitet. Acolo unde nu este nici un pastor 
principal, scrisorile legate de lucrare vor fi adresate Comitetului adunării.  
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b. Orice lucrător care comite o ofensă altui lucrător este pasibil de 
disciplinare scripturală, hotărâtă de Consiliul Naţional. Această abatere va 
afecta în mod serios acordarea legitimaţiei de lucrător şi poate fi motivul 
demiterii din funcţie. 

 

c. Orice lucrător care deţine o legitimaţie din partea Asociaţiei Religioase  
Adunările lui Dumnezeu din România nu va accepta deţinerea unei 
funcţii în comitetul bisericii rezervate unei persoane laice.  

 

Art.109 Lucrarea în afara cadrului Asociaţiei Religioase Adunările lui 
Dumnezeu din România.  

 

a. Lucrătorilor nu li se vor impune limite sau nu vor fi restrictionaţi să 
predice mesajul penticostal în alte biserici, atâta timp cât ei nu fac un 
compromis de la  doctrina, standardele de sfinţenie şi principiile 
Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România. 

 

b. Deoarece unitatea este un principiu vital pentru creşterea spirituală a 
Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România, este esenţial 
ca noi să avem o relaţie bună cu ceialţi, să cooperăm în lucrarea noastră 
pastorală, evanghelică, misionară şi locală. 

 

c. Noi recomandăm lucrătorilor noştrii să se sfătuiască cu liderii Asociaţiei 
Religioase Adunările lui Dumnezeu din România înainte de a se angaja 
într-o lucrare în biserici sau organizaţii neafiliate la Asociaţia Religioasă  
Adunările lui Dumnezeu din România; să se asigure că această lucrare nu 
va da naştere la confuzie sau neînţelegere. Dacă lucrătorul nu are 
aprobarea Comitetului Executiv, el/ea va evita lucrarea într-o altă 
biserică. Lucrătorii care încalcă acest principiu se expun la critică sau 
chiar la acuze şi faptul poate atrage anularea recunoaşterii lor. 

 

Art.110 Atitudinea incorectă faţă de cei care au fost excluşi din 
Organizaţie. 
În scopul realizării disciplinei şi a protejării adunării, toţi cei care deţin 
recunoaştere în toate adunările locale care deţin certificate de afiliere vor 
evita să ia o  atitudine referioare la cei supuşi disciplinei care să 
dispreţuiască sau să anuleze verdictul solemn dat de cei îndreptăţiţi să ia 
o decizie în privinţa lor. Cei care nu acţionează astfel, vor fi mustraţi şi 
apoi li se va aplica o măsură disciplinară. 

 

Art.111 Mişcarea ecumenică  
Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România dezaprobă 
pastorii sau bisericile care participă la organizaţiile ecumenice moderne la 
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nivel local, naţional, sau internaţional, în aşa manieră încât să promoveze 
mişcarea ecumenică, deoarece: 

  
a. Noi credem că doctrina ecumenică este atât de permisivă încât include 

oameni care resping inspiraţia Scripturii, dumnezeirea lui Hristos, 
universalitatea păcatului, ispăşirea şi alte învăţături de bază pe care noi le 
considerăm esenţiale pentru creştinismul biblic. 

 

b. Noi credem că mişcarea ecumenică este în dezacord cu principiile biblice, 
schimbând accentul de la mântuirea personală, pe problemele sociale. 

 

c. Noi credem că această combinaţie de multe organizaţii religioase într-o 
biserică mondială unită a lumii va culmina cu Babilonul religios din 
Apoc.17 şi 18.  

 

(Acest paragraf nu va fi interpretat ca o limitare impusă asupra vreunui 
lucrător al Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România în 
ceea ce priveşte mărturia lui/ei penticostală sau participarea la activităţi 
locale interdenominaţionale) 

 

 
CAPITOLUL XXI 

 DISCIPLINA 
 

Art.112 Natura şi scopurile disciplinei  
 

a. Disciplina este exercitarea autorităţii scripturale pentru care biserica este 
responsabilă. Scopurile disciplinei sunt acelea ca Dumnezeu să fie onorat, 
să fie menţinută sfinţenia credincioşilor, iar celor ce li se aplică măsuri 
disciplinare să fie aduşi la pocăinţă şi restaurare. 

 

b. Disciplina trebuie administrată pentru restaurarea şi protejarea sănătăţii 
spirituale a adunării. Ea trebuie să fie încurajatoare în natura ei dar şi 
corectoare. 

 
Art.113 Motivele disciplinării  
 

Încălcările principiilor Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din 
România declarate în prezentul statut pot cauza acţiuni disciplinare ale 
Comitetului de Recunoaştere. Motivele diciplinării:  

 

a. Decăderea morală în  privinţa comportamentului sexual.  
b. Decăderea morală în privinţa pornografiei. 
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c. Alte abateri morale sau etice. 
d. Ineficienţa generală în lucrare. 
e. Abaterea de la mărturia penticostală.   
f. Un caracter certăreţ opus colaborării.  
g. O atitudine dictatorială faţă de adunare.  
h. O respingere arbitrară a recomandărilor Consiliului Naţional. 
i. Schimbarea declarată a convingerilor doctrinare. 
j. Obiceiul de a contracta datorii băneşti, care compromit biserica. 
k. Încălcarea principiilor noastre privind căsătoria şi  divorţul.  
l. Încălcarea bunei cuviinţe în lucrare. 
m. Lucrarea fără aprobare prealabilă într-o adunare din afara organizaţiei. 
n. O atitudine incorectă faţă de cei care au fost excluşi din adunare.  

 

Neignorând cele menţionate mai sus, dacă timp de 7 ani consecutiv, 
lucrătorul nu a produs nici o faptă care să cauzeze disciplinarea, 
Comitetul de Recunoaştere al Asociaţiei Religioase Adunările lui 
Dumnezeu din România poate recomanda să nu se administreze nici o 
sancţiune atunci când, ţinând cont de toate circumstanţele, se pare că 
această disciplinare are mai mult rol punitiv decât reabilitant. În toate 
aceste cazuri, hotărârea finală va fi luată de Consiliul Naţional. 
  

Art.114 Dreptul la iniţiativă  
a. Autoritatea. Uneori se ivesc ocazii în care este necesar să avem de-a face 

cu lucrători care, pentru un motiv sau altul, au ajuns în situaţia în care nu 
mai pot primi recunoaşterea. Comitetul de Recunoaştere al Asociaţiei 
Religioase Adunările lui Dumnezeu din România are autoritatea de a 
ordina pastorii şi de a-i recomanda pentru recunoaştere dar şi de a retrage 
aprobarea lor şi recomanda anularea recunoaşterii. 

b. Decizia. Când Consiliul Naţional al Asociaţiei Religioase Adunările lui 
Dumnezeu din România va găsi un pastor vinovat de lucrurile de care 
este acuzat iar el îşi recunoaşte vina, decizia dată va fi finală.  

Art.115 Neîndeplinirea obligaţiilor financiare faţă de Asociaţia Religioasă  
Adunările lui Dumnezeu din România 

a. Secretarul/Trezorierul General va scrie o scrisoare de aducere aminte 
către fiecare pastor care nu contribuie 100 % cu zeciuielile lui pentru 
Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România, în decursul 
unui timp stabilit. 

b. Dacă scrisoarea Secretarului/Trezorierului General va rămâne fără 
rezultat, Coordonatorul Zonal va contacta lucrătorul respectiv şi va 
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discuta importanţa dăruirii zeciuielilor lui către Asociaţia Religioasă 
Adunările lui Dumnezeu din România.  

c. Comitetul Executiv va suspenda înnoirea acreditării acelor lucrători care, 
după ce au primit scrisoarea secretarului executiv şi au fost contactaţi de 
Coordonatorul Zonal, continuă să neglijeze dăruirea zeciuielilor. 
Suspendarea recunoaşterii va funcţiona până când pastorii în cauză vor 
apărea înaintea Consiliului Naţional pentru a da explicaţie acestui fapt. 

d. Preşedintele va lua în considerare lucrătorii care au sprijinit sau nu 
financiar Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România, 
atunci când îl va recomanda pe respectivul lucrător pentru poziţia 
pastorală. 

e. Preşedintele va informa comitetele locale despre refuzul lucrătorilor 
recomandaţi de ei de a se conforma la principiul zeciuielii. 

f. O evidenţă a contribuţiei financiare a lucrătorului către Asociaţia 
Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România va fi trimisă împreună 
cu transferul recunoaşterii, în cazul în care se mută în altă ţară. 

Art.116 Reabilitarea 
Recunoscând că principiul pentru care se aplică disciplina este acela de a 
reabilita, iar conştiinţa determină de cele mai multe ori ca o persoană să-
şi mărturisească păcatele, că dreptatea poate fi făcută cu clemenţă, 
următoarele prevederi se vor aplica în vederea reabilitării: 
 

a. Baza. Cei care au încălcat în vreun mod principiile Asociaţiei Religioase  
Adunările lui Dumnezeu din România,  pot cere, ca alternativă la 
demiterea lor, un program de reabilitare. Reabilitarea este un privilegiu 
acordat ca o favoare, nu este un drept care poate fi cerut de cineva: 
scopul reabilitării este restabilirea reputaţiei unei persoane în faţa lui 
Dumnezeu, a soţului / soţiei, familiei; acordarea acestui privilegiu va fi la 
latitudinea Consiliului Naţional. 

 

b. Perioada de timp. Programul de reabilitare nu va dura mai puţin de doi 
ani.  

 

c. Procedura şi condiţiile. Termenii şi condiţiile specifice pentru 
programul de reabilitare trebuie trimise pentru aprobare Consiliului 
Naţional. După aprobare, trebuie comunicate pastorului. Următoarea 
procedură va fi folosită de Consiliul Naţional în hotărârea condiţiilor 
necesare reabilitării pastorului:  
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1. Suspendarea. Pastorul trebuie considerat suspendat pe parcursul întregii 
perioade de reabilitare. 

 

2. Activităţi aprobate. În funcţie de gravitatea încălcării principiilor, unele 
activităţi pot fi continuate, la hotărârea Consiliului Naţional. Anumite 
încălcări nu atrag după ele încetarea completă a activităţilor pastorale, dar 
unele restricţii sau limitări pot fi îndreptăţite. 

 

3. Calitatea de membru în Asociaţia Religioasă Adunările lui 
Dumnezeu din România. În timpul perioadei de reabilitare, pastorului 
nu i se permite transferarea calităţii de membru către altă zonă. 

 

4. Publicarea. În timp ce recunoaşterea lucrătorului este suspendată, 
numele lui nu va fi înlăturat de pe lista pastorală şi nici statutul lui 
disciplinar nu va fi comunicat în publicaţiile oficiale. 

 

5. Reînnoirea recunoaşterii. Lui/ei i se vor reînnoi recunoaşterea anuală 
în maniera obişnuită. 

 

6. Supravegherea. În cazul în care perioada de reabilitare a fost terminată, 
pastorul trebuie să fie restabilit în poziţia lui din biserica locală, dar să 
lucreze sub supravegherea unui pastor principal sau a unui presbiter. 

  

7. Rapoartele. Lucrătorul trebuie să trimită rapoarte trimestrale către 
Preşedinte. 

  
8. Beneficiile materiale. În timpul programului de reabilitare, lucrătorul va 

fi în continuare eligibil pentru primirea beneficiilor materiale acordate 
 

9. Aplicarea programului. Programul de reabilitare aprobat va fi 
administrat de Consiliul Naţional.  

 

10. Transferul de informaţii. Un formular de reabilitare, pregătit şi 
distribuit de Secretarul/Trezorierul General, va fi completat de Zona în 
care s-a făcut reabilitarea atunci când lucrătorul reabilitat cere să fie 
transferat într-o altă zonă. Formularul de reabilitare completat va însoţi 
Certificatul de Transfer către altă zonă. Un pastor aflat sub disciplină va 
semna, ca o condiţie a intrării într-un program de reabilitare, un Acord de 
Dezvăluire Parţială, aprobat de Consiliul Naţional şi permiţând ca 
informaţiile generale ale programului de reabilitare să fie dezvăluite 
parţial de Preşedinte sau de Secretar / Trezorier General. Informaţia va fi 
păstrată pentru a se face referire la ea mai târziu în dosarele Zonei în care 
a fost făcută reabilitarea. 
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11. Eligibilitatea celor care au fost demişi. În cazul în care un lucrător 
care a fost demis cere reinstalarea lui în funcţie, el va trebui în primul 
rând să ceară permisiunea Consiliului Naţional. El /ea nu va fi eligibil 
pentru reinstalarea în funcţie până când nu au fost îndeplinite condiţiile 
de reabilitare. Pastorul poate fi luat în considerare dacă, în opinia 
Comitetului de Recunoaştere, el/ea a parcurs satisfăcător programul de 
reabilitare.  

 
 

CAPITOLUL XXII 
 INSTITUŢIILE  

 

Art.117 Colegiile biblice  
Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România recunoaşte 
necesitatea pregătirii lucrătorilor şi a misionarilor, instituirea şi 
întreţinerea instituţilor în care lucrătorii să fie pregătiţi. Cei care doresc să 
urmeze un colegiu biblic vor fi îndrumaţi să se înscrie la Universitatea 
Biblică din România.  

 

Art.118 Alte instituţii 
 

Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România va fi de acord 
cu înfiinţarea şi menţinerea unor colegii creştine care sunt devotate 
principiilor de credinţă ale Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu 
din România. 

 

Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România vor fi de 
acord cu instituirea şi întreţinerea   tuturor formelor de asistenţă socială. 

 

Toată lucrarea umanitară şi educaţională va necesita aprobarea 
Consiliului Naţional. 

  
 

CAPITOLUL XXIII 
 PUBLICAŢIILE 

 

Art.119 Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România va susţine 
financiar publicarea revistei Lumina Evangheliei şi a altor publicaţii 
autorizate de Consiliul Naţional. 
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CAPITOLUL XXIV 

 LOIALITATEA  
 

Art.120 Ca mişcare, noi ne afirmăm loialitatea faţă de România, atât pe timp de 
pace cât şi pe timp de război. 

 

Art.121 Există dreptul fiecărui membru de a-şi declara sau nu poziţia de 
combatant sau necombatant, potrivit cu conştiinţa fiecăruia. 

 
 

CAPITOLUL XXV 
 CVORUMUL 

 

Art.122 Adunarea Generală Naţională şi Adunarea zonală 
Toţi lucrătorii şi delegaţii prezenţi la Adunarea Generală Naţională sau 
Zonală se vor înregistra  pentru exercitarea dreptului de a vota.  

 

Art.123 Adunarea Generală Naţională 
Majoritatea membrilor prezenţi la Adunarea Generală Naţională va 
constitui un cvorum. Decizia se va lua prin majoritatea simplă. 

 

Art.124 Consiliul Naţional 
Majoritatea membrilor prezenţi la întâlnirile Consiliului Naţional va 
constitui un cvorum. Decizia se va lua prin majoritatea simplă. 

 

 
CAPITOLUL XXVI 

 ÎNTÂLNIRILE ADMINISTRATIVE 
 

Art.125 Ordinea de zi a întâlnirilor  
 

1. Desemnarea comitetelor  
2. Raportul Preşedintelui 
3. Raportul Vicepreşedintelui 
4. Raportul Secretarului / Trezorierului General  
5. Alegerea lucrătorilor. 
6. Rapoartele comitetelor  
7. Proiecte în derulare 
8. Proiecte noi 
9. Închiderea / concluziile  
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Art.126 Rapoartele 
Adunarea Generală Naţională va primi rapoartele scrise. Numai 
rapoartele Preşedintelui şi Vicepreşedintelui vor fi citite în plen. 

Rezoluţiile prezentate în Adunarea Generală Naţională vor fi tipărite şi 
date întregii adunări, înainte de începerea adunării.  

 
Art.127 Publicarea rapoartelor, a deciziilor şi a buletinelor de vot . 

Toate rapoartele şi rezoluţiile care trebuie discutate în Adunarea Generală 
Naţională, de asemenea şi buletinele de vot, vor fi incluse în pachetul de 
înregistrare cât mai repede posibil, prin aceasta eliminându-se distribuirea 
materialelor, activitate care ia timp. 

 

 
CAPITOLUL XXVII 

 PROCEDURA PARLAMENTARĂ 
 

Art.128 În vederea facilitării lucrărilor Adunării Generale Naţionale şi pentru a 
evita confuzia în deciziile luate, Consiliul Naţional va fi guvernat de 
procedurile parlamentare, în conformitate cu principiul dragostei creştine 
şi al părtăşiei frăţeşti.  
Un Comitet Parlamentar constând din 3 persoane care fac parte din 
Consiliul Naţional, va fi numit de către Consiliul Naţional pentru a-l ajuta 
pe Preşedinte şi organizaţia, în scopul facilitării activităţilor Consiliului. 

 

 
CAPITOLUL XXVIII 

      DURATA DE FUNCŢIONARE ŞI ŞI MODUL DE DESFIINŢARE A 
ASOCIAŢIEI RELIGIOASE 

 

Art.129 Durata de funcţionare a Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu 
din România este nelimitată. În eventualitatea în care Asociaţia Religioasă  
Adunările lui Dumnezeu din România va înceta să funcţioneze pentru 
scopul pentru care a fost creată, toate proprietăţile imobiliare şi mobiliare 
şi toate bunurile care rămân după îndeplinirea obligaţiilor şi achitarea 
tuturor datoriilor nu vor intra în beneficiul vreunei persoane private ci 
vor fi distribuite la una sau mai multe organizaţii non profit care sunt 
organizate şi operează exclusiv pentru scopuri religioase.  
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CAPITOLUL XXIX 
 AMENDAMENTE 

 

Art.130 Modificările la acest statut pot fi făcute la orice sesiune obişnuită sau 
specială a Adunării Generale Naţionale atunci când amendamentele 
propuse au fost prezentate Consiliului Naţional cu cel puţin 90 de zile 
înaintea sesiunii în care urmează să fie discutate. Este necesară 
majoritatea voturilor pentru adoptarea oricăror modificări. 

 

 
CAPITOLUL XXX 
FILIALE ŞI FILII  

 

Art.131 Statutul de organizare al bisericilor filială şi filie face parte integrantă din 
prezentul statut 

 

Art.132 Cuprinde Statutul de organizare şi funcţionare al Adunărilor Afiliate 
(Filiale) la Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din 
România  

 
Art.133 Cuprinde Statutul de organizare şi funcţionare al Punctelor de 

Predicare (Filii) la Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu 
din România 

  

 
CAPITOLUL XXXI  

   DISPOZIŢII FINALE  
  
 

Art.134 Prezentul Statut a fost votat de Adunarea Generală Naţională a Asociaţiei 
Religioase Adunările lui Dumnezeu din România la data de 25 mai 2007, 
dată de la care intră în vigoare.  

 
 

 
Preşedinte,            Secretar /Trezorier General 
Pastor Dr. Ioan Ceuţă                   Pastor Iosif Fabian
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CAPITOLUL I  
DISPOZIŢII GENERALE 

 
 

Art.1 În scopul stabilirii şi menţinerii locului de închinare înaintea lui 
Dumnezeu cel Atotputernic, Tatăl nostru ceresc, pentru asigurarea 
părtăşiei creştine, unde Duhul Sfânt este onorat în acord cu mărturisirea 
noastră, pentru a înţelege responsabilitatea şi privilegiul nostru de a 
proclama Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos prin toate mijloacele 
disponibile, atât în ţară cât şi în afara acesteia, noi, membrii acestei 
adunări ne recunoaştem ca Adunare Afiliată (Filială) şi parte a Asociaţiei 
Religioase Adunările lui Dumnezeu din România, adoptăm prezentul 
Statut şi acceptăm să conducem adunarea noastră în conformitate cu 
acest Statut.  

 

Art.2 Numele Adunării Afiliate (Filială) 
 

Numele Adunării Afiliate (Filială) va fi ________________________  
Loc. ___________________ Str. ____________________ Nr. ____ 
Jud. _____________________ Sector_________ 

 
 

CAPITOLUL II  
PREROGATIVE ŞI SCOPURI  

 

Art.3 Conducerea 
Adunarea Afiliată (Filială) va avea dreptul de a se organiza potrivit 
standardelor Noului Testament şi al Asociaţiei Religioase Adunările lui 
Dumnezeu din România. Acest drept include şi numirea de lucrători, 
alegerea comitetului bisericii, aplicarea măsurilor disciplinare şi 
conducerea liberă a seviciilor şi a programului adunării. 

 

Art.4 Patrimoniu  
Adunarea Afiliată (Filiala) are dreptul să cumpere, să deţină, să 
folosească, să vândă, să închirieze, să arendeze sau să dispună în orice alt 
mod de orice proprietate imobiliară necesară împlinirii scopurilor sale, să-
şi exercite toate celelalte drepturi conferite ei de prezentul Statut, în 
conformitate cu Legea organizaţiilor non-profit a României şi a 
prezentului Statut . 
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Art.5 Scopul 
Scopul acestei Adunări Afiliate (Filiale) va fi de a înfiinţa şi menţine un 
loc unde credincioşii să se poată închina Dumnezeului Atotputernic, 
Tatălui Ceresc, unde cei de aceeaşi credinţă să poată avea părtăşie, iar 
Duhul Sfânt să fie onorat conform mărturisirii noastre, de a ne asuma 
responsabilitatea şi privilegiul răspândirii Evangheliei lui Isus Hristos prin 
toate mijloacele posibile, atât în ţară cât  şi în străinătate.  

 

Art.6. Cooperarea 
Adunarea Afiliată (Filială) va coopera cu Asociaţia Religioasă Adunările 
lui Dumnezeu din România pentru extinderea lucrării şi Împărăţiei lui 
Dumenzeu în toată lumea. Ea va susţine programul misionar stabilit, va 
participa la întâlnirile Adunării Generale Naţionale prin delegaţii aleşi şi 
va susţine activităţile Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din 
România.  

 

Art.7. Subordonare 
Adunarea Afiliată (Filiala) va recunoaşte că Asociaţia Religioasă  
Adunările lui Dumnezeu din România au autoritatea şi dreptul de a 
aproba doctrina şi comportamentul scriptural, de a dezaproba doctrina şi 
comportamentul nescriptural şi de a retrage certificatele de afiliere dacă 
este necesar.  

 
 

     CAPITOLUL III  
          MODUL DE ÎNFIINŢARE A ADUNĂRILOR LOCALE 

     AFILIEREA  
 

Art.8 În timp ce îşi va menţine drepturile de autonomie menţionate, Adunarea 
Afiliată (Filiala) va colabora în mod voluntar cu adunările care 
împărtăşesc aceeaşi credinţă, afiliate Asociaţiei Religioase Adunările lui 
Dumnezeu din România. Ea va beneficia de privilegiile şi 
responsabilităţile care decurg din această afiliere. Membrii şi pastorul 
acestei Adunări Afiliate (Filială) vor respecta membrii din conducerea 
Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România.  

 

Art.9 Adunarea Afiliată (Filială) ca membră a Asociaţiei Religioase Adunările 
lui Dumnezeu din România, are dreptul de a cere asistenţă de la aceasta 
când se confruntă cu o problemă, asistenţa  se va acorda la cererea 
pastorului, a votului majoritar al Comitetului bisericii sau printr-o petiţie 
semnată de un procent de cel puţin 20 %  din membrii activi cu drept de 
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vot. Vor fi luaţi în considerare doar membrii care au participat regulat la 
servicii şi au sprijinit adunarea cu zeciuiala pe o perioadă de cel puţin trei 
luni consecutiv înaintea semnării petiţiei. 

 

Art.10 Este de la sine înţeles şi acceptat că Adunarea Afiliată (Filiala) îşi va 
conforma standardele cu privire la primirea de membri, Comitetul 
bisericii şi pastorul cu cele ale Asociaţiei Religioase Adunările lui 
Dumnezeu din România. 

 

Art.11 Prin această afiliere, atât membrii Comitetului bisericii, alţi responsabili  
cât şi membrii Adunării Afiliate (Filiale) se vor supune autorităţii 
Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România şi se vor 
conduce în conformitate cu prezentul Statut în vigoare. 

 

 
CAPITOLUL IV  

MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ 
(PRINCIPII DE CREDINŢĂ) 

 

Art.12. Scriptura inspirată 
Sfânta Scriptură, atât Vechiul cât şi Noul Testament este inspiraţia 
verbală şi plenară a lui Dumnezeu şi revelaţia Sa pentru oameni; un ghid 
infailibil şi autoritar de credinţă şi conduită. (2 Tim. 3:15-17;  1 Tes. 2:13; 
1 Pet. 1:12) 

 

Art. 13. Singurul Dumnezeu adevărat 
Singurul Dumnezeu adevărat s-a revelat pe Sine ca „Eu Sunt”. Creatorul 
cerului şi al pământului şi Răscumpărătorul omenirii. Ulterior s-a revelat 
ca Dumnezeu în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. (Deuteronom 
6:4; Isaia 43:10,11; Matei 28:19; Luca 3:22) 

 

TRINITATEA 

a. Definirea termenilor 
Termenii „Trinitate“ şi „persoane“ raportaţi la divinitate, chiar dacă nu se 
găsesc în Scriptură, sunt cuvinte în armonie cu Scriptura prin care putem 
comunica celorlalţi adevărul cu privire la doctrina despre Hristos, 
respectând fiinţa lui Dumnezeu şi făcând distincţie între „mai mulţi 
dumnezei şi mai mulţi domni.“ Putem, deci, să vorbim despre Domnul 
Dumnezeul nostru în termenii Trinităţii sau ca fiind Unul în trei 
persoane, şi să fim fideli Scripturilor. (ex. Mat. 28:19; 2 Cor. 13:14; Ioan 
14:16, 17) 
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b. Distincţie şi relaţie în Trinitate 
Hristos a vorbit despre o distincţie a persoanelor din Trinitate pe care a 
exprimat-o în anumiţi termeni: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, dar această 
distincţie şi relaţionare este enigmatică şi neînţeleasă, pentru că nu este 
explicată. (Luc. 1:35; 1Corinteni 1:24;  Matei 11:25-27; 2 Corinteni 13:14; 
1 Ioan 1:3, 4) 

c. Existenţa unui singur Dumnezeu ca Tată, Fiu şi Duh Sfânt 
Există ceva în Fiul care-I conferă autoritate distinctă de Tatăl şi ceva în 
Duhul Sfânt care-I dă autoritate specifică şi distinctă de Fiul şi de Tatăl. 
Prin urmare, Tatăl este părintele, Fiul este singurul născut din Tatăl, iar 
Duhul Sfânt purcede de la Tatăl şi Fiul. Aceste trei persoane ale 
Divinităţii îşi manifestă existenţa într-un singur Dumnezeu şi Domn 
Atotputernic, iar Numele lui este unul singur.(Ioan 1:18; 15:26; 17:11; 21; 
Zaharia 14:9) 

d. Identitate şi colaborare în Trinitate 
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt nu sunt identici ca persoane; raportul dintre ei 
nu se confundă; nu-şi împart respectul şi nu există opoziţie în colaborare. 
Fiul este în Tatăl şi Tatăl este cu Fiul în părtăşie, Tatăl nu este din Fiul, 
dar Fiul este din Tatăl. Aşadar, nici o persoană a Divinităţii nu există 
separat şi nu lucrează independent de celelalte. (Ioan 5:17-30, 32,37;  
Ioan 8:1-18). 

e. Numele Domnului Isus Hristos. 
Formularea „Domnul Isus Hristos“ constituie un nume aparte. Niciodată 
în Noul Testament nu se aplică Tatălui sau Duhului Sfânt. El aparţine în 
exclusivitate Fiului lui Dumnezeu. (Rom.1:1-3;7; 2Ioan 3 ) 

f. Domnul Isus Hristos – Dumnezeu este cu noi. 
Formularea Domnul Isus Hristos, în natura sa veşnică şi divină este 
singurul Fiu al lui Dumnezeu, dar în natura sa umană El este Fiul Omului 
şi pentru că El este  Dumnezeu şi Om, numele Său este „Emanuel“, 
adică „Dumnezeu este cu noi”. (Mat. l:23; 1 Ioan 4:2,10,14;              
Apoc. 1:13,17) 

g. Numele Fiul lui Dumnezeu  
În timp ce numele „Emanuel“ îl cuprinde atât pe Dumnezeu, cât şi pe 
om într-o singură persoană, Isus Hristos – Fiul lui Dumnezeu descrie 
divinitatea Sa, iar Fiul Omului arată umanitatea Sa. Prin urmare, „Fiul lui 
Dumnezeu“ aparţine eternităţii, iar „Fiul Omului“ aparţine timpului. 
(Mat. 1:21-23;  2 Ioan 3; 1 Ioan 3:8; Ev. 7:3; 1:1-13) 

h. Înţelegere greşită a doctrinei despre Hristos 
Este o greşeală  să spui că Isus Hristos, ca Fiu al lui Dumnezeu, poartă 



Statutul de organizare şi funcţionare al Adunărilor Afiliate (Filiale) la Asociaţia Religioasă „Adunările lui Dumnezeu din România” 

 

7 

acest nume exclusiv din actul întrupării sau datorită raportării Sale la 
răscumpărare. Deci a nega faptul că Tatăl este un Tată real şi etern, şi 
Fiul este un Fiu real şi etern înseamnă a nega distincţia şi relaţia din 
Divinitate, a nega pe Tatăl şi pe Fiulu şi a înlocui adevărul că Isus Hristos 
a venit în trup. (2 Ioan 9; Ioan 1:1, 2, 14, 18, 29, 49; 1 Ioan 2:22, 23;      
4:1-5; Ev. 12:2) 

i. Înălţarea lui Isus Hristos ca Domn 
Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Hristos, a făcut ispăşirea 
păcatelor, a fost aşezat la dreapta măririi în locurile prea înalte, şi i-au fost 
supuşi îngerii, stăpânirile şi puterile şi fiind atât Dumnezeu, cât şi Hristos, 
El a trimis Duhul Sfânt pentru ca noi  în Numele lui Isus, „să ne plecam 
genunchii şi să mărturisim că Isus Hristos este Domn spre slava lui 
Dumnezeu Tatăl, până la sfârşit când Fiul se va supune Tatălui, pentru ca 
Dumnezeu să fie totul în toţi.”(Ev. 1:3; 1 Pet. 3:22; Faptele Apostolilor 
2:32-36; Rom. 14:11; 1 Cor. 15:24-28) 

j. Acelaşi respect faţă de Tată şi Fiu 
Pentru că Tatăl a lăsat toată judecata Fiului, plecarea genunchilor nu este 
doar o exprimare a datoriei pentru toţi cei din cer şi de pe pământ, ci este 
o bucurie negrăită în Duhul Sfânt care îi conferă Fiului toate atributele 
divinităţi şi îi dă toată onoarea şi gloria cuprinse în Numele Divinităţii, cu 
excepţia celor care exprimă relaţia (vezi paragrafele b, c şi d şi 1 Pet. 1:8; 
Apoc. 5:6-14; Filip. 2:8, 9; Apoc. 7:9, 10; 4:8-11) 

 

Art.14 Divinitatea Domnului Isus Hristos 
Domnul Isus Hristos este Fiul etern al lui Dumnezeu. Scriptura declară:  

 

a. Naşterea Sa din fecioară (Mat. 1:23; Luc. 1:31, 35) 
b. Viaţa Sa lipsită de păcat (Ev. 7:26; 1 Pet. 2:22)  
c. Minunile Sale (Faptele Apostolilor 2:22; 10:38) 
d. Lucrarea Sa mântuitoare de pe cruce (1 Cor. 15:3; 2 Cor. 5:21) 
e. Învierea Sa în trup (Mat. 28:6; Luc. 24:39; 1 Cor. 15:4) 
f. Înălţarea Sa la dreapta lui Dumnezeu (Faptele Ap. 1:9,11; Faptele Ap. 

2:33) 
 

Art.15 Căderea omului 
Omul a fost creat bun şi drept, pentru că Dumnezeu a zis: „Să facem om 
după chipul şi asemănarea noastră!“ Totuşi, omul prin propria lui alegere 
a căzut şi a atras după sine atât moartea fizică, cât şi cea spirituală, care 
înseamnă despărţire de Dumnezeu. (Gen. 1:26, 27; 2:17; 3:6;             
Rom. 5:12-19) 
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Art.16  Mântuirea omului 
Singura speranţă de răscumpărare a omului este prin sângele jertfei 
Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 

 

a. Condiţiile mântuirii 
Mântuirea este primită prin pocăinţă înaintea lui Dumnezeu şi prin 
credinţă în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Prin spălarea naşterii din 
nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, fiind îndreptăţit prin har şi 
credinţă omul devine moştenitor al lui Dumnezeu potrivit cu nădejdea 
vieţii veşnice. (Luc. 24:47, Ioan 3:3; Rom. 10:13-15 Efes. 2:8; Tit 2:12; Tit 
3:5-7) 

 

b. Dovada mântuirii 
Mărturia interioară a mântuirii este confirmarea directă a Duhului.        
(Rom. 8:16) Mărturia exterioară pentru toţi oamenii este o viaţă 
neprihănită şi sfântă. (Efes. 4:24; Tit 2:12) 

 

Art.17 Actele de cult ale Bisericii 
 

a. Botezul în apă 
Actul botezului prin imersiune este poruncit în Scriptură. Toţi cei care se 
pocăiesc şi cred în Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor trebuie să fie 
botezaţi. Astfel, ei declară lumii că au murit împreună cu Hristos şi au 
înviat împreună cu El la o viaţă nouă. (Mat. 28:19; Mar. 16.16; Fapte 
Apostolilor 10:47-48; Rom. 6:4) 

 

b. Cina Domnului 
Cina Domnului formată din pâine şi rodul viţei, este un simbol care 
reprezintă împărtăşirea noastră din natura  divină a Domnului Isus 
Hristos; (2 Pet. 1:4); o amintire a suferinţei şi a morţii Sale;  o prevestire a 
celei de a doua venirii a lui Isus        (1 Cor. 11:26); şi o părtăşie a tuturor 
credincioşilor „până la venirea Sa!” 

 

Art.18 Botezul cu Duhul Sfânt 
Toţi credincioşii sunt îndreptăţiţi şi trebuie să caute cu stăruinţă 
promisiunea Tatălui: adică botezul cu Duhul Sfânt şi cu foc, potrivit cu 
porunca  Domnului Isus. Aceasta a fost experienţa bisericii primare. 
Odată cu aceasta a venit îmbrăcarea cu putere pentru viaţă şi slujire, 
împărţirea darurilor şi  folosirea lor în lucrare (Luc. 24:49; Faptele 
Apostolilor1:4; 8; 1 Cor. 12:1-31). Această experienţă este distinctă şi 
ulterioară naşterii din nou (Faptele Apostolilor 8:12-17;10:44-46; 15:7-9). 
Odată cu botezul cu Duhul Sfânt se experimentează şi o umplere cu 
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Duhul (Ioan 7:37-39; Faptele Apostolilor4:8), o închinare cu reverenţă 
înaintea lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 2:43; Evrei 12:28), o 
consacrare mai mare pentru Dumnezeu şi lucrarea Sa (Faptele 
Apostolilor2:42), o dragoste mai activă pentru Hristos, pentru Cuvântul 
Său şi pentru cei pierduţi (Mar. 16:20). 

Art.19 Dovada fizică iniţială  a botezului cu Duhul Sfânt 
Botezul credincioşilor cu Duhul Sfânt este confirmat de semnul vorbirii 
în alte limbi după cum dă Duhul lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 2:4). 
Acest  fel de vorbire în limbi în situaţia dată este acelaşi în esenţă cu darul 
limbilor (1 Cor. 12:4-10, 28), dar diferit în scop şi folosire.  

   
Art.20 Sfinţirea  

Sfinţenia se realizează în credincios prin  recunoaşterea identificării lui 
Hristos, cu moartea şi învierea Sa, prin credinţa zilnică în Fiul lui 
Dumnezeu şi prin dăruirea întregii fiinţe Duhului Sfânt (Rom.6:1-11,13; 
8:1-2, l3; Ga1. 2:20; Fil. 2:12-13;1 Pet. 1:5).  

 

Art.21 Biserica şi misiunea ei 
Biserica este trupul lui Hristos, o locuinţă a lui Dumnezeu prin Duhul, 
având ungerea divină pentru împlinirea Marii Trimiteri. Fiecare 
credincios, născut din Duhul este parte integrantă a Adunării şi  Bisericii  
întâilor născuţi, care sunt scrişi în ceruri. (Efeseni 1:22, 23; 2:22; Evrei 
12:23) Pentru că scopul lui Dumnezeu cu privire la om este să caute şi să 
mântuiască ce este pierdut, să I se aducă închinare şi să zidească pe 
credincioşi după chipul Fiului Său, prioritatea existenţei Asociaţiei 
Religioase Adunările lui Dumnezeu din România ca parte a Bisericii este: 

 

a. să fie mesagerul lui Dumnezeu pentru evanghelizarea lumii. (Faptele 
Apostolilor1:8; Matei 28: 19, 20; Marcu 16:15,16) 

 

b. să fie un singur trup în care omul se poate închina lui Dumnezeu.               
(1 Cor. 12:13) 

 

c. să fie un canal al scopului lui Dumnezeu pentru zidirea trupului de 
credincioşi după chipul Fiului Său. (Efes.4:11-16; 1 Cor. 12:28; 14:12) 

 

Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România există pentru 
a continua modelul apostolic nou-testamental prin învăţarea şi 
încurajarea credincioşilor pentru a fi botezaţi cu Duhul Sfânt. Această 
experienţă: 

 

1. Îi împuterniceşte să evanghelizeze prin puterea Duhului Sfânt însoţiţi de 
semne supranaturale. (Marcu 16:15-20; Faptele Apostolilor 4:29-31; 
Evrei 2:3,4) 
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2. Adaugă o altă dimensiune relaţiei de închinare înaintea lui Dumnezeu      
(1 Cor. 2:10-16; 1 Cor. 12, 13, 14) 

3. Îi împuterniceşte să răspundă lucrării divine a Duhului Sfânt prin 
manifestarea roadelor şi darurilor şi să lucreze la zidirea Trupului lui Isus 
Hristos. (Gal. 5:22-26; 1 Cor. 14:12; Efeseni 4:11, 12; 1Corinteni 12:28; 
Coloseni 1:29) 

 
Art.22 Lucrarea  

Domnul Isus a făcut chemarea şi a pregătit această lucrare din trei 
motive: evanghelizarea lumii (Marcu 16:15-20), închinare în faţa lui 
Dumnezeu (Ioan 4:23,24)  şi zidirea credincioşilor după chipul Fiului 
Său. (Efeseni 4:11-16) 

 

Art.23 Vindecarea Divină 
Vindecarea divină este parte integrantă a Evangheliei. Eliberarea din 
suferinţă se află în răscumpărare şi de ea beneficiează toţi credincioşii. 
(Isaia 53:4,5; Matei 8:16, 17; Iacov 5:14-16) 

 

Art.24 Nădejdea Binecuvântată 
Învierea celor care au adormit în Hristos şi înălţarea lor împreună cu cei 
vii, care au rămas până la venirea Domnului, este nădejdea binecuvântată 
a Bisericii. (1 Tes. 4:16, 17; Romani 8:23; Tit 2:13; 1 Corinteni 15:51,52) 

 

Art.25 Domnia de 1000 de ani a lui Hristos 
Cea de-a doua venire a lui Hristos include răpirea sfinţilor, care este 
nădejdea noastră binecuvântată, urmată de întoarcerea vizibilă a lui 
Hristos împreună cu sfinţii Lui, pentru a domni pe pământ timp de 1000 
de ani. (Zaharia 14:5; Matei 24:27,30; Apocalipsa 1:7; 19:11-14; 20:1-6) 
Această domnie de 1000 de ani va aduce mântuirea naţiunii lui Israel 
(Ezechiel 37:21, 22; Ţefania 3:19-20; Romani 11:26, 27) şi instaurarea 
păcii universale. (Isaia 11:6-9; Psalmul 72:3-8; Mica 4:3, 4) 

 

Art.26 Judecata finală 
Va exista  o judecată finală în care cei morţi nemântuiţi vor învia  şi vor fi 
judecaţi după faptele lor. Toţi cei care nu vor fi găsiţi scrişi în Cartea 
Vieţii, împreună cu diavolul şi îngerii lui , cu fiara şi proorocul mincinos, 
vor fi veşnic  în iazul de foc şi pucioasă, care este moartea a doua.        
(Matei 24:46; Marcu 9:43-48; Apocalipsa 19:20; 20:11-15; 21:8). 

 

Art.27 Cerul nou şi pământul nou 
„Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou în 
care va locui neprihănirea“. (2 Petru 3:13; Apocalipsa 21:21, 22) 

 



Statutul de organizare şi funcţionare al Adunărilor Afiliate (Filiale) la Asociaţia Religioasă „Adunările lui Dumnezeu din România” 

 

11 

 
CAPITOLUL V  

ACTELE DE CULT 
 

Art.28 Botezul în apă 
Actul botezului în apă prin imersiune (Matei 28:19), se acordă celor care 
s-au pocăit de păcatele lor, care au crezut în Domnul Isus Hristos pentru 
mântuirea sufletului şi care dovedesc faptul că sunt mântuiţi. (Romani 
6:3-5, Coloseni 2:12) 

 

Art.29 Cina Domnului  
Actul Cinei Domnului se va face în mod regulat, după normele Scripturii. 
(Luca 22:19, 20; 1 Corinteni 11:23-26) 

 

 
CAPITOLUL VI  

 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR  
 

Art.30 Membrii 
Membrii cu drept de vot ai Adunării Afiliate (Filială) sunt cei care fac 
dovada următoarelor criterii: 

 

a. Experienţa sinceră a naşterii din nou (Ioan 1:12, 13; 3:3-8; 1Pet. 1:18-25). 
b. Efectuarea botezului în apă prin imersiune. 
c. Evidenţa unei vieţi creştine consistente (Rom. 6:4; 8:1-4, 13:13-14,          

Efes. 4:17-32, 5:1,2,15; 1 Ioan 1:6,7). 
d. Angajamentul de a sprijini în mod regulat cu zeciuială Biserica unde va 

deveni membru. 
e. Subscrierea la Principiile de credinţă din Statutul Adunării Afiliate 

(Filială).  
f. Împlinirea vârstei de 14 ani. 
g. Participarea regulată la slujbe pe o perioadă ce cel puţin trei luni 

consecutiv înaintea cererii de membru. 
h. Acordul de a respecta Statutul Adunării Afiliate (Filială) şi Statutul 

Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România.  
 

Art.31 Primirea de noi membri 
Persoanele care doresc să devină membri ai acestei Adunări Afiliate 
(Filială) trebuie să facă o cerere scrisă adresată pastorului sau Comitetului 
bisericii. Comitetul bisericii are dreptul şi autoritatea de a hotărî prin vot 
majoritar dacă persoana care a înaintat cererea va fi acceptată ca membru 
cu drept de vot. Cei primiţi ca membri de Comitetul Bisericii vor fi 
primiţi în adunare în mod public iar numele lor va fi înscris în registrul de 
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membri. Nici o persoană care a făcut cerere de membru nu va fi 
acceptată ca membru mai devreme de 30 de zile  de întâlnirea anuală sau 
cu 10  zile înaintea unei adunări speciale.  

 

Art.32. Pastorul şi soţia 
Prin virtutea slujbei pastorul  va fi considerat membru activ cu drept de 
vot pe durata pastoraţiei. Soţia pastorului va deveni un membru activ cu 
drept de vot simultan cu pastorul.  

Art.33 Transferul membrilor 
Orice membru al unei Adunări Afiliate (Filială) la Asociaţia Religioasă  
Adunările lui Dumnezeu din România care corespunde criteriilor primirii 
de noi membrii (în afara celor de participare la slujbe şi suport financiar), 
poate face cerere de a deveni membru al altei adunări, printr-o scrisoare 
de transfer de la pastorul celeilalte adunări şi aprobarea prin vot majoritar 
a Comitetului bisericii unde doreşte să fie membru.  

 

Art.34 Membrii juniori 
Tinerii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, pot deveni membri juniori ai 
Adunării Afiliate (Filială), dacă dovedesc faptul că sunt născuţi din nou, 
dacă îndeplinesc standardele scripturale specificate în prezentul Statut şi 
sunt acceptaţi prin vot majoritar de Comitetul bisericii.  

Art.35 Membrii asociaţi 
La orice întâlnire obişnuită sau specială, Comitetul bisericii poate aproba, 
prin votul majorităţii, primirea de membri asociaţi. Pot fi primiţi ca 
membri asociaţi cei care sunt membri cu drepturi depline în  altă 
Adunare Afiliată (Filială) la Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu 
din România şi care doresc asocierea, deoarece se află temporar departe 
de adunarea unde sunt membri. 
Membrii asociaţi vor avea dreptul la toate privilegiile unui membru 
obişnuit, cu excepţia faptului că ei nu vor avea dreptul de a vota şi nu vor 
putea ocupa nici una din funcţiile de conducere.  

 

Art.36 Membrii onorifici 
La orice întâlnire specială sau regulată, Comitetul bisericii va putea 
aproba membrii onorifici prin votul unanim al membrilor prezenţi. 
Dreptul de a deveni membru onorific îl are orice membru care a plecat 
din biserica respectivă pe o perioadă nedeterminată. Calitatea de membru 
onorific va fi menţinută atâta timp cât membrul respectiv duce o viaţă 
creştină, rămâne fidel doctrinei şi păstrează o atitudine de cooperare faţă 
de biserica de unde a plecat.  
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Art.37 Membrii inactivi 
Membrii cu drept de vot care absentează nemotivat de la serviciile 
Adunării Afiliate (Filială) pe o perioadă de  cel puţin trei luni consecutiv 
sau care nu mai contribuie financiar la sprijinirea bisericii pe aceeaşi 
durată, vor fi consideraţi membri inactivi, aceştia pierzându-şi dreptul de 
vot până vor fi reabilitaţi prin hotărârea Comitetului bisericii. 

 

Art.38 Disciplina 
 

c. Motive: 
Diciplinarea este exercitarea autorităţii scripturale, biserica fiind 
responsabilă de aplicarea ei (Matei 16:19; 18:15-20; Luca 17:3; Ioan 20:23; 
Fapte 16:4; Efes. 5:11; 1 Timotei 5:20; 2 Timotei 4:2, Evrei 13:17). 
Scopul disciplinei este promovarea pocăinţei şi a restaurării prin 
descoperirea comportamentului nepotrivit. În natura ei, disciplinarea 
trebuie să fie restauratoare dar şi corectoare. Orice membru al bisericii 
care dă dovadă de un comportament nescriptural, de îndepărtarea de 
doctrină şi de principiile de credinţă, va fi supus disciplinării. 
Disciplinarea pastorilor se va face de Consiliul Naţional.  

 

d. Procedura  
Adunarea Afiliată (Filiala) va urma procedura descrisă în Matei 18:15-20. 
Această procedură constă în parcurgerea următorilor paşi:  

1. Pastorul sau un membru desemnat al Comitetului bisericii va discuta 
acuzaţiile cu membrul în cauză, în încercarea de a rezolva problema în 
particular. 

2. Dacă prima încercare nu duce la nici un rezultat, membrul se va întâlni 
cu pastorul şi cu Comitetul bisericii sau cu un Comitet desemnat de 
Comitetul Bisericii pentru a încerca să rezolve problema. 

 

3. Dacă primii doi paşi nu duc la nici un rezultat, membrul sau comitetul 
Bisericii va avea posibilitatea de a pune problema în discuţie la o întâlnire 
specială a membrilor bisericii. Numai membrilor cu drept de vot li se va 
permite să participe la o astfel de întâlnire. Decizia majorităţii membrilor 
cu drept de vot va fi finală. Membrului găsit vinovat i se poate retrage 
calitatea de membru (Matei 18:17). Totuşi se pot stabili şi măsuri 
disciplinare mai puţin drastice, depinzând de circumstanţele fiecărui caz.  

 

e. Renunţarea la calitatea de membru 
Membrii supuşi disciplinării de către Biserică pierd dreptul de a renunţa 
la calitatea de membru. Renunţarea la calitatea de membru o pot face 
numai membrii care au o reputaţie bună şi care nu sunt supuşi unei 
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acţiuni disciplinare, doar cu excepţia cazurilor hotărâte de Comitetul 
Bisericii.  

 
CAPITOLUL VII  

            MODUL DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL 
 

Art.39 Conducerea 
Conducerea Adunării Afiliate (Filiale) va reveni membrilor activi. Totuşi, 
problemele adiministrative vor fi responsabilitatea Comitetului bisericii, 
în conformitate cu atribuţiile stabilite în prezentul Statut. Autoritatea 
rezolvării acestor probleme nu este limitată de Asociaţia Religioasă  
Adunările lui Dumnezeu din România. 

 

Art.40 Membrii comitetului  
Acesta va fi format din Pastor, Secretar şi Trezorier. Funcţia de Secretar 
şi cea de Trezorier pot fi deţinute de aceeaşi persoană. Va fi constituit un 
comitet al bisericii format din pastor şi cel puţin doi membri ai Bisericii. 
Pastorul, în virtutea funcţiei deţinute, va fi Preşedintele Comitetului şi cel 
care va prezida întâlnirile Comitetului.  

 

Art.41 Criteriile pentru alegerea comitetului 
 

1. Pastor  
Pastorul trebuie să fie în relaţii bune cu Asociaţia Religioasă Adunările lui 
Dumnezeu din România şi să deţină recunoaşterea pe anul în curs.  

 

2. Membrii Comitetului 
Membrii Comitetului vor fi persoane mature din punct de vedere creştin. 
Ei vor avea cel puţin 23 de ani şi vor fi membri ai Bisericii de cel puţin 
un an. Ei vor sprijini biserica regulat cu zeciuielile şi darurile lor, vor avea 
un spirit cooperant şi vor participa la slujbe în mod regulat. Nu este 
necesar să deţină recunoaştere ca lucrători.  

 

3. Secretar 
Secretarul va fi membru activ cu drept de vot al Bisericii de cel puţin un 
an înaintea alegerii lui în această funcţie, va sprijini biserica cu zeciuieli, 
va avea un spirit cooperant şi va  participa regulat la slujbele bisericii. 
 

4.Trezorier 
Trezorierul va fi membru activ cu drept de vot al bisericii de cel puţin un 
an înaintea alegerii lui în această funcţie, va sprijini biserica cu zeciuieli, 
va avea un spirit cooperant şi va  participa regulat la slujbele bisericii.  
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Art.42 Atribuţiile membrilor din comitetul bisericii 

1. Pastor 

a. Pastorul va fi considerat un supraveghetor spiritual al bisericii şi va 
conduce toate activităţile acesteia.  

b. Va fi recunoscut ca membru al comitetului bisericii şi Preşedintele 
adunării şi va prezida toate întâlnirile administrative ale adunării şi ale 
comitetului bisericii. 

c. Se va ocupa de organizarea serviciilor adunării, a întâlnirilor speciale, 
conferinţelor şi a lucrării de evanghelizare. Nimeni nu poate fi invitat 
să predice în adunare fără aprobarea acestuia. 

d. Ca Preşedinte al Comitetului bisericii, el va prezida întâlnirea 
comitetului pentru alegerea membrilor. Pastorul îi va intervieva pe cei 
nominalizaţi, analizând dacă îndeplinesc criteriile necesare. 

e. Cel puţin o dată pe an, el va ţine un curs de pregătire despre 
responsabilităţile membrilor în comitetul bisericii, a secretarului, 
trezorierului şi a altor lideri ai bisericii. Acest curs de pregătire se va 
baza pe criteriile scripturale pentru conducerea bisericii şi pe 
principiile din prezentul Statut.  

f. Va fi membru din oficiu al tuturor comitetelor. 
g. Va semna toate documentele legale în numele bisericii.  
 

2. Membrii comitetului bisericii 

a. Membrii comitetului bisericii vor avea responsabilitatea generală a 
rezolvării problemelor administrative, a administrării fondurilor şi a 
proprietăţii bisericii. Comitetul bisericii va avea autoritatea de a 
îndeplini scopurile adunării conform statutului.  

b. Comitetul bisericii va examina cererile celor care doresc să devină 
membri şi va administra disciplinarea atunci când este cazul. 

c. Dacă biserica nu are temporar pastor, membrii Comitetului sunt 
împuterniciţi să aleagă un preşedinte temporar al Comitetului bisericii. 

d. Comitetul bisericii va alege un Secretar din rândul membrilor lui.  
e. Comitetul bisericii va alege un Trezorier din rândul membrilor lui.  

3. Secretar 

a. Secretarul va întocmi procesele verbale ale întâlnirilor oficiale ale 
comitetului  bisericii, ale întâlnirilor anuale şi celor speciale ale 
adunării.  

b. Va fi custodele tuturor documentelor legale  
c. Va semna documentele legale ale adunării   
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4. Trezorier 

a. Va avea responsabilitatea finanţelor adunării şi va fi răspunzător în 
faţa Comitetului Bisericii, va depune fondurile în contul bancar al 
bisericii.  

b. Va ţine evidenţa financiar contabilă şi va prezenta un raport fianciar la 
fiecare întâlnire obişnuită a Comitetului bisericii, şi un raport financiar 
la întâlnirea anuală.  

c. Va întocmii o evidenţă financiară a fiecărui donator. 
 

Art.43 Supravegherea Consiliului Naţional 
În cazul în care apar diferenţe ireconciliabile între pastor, membrii 
Comitetului bisericii şi membrii adunării, de natură să distrugă unitatea şi 
eficienţa lucrării în adunare, Consiliul Naţional împreună cu 
Coordonatorul Zonal, la cererea pastorului şi/sau a majorităţii membrilor 
din Comitetul bisericii, sau printr-o petiţie semnată de cel puţin 20 % din 
membrii activi cu drept de vot ai adunării, vor investiga acele diferenţe şi 
vor face recomandări Consiliului Naţional, care poate hotărî ca biserica 
să fie pusă sub supravegherea Consiliului Naţional până ce unitatea ei va 
fi restabilită. Dacă pastorul este un Coordonator Zonal, atunci Consiliul 
Naţional va numi un alt membru al Consiliului Naţional în locul acelui 
Coordonator Zonal.  

 

 
CAPITOLUL VIII 

ALEGERI, NUMIRI, LOCURI VACANTE ŞI  
ELIBERĂRI DIN FUNCŢIE 

 

Art.44 Alegerile 
 

a. Comitet de nominalizare  
Comitetul bisericii va numi un Comitet de nominalizare format din 
reprezentanţi ai membrilor bisericii. Majoritatea membrilor acestui 
comitet va consta din membri ai bisericii care nu fac parte din Comitetul 
bisericii. Comitetul de nominalizare va fi ratificat de biserică la întâlnirea 
anuală pentru anul viitor. Comitetul va prezenta persoanele nominalizate 
pentru a ocupa locul de membru în Comitetul bisericii şi pentru celelalte 
funcţii, cu excepţia celei de pastor. Pastorul va fi Preşedintele 
Comitetului de nominalizare.  

  
b. Pastor 
1. Pastorul va fi nominalizat de Comitetul bisericii. Recomandări pot fi 
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făcute    Comitetului bisericii de către orice membru al adunării. 
2.  Pastorul va fi ales să slujească pentru o perioadă nedefinită de timp. 
3.  Alegerea se va face prin vot secret la întâlnirea anuală a adunării sau la o   

întâlnire specială convocată pentru acest scop. Numai un singur candidat 
va fi nominalizat. 

4.  O majoritate de 2/3 din numărul voturilor prezentate este nevoie pentru  
a se considera validă o alegere  

5. În eventualitatea în care fie pastorul, fie alt membru al bisericii va contesta 
validitatea alegerii, validitatea alegerii va fi arbitrată de Consiliul Naţional 
sau de trei persoane alese de acesta, iar decizia va fi finală.  

 

b. Membrii comitetului bisericii 
Membrii Comitetului bisericii vor fi nominalizaţi de Comitetul de 
nominalizare, desemnat de Comitetul bisericii. Membrii cu drept de vot 
pot recomanda nominalizări la Comitetul de nominalizări. Dar nu va fi 
acceptată nici o nominalizare făcută în timpul întâlnirii. Membrii 
Comitetului vor fi aleşi prin votul majoritar al membrilor activi prezenţi 
la întâlnirea anuală a adunării în timpul căreia se face alegerea. Membrii 
Comitetului bisericii vor fi aleşi pentru un mandat de 2 ani şi îşi vor 
păstra mandatul până la întâlnirea anuală când succesorul este ales. 
Membrii comitetului bisericii nu pot sluji mai mult de 2 mandate 
consecutiv. Cu acordul Adunării Generale a Bisericii, numărul de 
mandate pentru funcţiile din Comitet poate fi prelungit.  

 

c. Secretar 
Secretarul este ales de Comitetul bisericii dintre membrii acestuia. 
Mandatul este de 1 an şi poate fi prelungit cu acordul Adunării Generale 
a Bisericii. 

 

d. Trezorier 
Trezorierul este ales de Comitetul bisericii dintre membrii acestuia. 
Mandatul este de 1 an şi poate fi prelungit cu acordul Adunării Generale 
a Bisericii. 
 

Art.45 Locuri vacante 
 

a. Pastor 
Când postul de pastor rămâne vacant, Comitetul bisericii va decide ca 
postul să fie ocupat temporar până la alegerea unui pastor. Se va cere 
sfatul Preşedintelui Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din 
România în această privinţă. Când recunoaşterea pastorului este retrasă 
de Consiliul Naţional, mandatul pastorului va lua sfârşit. În cazul în care 



Statutul de organizare şi funcţionare al Adunărilor Afiliate (Filiale) la Asociaţia Religioasă „Adunările lui Dumnezeu din România” 

 

18 

este solilcitată o întâlnire specială printr-o petiţie, pentru scopul numirii 
altui pastor, este necesar votul majoritar al membrilor cu drept de vot 
prezenţi pentru ca pastorul să fie eliberat din funcţie.  

  
b. Membrii comitetului bisericii 

Mandatul unui membru al Comitetului va expira la sfârşitul perioadei 
hotărâte în momentul alegerii, sau la terminarea mandatului de membru 
activ, oricare dintre ele se termină mai întâi.  

 

c. Secretar 
Funcţia de secretar va deveni vacantă la expirarea termenului sau a 
mandatului de memru activ, oricare dintre ele se termină mai întâi.  

d. Trezorier 
Funcţia de trezorier va deveni vacantă la expirarea termenului sau a 
mandatului de membru activ, oricare dintre ele se termină mai întâi.  

 

e. În general 
Orice funcţie sau poziţie de conducere în biserică alta decât cea de pastor 
sau membru al Comitetului, poate fi declarată vacantă prin decizia 
Comitetului bisericii.  

 

f. Ocuparea posturilor vacante  
Orice funcţie sau poziţie de conducere în biserică alta decât cea de pastor 
sau membru al Comitetului, va fi ocupată printr-o numire în funcţie 
făcută de Comitetul bisericii pe termen nedefinit. 

 
 

CAPITOLUL IX 
ÎNTÂLNIRILE 

 

Art.46 Întâlnirile de închinare  
Întâlnirile de închinare publică vor avea loc în fiecare duminică şi în 
timpul săptămânii după cum hotărăşte pastorul sau Comitetul bisericii 
acolo unde nu există pastor. 

 

Art.47 Adunarea generală a bisericii 
Se va face o întâlnire anuală a bisericii, cu ocazia căreia va avea loc 
alegerea membrilor comitetului şi a altor persoane care desfăşoară 
activitate în biserică şi vor fi prezentate rapoartele de activitate. Data 
întâlnirii va fi stabilită de Comitetul Bisericii, iar locul şi ora vor fi 
anunţate de pastor. Anunţul se va face public, de la anvon în fiecare 
duminică cu două duminici înainte de eveniment.  
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Art.48     Întâlnirile speciale 
Întâlnirile speciale pot fi stabilite de pastor, de majoritatea membrilor din 
Comitetul bisericii sau printr-o petiţie semnată de cel puţin 20 % din 
membrii activi ai adunării. Doar acei membri care au particpat regulat la 
serviciile religioase şi au sprijinit adunarea pe o perioadă de  3 luni 
consecutiv înaintea semnării petiţiei, vor fi luaţi în considerare.  
Petiţia legată de problemele bisericii va fi înaintată pastorului sau 
secretarului din Comitetul bisericii.  
Petiţia legată de statutul pastorului va fi trimisă Preşedintelui Asociaţiei 
Religioase Adunările lui Dumnezeu din România, care va stabili o 
întâlnire specială a adunării.  
Nu se va admite mai mult de o petiţie într-o perioadă de 12 luni. Anunţul 
referitor la data, locul şi ora fiecărei întâlniri speciale va fi anunţată de la 
anvon în timpul slujbei de dimineaţă în fiecare duminică cu două 
duminici înainte de eveniment. Nici o altă problemă nu se va discuta 
decât cele specificate în notificare la oricare din întâlnirile adunării. 

 

Art.49 Ordinea parlamentară 
Toate întâlnirile bisericii vor fi conduse de procedurile parlamentare, în 
conformitate cu spiritul şi iubirea creştină. 

 

Art.50 Membrii cu drept de vot 
  

a. Dreptul de a vota 
Membrii cu drept de a vota la toate întâlnirile adunării îl au toţi membrii 
cu drept de vot prezenţi, care au cel puţin 14 ani. 

 

b. Membrii transferaţi  
Membrii transferaţi vor avea dreptul de a vota după 30 de zile de la 
transfer. 

 

c. Membrii supuşi disciplinării  
Nici un membru supus disciplinării nu va avea dreptul să voteze până nu 
se va termina perioada de reabilitare.  

 

Art.51 Cvorumul 
Cvorumul va consta din 1/5 din membrii cu drept de vot ai bisericii.  

 

Art.52 Ordinea de zi 
Ordinea de zi a întâlnirilor anuale ale Adunării  Afiliate (Filială) va fi după 
cum urmează:  

a. Timp de închinare 
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b. Citirea procesului verbal al întâlnirii precedente  
c. Raportul trezorierului 
d. Raportul comitetelor 
e. Proiecte în derulare 
f. Alegerea membrilor în comitet 
g. Proiecte de viitor 
h. Închiderea sesiunii  

 

Art.53 Comitetul bisericii  
Comitetul bisericii se va întâlni în fiecare lună sau la hotărârea pastorului 
pentru discutarea problemelor adunării. Timpul şi locul vor fi anunţate 
de către pastor. Majoritatea membrilor Comitetului vor constitui un 
cvorum.  

 

Art.54 Registrul de membri  
Comitetul bisericii va revizui lista membrilor activi cu drept de vot cel 
puţin o dată pe an, la întâlnirea anuală, şi o va modifica în funcţie de 
cerinţe.   

 
CAPITOLUL  X  

 STRUCTURA DE ORGANIZARE LOCALĂ 
DEPARTAMENTE  

 

Art.55 Generalităţi 
Adunarea Afiliată (Filiala) va crea şi va menţine un număr de 
departamente şi organizaţii necesare pentru extinderea lucrării ei. Aceste 
departamente şi organizaţii vor fi subordonate Adunării Afiliate (Filială) 
şi vor contribui la bunul mers al lucrării şi la dezvoltarea ei. Ele vor sta 
sub supravegherea generală a pastorului şi a Comitetului bisericii iar 
pastorul va fi membru din oficiu al tuturor comitetelor şi 
departamentelor.  

 

Art.56 Educaţie 
Educaţia este un departament al bisericii responsabil cu instruirea 
bisericii. Comitetul bisericii va numi un coordonator al Departamentului 
de Educaţie din rândul membrilor adunării. Pastorul şi coordonatorul 
Departamentului de Educaţie au dreptul de a numi alţi învăţători şi lideri 
care în colaborare cu lucrătorii acestui departament, vor hotărî toate 
programele şi metodele de lucru ale acestuia. 

Art.57 Lucrarea cu tinerii 
Tinerii adunării se vor organiza într-un departament de tineret. 
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Departamentul îşi poate alege lucrătorii, conduce propriile lor servicii şi 
planifica alte activităţi. Departamentul va fi sub supravegherea pastorului 
şi Comitetului bisericii.  

 

Art.58 Lucrarea cu femeile şi cu bărbaţii 
Se va organiza un departament special pentru lucrarea cu femeile şi unul 
pentru lucrarea cu bărbaţii. Departamentele vor fi sub supravegherea 
pastorului şi Comitetului bisericii. 

 
 

CAPITOLUL  XI  
 FINANŢE 

Art.59 Venituri 
Toate fondurile pentru întreţinerea adunării vor fi asigurate din 
contribuţia voluntară, zeciuială şi donaţii ale membrilor şi prietenilor 
organizaţiei. Adunarea va face colecte la data şi modul stabilit de pastor 
împreună cu comitetul bisericii, şi vor fi administrate de trezorier.  
(Maleahi 3:10; Luca 6:38; 1 Corinteni 16:1, 2; 2 Cor. 9:6-8) 
  

Art.60 Colecta 
Toţi banii vor fi număraţi de cel puţin două persoane autorizate şi se va 
întocmii un proces verbal în dublu exemplar  care va fi completat şi 
semnat de cei care au numărat banii, o copie fiind dată trezorierului iar 
alta pastorului. Se va ţine  o evidenţă  financiară clară.  

 

Art.61 Remuneraţia pastorală  
 

a. Remuneraţia 
Pastorul va primi o remuneraţie pentru serviciile lui, fie sub forma unui 
salariu, fie sub alte forme hotărîte de Comitetul bisericii în acord cu 
pastorul. Comitetul bisericii va revizui remuneraţia pastorului cel puţin o 
dată pe an.  

 

b. Decontarea cheltuielilor 
Pentru cheltuielile făcute în scopul participării la întâlnirile Asociaţiei 
Religioase Adunările lui Dumnezeu din România, pastorul va primi o 
anumită sumă reprezentând decontarea cheltuielilor, sau se va face o 
colectă specială pentru aceste cheltuieli, în funcţie de posibilităţile 
bisericii şi în conformitate cu hotărârea Comitetului bisericii.  

   
c. Compensaţia la eliberarea din funcţie 

În eventualitatea în care un pastor este eliberat din funcţie în urma 
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votului membrilor activi ai adunării sau este de acord să îşi dea demisia la 
cererea Comitetului bisericii, el va primi salariul pe două luni, cu excepţia 
cazului de imoralitate.  

 
 

CAPITOLUL XII  
         MODUL DE DESFIINŢARE A ADUNĂRILOR LOCALE 

PROPRIETATEA 
 

Art.62 Titlurile de proprietate 
Proprietăţile Adunării  Afiliate (filială) vor fi deţinute de aceasta sau de 
Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România. 

 

Art.63 Drepturi asupra proprietăţii  
Toate achiziţiile de proprietăţi imobiliare vor fi autorizate prin votul a cel 
puţin 2/3 din membrii cu drept de vot, prezenţi la o întâlnire obişnuită 
sau specială a adunării. Nici o proprietate a adunării nu va fi vândută, 
arendată, ipotecată sau folosită într-un alt mod fără votul în prealabil a 
cel puţin 2/3 din membrii ei. 

 

Art.64 Dreptul de folosire asupra proprietăţii  
Nici o proprietate a adunării, nu va fi vândută, arendată, ipotecată sau 
folosită într-un alt mod fără votul în prealabil al Comitetului bisericii, 
într-o întâlnire convocată special pentru această propunere. Pastorul şi 
secretarul adunării vor semna, dacă este cazul, arendarea, ipotecarea sau 
vânzarea, dacă acestea au fost autorizate prin votul membrilor. Astfel de 
certificate vor fi păstrate pentru a constitui ulterior o dovadă. 

 

Art. 65    Încetarea activităţii 
În cazul în care adunarea încetează să funcţioneze ca şi biserică 
nemaiţinând servicii religioase pe o perioadă de cel puţin 6 luni, 
patrimoniul va reveni Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din 
România. 

 

Art.66 Încetarea afilierii 
În cazul în care o Adunare Afiliată doreşte să revoce afilierea cu Asociaţia 
Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România, pastorul principal 
şi/sau comitetul bisericii îl va invita pe Preşedintele Asociaţiei Religioase  
Adunările lui Dumnezeu din România sau delegatul lui să participe la o 
întâlnire specială pentru scopul exprimat şi să-i dea posibiliatea să 
prezinte argumentele pentru continuarea afilierii cu Asociaţia Religioasă  
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Adunările lui Dumnezeu din România. Adunarea Afiliată nu va putea să 
ia hotărârea de revocare înainte de a se da posibilitatea reprezentantului 
să îşi exprime punctul de vedere al Organizaţiei. 

La adoptarea Statutului Adunării Afiliate, este obligatoriu ca Adunarea să 
adopte una din următoarele trei poziţii:  

1. În eventualitatea în care adunarea se va dezbina din cauza unor diferenţe 
doctrinare sau din alte cauze, sau dacă, prin vot, hotărăşte să revoce 
afilierea la Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România, tot 
patrimoniul va rămâne membrilor care, indiferent de număr, doresc să 
continue afilierea şi să rămână credincioşi mărturisirii de credinţă, 
standardelor şi practicilor stabilite de Asociaţia Religioasă Adunările lui 
Dumnezeu din România. În cazul în care nu mai există membri care 
doresc să continue afilierea, patrimoniul va reveni Asociaţiei Religioase  
Adunările lui Dumnezeu din România şi va fi folosit pentru extinderea 
Împărăţiei lui Dumnezeu. 

2. În eventualitatea în care adunarea se va dezbina din cauza unor diferenţe 
doctrinare sau din alte cauze, sau dacă, prin vot, hotărăşte să revoce 
afilierea la Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România, tot 
patrimoniul va rămâne membrilor care vor să continue afilierea şi să 
rămână credincioşi mărturisirii de credinţă, standardelor şi practicilor 
stabilite de Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România, 
dacă procentul lor este de 10 % din membrii cu drept de vot.  

3. În eventualitatea în care adunarea se va dezbina din cauza unor diferenţe 
doctrinare sau din alte cauze, sau dacă, prin vot, hotărăşte să revoce 
afilierea la Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România, 
dacă biserica nu a fost sprijinită financiar de Asociaţia Religioasă  
Adunările lui Dumnezeu din România şi în momentul afilierii avea 
patrimoniu, atunci poate pleca cu patrimoniul.  

Titlurile tuturor proprietăţilor deţinute de adunare, vor fi păstrate ca 
locuri de închinare în cooperare cu Asociaţia Religioasă Adunările lui 
Dumnezeu din România.  

 

Art.67 Dizolvarea 
La dizolvarea adunării, se va ţine cont de prevederile Articolului 66. 
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CAPITOLUL XIII  

 AMENDAMENTE 
 

Art.68 Statutul de organizare şi de funcţionare poate fi modificat la orice 
întâlnire obişnuită sau specială a adunării prin votul majoritar al 
membrilor prezenţi cu excepţiile indicate. Următoarele articole ale 
prezentului Statut nu pot fi modificate: Afilierea, Principiile de credinţă, 
şi Proprietatea. 

 
Toate amendamentele trebuie să fie în concordanţă cu Statutul de 
organizare şi funcţionare al Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu 
din România. 

 
 
 
Preşedinte,                                                            Secretar / Trezorier General, 
Pastor Dr. Ioan Ceuţă                                           Pastor Iosif Fabian 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucureşti 2007 
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CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE  

 

Art.1 Numele Punctului de Predicare va fi ________________________ 
Loc. _______________ Str. _____________ Nr. __ Jud. __________ 
Sect.___ Data recunoaşterii  _________________________________ 

 

Art.2 Recunoaşterea  
Acest Punct de Predicare este recunoscut de Asociaţia Religioasă 
Adunările lui Dumnezeu din România  

 
CAPITOLUL II 

 MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ 
(PRINCIPII DE CREDINŢĂ) 

 

Art.3 Scriptura inspirată 
Sfânta Scriptură, atât Vechiul cât şi Noul Testament este inspiraţia 
verbală şi plenară a lui Dumnezeu şi revelaţia Sa pentru oameni; un ghid 
infailibil şi autoritar de credinţă şi conduită. (2Timotei 3:15-17;                       
1 Tesaloniceni 2:13; 1 Petru 1:12) 

Art.4 Singurul Dumnezeu adevărat 
Singurul Dumnezeu adevărat s-a revelat pe Sine ca „Eu Sunt”. Creatorul 
cerului şi al pământului şi Răscumpărătorul omenirii. Ulterior s-a revelat 
ca Dumnezeu în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. (Deuteronom 
6:4; Isaia 43:10,11; Matei 28:19; Luca 3:22) 

 

TRINITATEA 
 

a. Definirea termenilor 
Termenii „Trinitate“ şi „persoane“ raportaţi la divinitate, chiar dacă nu se 
găsesc în Scriptură, sunt cuvinte în armonie cu Scriptura prin care putem 
comunica celorlalţi adevărul cu privire la doctrina despre Hristos, 
respectând fiinţa lui Dumnezeu şi făcând distincţie între „mai mulţi 
dumnezei şi mai mulţi domni.“ Putem, deci, să vorbim despre Domnul 
Dumnezeul nostru în termenii Trinităţii sau ca fiind Unul în trei 
persoane, şi să fim fideli Scripturilor. (ex. Matei 28:19; 2 Cor.13:14;          
Ioan 14:16, 17) 
 

b. Distincţie şi relaţie în Trinitate 
Hristos a vorbit despre o distincţie a persoanelor din Trinitate pe care a 
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exprimat-o în anumiţi termeni: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, dar această 
distincţie şi relaţionare este enigmatică şi neînţeleasă, pentru că nu este 
explicată. (Luca 1:35; 1Corinteni 1:24;  Matei 11:25-27; 2 Corinteni 13:14; 
1 Ioan 1:3, 4) 

 

c. Existenţa unui singur Dumnezeu ca Tată, Fiu şi Duh Sfânt 
Există ceva în Fiul care Îi conferă autoritate distinctă de Tatăl şi ceva în 
Duhul Sfânt care Îi dă autoritate specifică şi distinctă de Fiul şi de Tatăl. 
Prin urmare, Tatăl este părintele, Fiul este singurul născut din Tatăl, iar 
Duhul Sfânt purcede de la Tatăl şi Fiul. Aceste trei persoane ale 
Divinităţii îşi manifestă existenţa într-un singur Dumnezeu şi Domn 
Atotputernic, iar Numele lui este unul singur.(Ioan 1:18; 15:26; 17:11; 21; 
Zaharia 14:9) 

 

d. Identitate şi colaborare în Trinitate 
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt nu sunt identici ca persoane; raportul dintre ei 
nu se confundă; nu-şi împart respectul şi nu există opoziţie în colaborare. 
Fiul este în Tatăl şi Tatăl este cu Fiul în părtăşie, Tatăl nu este din Fiul, 
dar Fiul este din Tatăl. Aşadar, nici o persoană a Divinităţii nu există 
separat şi nu lucrează independent de celelalte. (Ioan 5:17-30, 32,37;  
Ioan 8:1-18). 

 

e. Numele Domnului Isus Hristos. 
Formularea „Domnul Isus Hristos“ constituie un nume aparte. Niciodată 
în Noul Testament nu se aplică Tatălui sau Duhului Sfânt. El aparţine în 
exclusivitate Fiului lui Dumnezeu.(Romani 1:1-3; 7; 2 Ioan 3) 

 

f. Domnul Isus Hristos – Dumnezeu este cu noi. 
Formularea Domnul Isus Hristos, în natura Sa veşnică şi divină este 
singurul Fiu al lui Dumnezeu, dar în natura Sa umană El este Fiul 
Omului şi pentru că El este  Dumnezeu şi Om, numele Său este 
„Emanuel“, adică „Dumnezeu este cu noi”. (Matei l:23; 1 Ioan 4:2,10,14; 
Apocalipsa 1:13,17) 
 

g. Numele Fiul lui Dumnezeu  
În timp ce numele „Emanuel“ îl cuprinde atât pe Dumnezeu, cât şi pe 
om într-o singură persoană, Isus Hristos – Fiul lui Dumnezeu descrie 
divinitatea Sa, iar Fiul Omului arată umanitatea Sa. Prin urmare, „Fiul lui 
Dumnezeu“ aparţine eternităţii, iar „Fiul Omului“ aparţine timpului. 
(Matei 1:21-23;  2 Ioan 3; 1 Ioan 3:8; Ev. 7:3; 1:1-13) 

 

h. Înţelegere greşită a doctrinei despre Hristos 
Este o greşeală  să spui că Isus Hristos, ca Fiu al lui Dumnezeu, poartă 
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acest nume exclusiv din actul întrupării sau datorită raportării Sale la 
răscumpărare. Deci a nega faptul că Tatăl este un Tată real şi etern, şi 
Fiul este un Fiu real şi etern înseamnă a nega distincţia şi relaţia din 
Divinitate, a nega pe Tatăl şi pe Fiulu şi a înlocui adevărul că Isus Hristos 
a venit în trup. (2 Ioan 9; Ioan 1:1, 2, 14, 18, 29, 49; 1 Ioan 2:22, 23;           
4:1-5; Evrei 12:2) 

 

i. Înălţarea lui Isus Hristos ca Domn 
Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Hristos, a făcut ispăşirea 
păcatelor, a fost aşezat la dreapta măririi în locurile prea înalte, şi i-au fost 
supuşi îngerii, stăpânirile şi puterile şi fiind atât Dumnezeu, cât şi Hristos, 
El a trimis Duhul Sfânt pentru ca noi  în Numele lui Isus, „să ne plecam 
genunchii şi să mărturisim că Isus Hristos este Domn spre slava lui 
Dumnezeu Tatăl, până la sfârşit când Fiul se va supune Tatălui, pentru ca 
Dumnezeu să fie totul în toţi.”(Evrei 1:3; 1 Petru 3:22; Faptele 
Apostolilor 2:32-36; Romani 14:11; 1 Corinteni 15:24-28) 

 

j. Acelaşi respect faţă de Tată şi Fiu 
Pentru că Tatăl a lăsat toată judecata Fiului, plecarea genunchilor nu este 
doar o exprimare a datoriei pentru toţi cei din cer şi de pe pământ, ci este 
o bucurie negrăită în Duhul Sfânt care îi conferă Fiului toate atributele 
divinităţi şi îi dă toată onoarea şi gloria cuprinse în Numele Divinităţii, cu 
excepţia celor care exprimă relaţia (vezi paragraf. b, c şi d şi 1 Petru 1:8; 
Apoc. 5:6-14; Filipeni 2:8, 9; Apoc. 7:9, 10; 4:8-11) 

 

Art.5     Divinitatea Domnului Isus Hristos 
Domnul Isus Hristos este Fiul etern al lui Dumnezeu. Scriptura declară:  

a. Naşterea Sa din fecioară (Matei 1:23; Luca 1:31, 35) 
b. Viaţa Sa lipsită de păcat (Evrei 7:26; 1 Petru 2:22)  
c. Minunile Sale (Faptele Apostolilor 2:22; 10:38) 
d. Lucrarea Sa mântuitoare de pe cruce (1 Corinteni 15:3; 2 Corinteni 5:21) 
e. Învierea Sa în trup (Matei 28:6; Luca 24:39; 1 Corinteni 15:4) 
f. Înălţarea Sa la dreapta lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor1:9, 11; Faptele 

Apostolilor2:33) 
Art.6 Căderea omului 

Omul a fost creat bun şi drept, pentru că Dumnezeu a zis: „Să facem om 
după chipul şi asemănarea noastră!“ Totuşi, omul prin propria lui alegere 
a căzut şi a atras după sine atât moartea fizică, cât şi cea spirituală, care 
înseamnă despărţire de Dumnezeu. (Genesa 1:26, 27; 2:17; 3:6; Romani 
5:12-19) 
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Art.7 Mântuirea omului 
Singura speranţă de răscumpărare a omului este prin sângele jertfei 
Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 

 

a. Condiţiile mântuirii 
Mântuirea este primită prin pocăinţă înaintea lui Dumnezeu şi prin 
credinţă în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Prin spălarea naşterii din 
nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, fiind îndreptăţit prin har şi 
credinţă omul devine moştenitor al lui Dumnezeu potrivit cu nădejdea 
vieţii veşnice. (Luca 24:47, Ioan 3:3; Romani10:13-15 Efeseni 2:8;          
Tit 2:12; Tit 3:5-7) 

 

b. Dovada mântuirii 
Mărturia interioară a mântuirii este confirmarea directă a Duhului. 
(Romani 8:16) Mărturia exterioară pentru toţi oamenii este o viaţă 
neprihănită şi sfântă. (Efeseni 4:24; Tit 2:12) 

 

Art.8  Actele de cult ale Bisericii 
 

a. Botezul în apă 
Actul botezului prin imersiune este poruncit în Scriptură. Toţi cei care se 
pocăiesc şi cred în Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor trebuie să fie 
botezaţi. Astfel, ei declară lumii că au murit împreună cu Hristos şi au 
înviat împreună cu El la o viaţă nouă. (Matei 28:19; Marcu 16.16; Fapte 
10:47-48; Romani 6:4) 

 

b. Cina Domnului 
Cina Domnului formată din pâine şi rodul viţei, este un simbol care 
reprezintă împărtăşirea noastră din natura  divină a Domnului Isus 
Hristos; (2 Petru 1:4); o amintire a suferinţei şi a morţii Sale;  o prevestire 
a celei de a doua venirii a lui Isus (1 Corinteni 11:26); şi o părtăşie a 
tuturor credincioşilor „până la venirea Sa!” 

 

Art.9 Botezul cu Duhul Sfânt 
Toţi credincioşii sunt îndreptăţiţi şi trebuie să caute cu stăruinţă 
promisiunea Tatălui: adică botezul cu Duhul Sfânt şi cu foc, potrivit cu 
porunca  Domnului Isus. Aceasta a fost experienţa bisericii primare. 
Odată cu aceasta a venit îmbrăcarea cu putere pentru viaţă şi slujire, 
împărţirea darurilor şi  folosirea lor în lucrare (Luca 24:49; Faptele 
Apostolilor 1:4; 8; 1 Corinteni 12:1-31). Această experienţă este distinctă 
şi ulterioară naşterii din nou (Faptele Apostolilor 8:12-17;10:44-46;     
15:7-9). Odată cu botezul cu Duhul Sfânt se experimentează şi o  
umplere cu Duhul (Ioan 7:37-39; Faptele Apostolilor 4:8), o închinare cu 
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reverenţă înaintea lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 2:43; Evrei 12:28), 
o consacrare mai mare pentru Dumnezeu şi lucrarea Sa (Faptele 
Apostolilor 2:42), o dragoste mai activă pentru Hristos, pentru Cuvântul 
Său şi pentru cei pierduţi (Marcu 16:20). 

 

Art.10 Dovada fizică iniţială  a botezului cu Duhul Sfânt 
Botezul credincioşilor cu Duhul Sfânt este confirmat de semnul vorbirii 
în alte limbi după cum dă Duhul lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 2:4). 
Acest  fel de vorbire în limbi în situaţia dată este acelaşi în esenţă cu darul 
limbilor (1 Cor. 12:4-10, 28), dar diferit în scop şi folosire.  

  
Art.11 Sfinţirea  

Sfinţenia se realizează în credincios prin recunoaşterea identificării lui 
Hristos, cu moartea şi învierea Sa, prin credinţa zilnică în Fiul lui 
Dumnezeu şi prin dăruirea întregii fiinţe Duhului Sfânt (Rom. 6:1-11,13; 
8:1-2, l3; Ga1. 2:20; Filip. 2:12-13; 1 Petru 1:5).  

 

Art.12 Biserica şi misiunea ei 
Biserica este trupul lui Hristos, o locuinţă a lui Dumnezeu prin Duhul, 
având ungerea divină pentru împlinirea Marii Trimiteri. Fiecare 
credincios, născut din Duhul este parte integrantă a Adunării şi  Bisericii  
întâilor născuţi, care sunt scrişi în ceruri. (Efeseni 1:22, 23; 2:22; Evrei 
12:23) Pentru că scopul lui Dumnezeu cu privire la om este să caute şi să 
mântuiască ce este pierdut, să I se aducă închinare şi să zidească pe 
credincioşi după chipul Fiului Său, prioritatea existenţei Asociaţiei 
Religioase Adunările lui Dumnezeu din România ca parte a Bisericii este: 

 

a. Să fie mesagerul lui Dumnezeu pentru evanghelizarea lumii. (Faptele 
Apostolilor 1:8; Matei 28: 19, 20; Marcu 16:15,16) 

b. Să fie un singur trup în care omul se poate închina lui Dumnezeu            
(1 Cor. 12:13). 

c. Să fie un canal al scopului lui Dumnezeu pentru zidirea trupului de 
credincioşi după chipul Fiului Său. (Efeseni 4:11-16; 1 Cor. 12:28; 14:12) 

 

Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România există pentru 
a continua modelul apostolic nou-testamental prin învăţarea şi 
încurajarea credincioşilor pentru a fi botezaţi cu Duhul Sfânt. Această 
experienţă: 

 

1. Îi împuterniceşte să evanghelizeze prin puterea Duhului Sfânt însoţiţi de 
semne supranaturale. (Marcu 16:15-20; Faptele Apostolilor 4:29-31; 
Evrei 2:3,4) 

2. Adaugă o altă dimensiune relaţiei de închinare înaintea lui Dumnezeu     
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(1 Cor. 2:10-16; 1 Corinteni 12, 13, 14) 
3. Îi împuterniceşte să răspundă lucrării divine a Duhului Sfânt prin 

manifestarea roadelor şi darurilor şi să lucreze la zidirea Trupului lui Isus 
Hristos. (Gal.5:22-26; 1 Corinteni 14:12; Efeseni 4:11, 12; 1 Corinteni 
12:28; Col. 1:29) 

 

Art.13 Lucrarea  
Domnul Isus a făcut chemarea şi a pregătit această lucrare din trei 
motive: evanghelizarea lumii (Marcu 16:15-20), închinare în faţa lui 
Dumnezeu (Ioan 4:23,24)  şi zidirea credincioşilor după chipul Fiului 
Său. (Efeseni 4:11-16). 

 

Art.14 Vindecarea Divină 
Vindecarea divină este parte integrantă a Evangheliei. Eliberarea din 
suferinţă se află în răscumpărare şi de ea beneficiează toţi credincioşii. 
(Isaia 53:4,5; Matei 8:16, 17; Iacov 5:14-16) 

 

Art.15 Nădejdea Binecuvântată 
Învierea celor care au adormit în Hristos şi înălţarea lor împreună cu cei 
vii, care au rămas până la venirea Domnului, este nădejdea binecuvântată 
a Bisericii. (Tes. 4:16, 17; Romani 8:23; Tit 2:13; 1 Corinteni 15:51,52) 

 

Art.16 Domnia de 1000 de ani a lui Hristos 
Cea de-a doua venire a lui Hristos include răpirea sfinţilor, care este 
nădejdea noastră binecuvântată, urmată de întoarcerea vizibilă a lui 
Hristos împreună cu sfinţii Lui, pentru a domni pe pământ timp de 1000 
de ani. (Zaharia 14:5; Matei 24:27,30; Apocalipsa 1:7; 19:11-14; 20:1-6) 
Această domnie de 1000 de ani va aduce mântuirea naţiunii lui Israel 
(Ezechiel 37:21, 22; Ţefania 3:19-20; Romani 11:26, 27) şi instaurarea 
păcii universale. (Isaia 11:6-9; Psalmul 72:3-8; Mica 4:3, 4) 

 

Art.17 Judecata finală 
Va exista  o judecată finală în care cei morţi nemântuiţi vor învia  şi vor fi 
judecaţi după faptele lor. Toţi cei care nu vor fi găsiţi scrişi în Cartea 
Vieţii, împreună cu diavolul şi îngerii lui , cu fiara şi proorocul mincinos, 
vor fi veşnic  în iazul de foc şi pucioasă, care este moartea a doua.        
(Matei 24:46; Marcu 9:43-48; Apocalipsa 19:20; 20:11-15; 21:8). 

 

Art.18 Cerul nou şi pământul nou 
„Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou în 
care va locui neprihănirea“. (2 Petru 3:13; Apocalipsa 21:21, 22) 
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CAPITOLUL III  
 ACTELE DE CULT 

 

Art.19 Botezul în apă 
Actul botezului în apă prin imersiune (Matei 28:19), se acordă celor care  
s-au pocăit de păcatele lor, care au crezut în Domnul Isus Hristos pentru 
mântuirea sufletului şi care dovedesc faptul că sunt mântuiţi. (Romani 
6:3-5, Coloseni 2:12) 

 

Art.20 Cina Domnului  
Actul Cinei Domnului se va face în mod regulat, după normele Scripturii. 
(Luca 22:19, 20; 1 Corinteni 11:23-26) 

 
 

CAPITOLUL IV  
          MODUL DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL 

 

Art.21 Supravegherea Consiliului Naţional 
Orice decizie luată de Punctul de Predicare va fi conformă cu îndrumarea 
Consiliului Naţional al Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din 
România, ai cărui membri vor sluji de asemenea drept Comitet Oficial al 
Punctului de Predicare. Orice decizie luată de Comitetul Punctului de 
Predicare sau de adunarea însăşi, va fi supusă aprobării şi ratificării de 
către Comitetul Oficial  

 

Art.22 Comitetul Oficial  
Membrii Consiliului Naţional vor sluji ca membrii cu drept de vot  şi vor 
fi Comitetul Oficial al Punctului de Predicare având autoritate completă 
asupra problemelor adunării, atât spirituale cât şi de altă natură.  

 

Art.23 Conducerea 
 

a. Preşedintele şi Secretarul/Trezorierul General al Asociaţiei Religioase  
Adunările lui Dumnezeu din România vor sluji ca şi Directori executivi ai 
Punctului de Predicare.  

  

b. Trezorierul Punctului de Predicare va fi ales de Comitetul Oficial  
 

c. Pastorul va fi numit de către Preşedintele Asociaţiei Religioase  Adunările 
lui Dumnezeu din România în cooperare cu Comitetul Oficial. Vor fi 
luate în considerare dorinţele membrilor adunării atunci cînd se va face o  
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     astfel de numire dar alegerea în fiecare caz va rămâne la latitudinea      

Preşedintelui şi Comitetului Oficial. 

d. Toţi ceilalţi membrii din conducerea adunării vor sluji pentru 1 an, fiecare 
manadat expirând în ultima zi din ianuarie, permiţându-se astfel ca 
celelalte persoane numite în funcţie să îşi preia atribuţiile în prima zi din 
februarie. Această prevedere nu va fi interpretată ca o imposibilitate a 
unui membru din conducere de  a sluji timp de două mandate 
consecutive în aceeaşi funcţie sau în altă funcţie. 

 

Art.24. Pastorii  
Pastorul trebuie să fie un lucrător recunoscut al Asociaţiei Religioase  
Adunările lui Dumnezeu din România. Orice excepţie la această cerere 
trebuie să fie aprobată de Comitetul Oficial. Pastorul trebuie să fie de 
acord cu doctrina, organizarea şi statutul Asociaţiei Religioase  Adunările 
lui Dumnezeu din România şi  Statutul Punctelor de Predicare. 
Mandatul lui va fi de 1 an şi poate fi reînnoit.  

 

Art.25 Comitetul Punctului de Predicare  
Preşedintele va numi anual un Comitet al Punctului de Predicare 
constituit din trei sau mai mulţi membri activi cu drept de vot ai 
adunării.Comitetul Punctului de Predicare va fi sub supravegherea 
pastorului şi al Comitetului Oficial care vor soluţiona şi vor supraveghea 
administrarea adunării. 

 

Art.26 Locurile vacante  
Comitetul Oficial poate înlocui orice membru din Comitetul Punctului 
de Predicare, oricând, fără o cauză anume, dacă acest lucru este în 
interesul adunării.  

 

Art. 27  Mandatul 
Membrii aleşi şi numiţi ai Comitetului Punctului de Predicare vor servi pe 
termen de 1 an, preluându-şi funcţia de la 1 februarie, sau la numirea lor 
de către Comitetul Oficial Dacă noii candidaţi aleşi şi numiţi nu au fost 
ratificaţi până la 1 februarie, atunci deţinătorii anteriori îşi vor menţine 
poziţia până când se va ratifica alegerea sau numirea succesorilor.  
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CAPITOLUL V  
 ATRIBUŢII 

 

Art. 28  Membrii cu drept de vot şi Comitetul Oficial  
 

a. Membrii Consiliului Naţional vor sluji ca membri cu drept de vot iar 
Comitetul Oficial al Punctului de Predicare va avea autoritatea rezolvării 
tuturor problemelor adunării, spirituale sau de altă natură. Comitetul 
Punctului de Predicare va avea numai autoritatea de a rezolva problemele 
pentru care este delegat de Comitetul Oficial. 

 
b. Preşedintele Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România 

va sluji ca preşedinte al Punctului de Predicare şi va prezida toate 
întâlnirile Comitetului Oficial. Secretarul/Trezorierul General al 
Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România va sluji ca 
Secretar executiv al Punctului de Predicare şi va întocmi procesele-
verbale ale întâlnirilor Comitetului Oficial, împreună cu Preşedintele va 
semna în numele Punctului de Predicare orice document legal, în 
conformitate cu directivele şi autorizarea date de Comitetul Oficial.  

 

Art. 29 Pastorul  
 

a. Pastorul va fi recunoscut ca şi lider spiritual şi supraveghetor al adunării şi 
va conduce toate activităţile acesteia, în cooperare cu Comitetul Punctului 
de Predicare. El va fi membru din oficiu al tuturor comitetelor şi 
departamentelor adunării şi va numi persoanele potrivite în funcţie. Toate 
comitetele, departamentele şi persoanele numite în funcţie vor sluji sub 
supravegherea lui. El se va ocupa de organizarea serviciilor adunării, a 
întâlnirilor speciale, conferinţelor şi a lucrării de evanghelizare şi îşi va 
îndeplini toate sarcinile care decurg din modelul scriptural al pastorului 
ideal. Nimeni nu poate fi invitat să predice în adunare fără aprobarea 
acestuia. 

 

b. Pastorul va fi subordonat Preşedintelui şi îi va trimite  acestuia rapoarte la 
cerere, folosind formularele oferite în acest scop.  

 

Art.30 Secretarul 
 

a. Secretarul va întocmi şi va păstra procesele verbale ale întâlnirilor oficiale   
întâlnirilor anuale, speciale ale adunării şi comitetului. El va ţine evidenţa 
tuturor membrilor adunării şi va îndeplini altă sarcină conform atribuţiilor  
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sale. Va fi custodele tuturor documentelor legale. La numirea unui nou     
secretar, toate dosarele şi documentele oficiale vor fi transferate acestuia.  

 

Art.31 Trezorierul Punctului de Predicare 
Se va numi un trezorier al Punctului de Predicare care va fi subordonat 
Secretarului / Trezorierului General în rezolvarea problemelor financiare 
ale adunării. El va fi responsabil în faţa Secretarului / Trezorierului 
General şi a Pastorului adunării. El este responsabil pentru:  

 

a. Depunerea fondurilor în contul adunării şi decontarea unor cheltuieli. 
b. Va ţine evidenţa financiar-contabilă a adunării, atât a veniturilor cât şi a  

cheltuielilor 
c. Va întocmi şi va prezenta un raport  Secretarului / Trezorierului General, 

Pastorului, şi Comitetului Punctului de Predicare. 
d. Evidenţele financiare vor fi verificate în fiecare an sau când se va retrage 

din funcţie. 
e. Va păstra evidenţele contabile într-un loc sigur la care să aibă acces 

Secretarul /  Trezorierul General şi pastorul.  
f. La retragerea din funcţie va transfera evidenţele contabile Secretarului / 

Trezorierului General  
 

Art. 32 Membrii Comitetului Punctului de Predicare  
Comitetul Punctului de Predicare va sluji ca şi Comitet local al Pastorului 
şi al Comitetului Oficial în toate problemele aparţinând adunării. 

 
 

CAPITOLUL VI 
MODUL DE ÎNFIINŢARE 

ŞI DEZVOLTARE A PUNCTELOR DE PREDICARE 
 

Art. 33 Criterii  
Punctele de Predicare sunt adunări care nu s-au maturizat suficient 
pentru a păstra ordinea scripturală şi a fi avansate la statutul de Adunări 
Afiliate(Filiale).  
1. Adunarea va funcţiona sub conducerea Preşedinelui şi va fi 

administrată de Comitetul Executiv. Activitatea zilnică a adunării va fi 
sub conducerea Pastorului şi a Comitetului Punctului de Predicare 

2. Punctul de Predicare va adopta Statutul aprobat de Comitetul Oficial 
3. Punctul de Predicare se va putea califica pentru asistenţă financiară. 
4. Preşedintele în fiecare an va numi un Pastor şi un Comitet pentru 

adunare.   
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Art. 34 Statutul 
 

1. Pentru ca adunarea să fie recunoscută ca Punct de Predicare, ea 
trebuie să aibă cel puţin 10 membri activi cu drept de vot din care 3 să 
corespundă criteriilor ca membrii ai Comitetului Punctului de 
Predicare. Dacă adunarea are mai puţin de zece membri, ea se va afilia 
unei alte Adunări Afiliate(Filială).  

 

2. Când adunarea va avea destulă maturitate pentru a menţine ordinea 
scripturală şi va avea cel puţin 20 de membri activi cu drept de vot, 
Comitetul Naţional va putea promova punctul de predicare la statutul 
de Adunare Afiliată(Filială).  

 
 

CAPITOLUL VII 
STRUCTURA DE ORGANIZARE LOCALĂ 

DEPARTAMENTE ŞI COMITETE  
 

Art.35 Departamente 
Adunarea va menţine un Departament pentru Educaţie creştină, un 
Departament pentru Lucrarea cu tinerii dar şi alte departamente şi 
comitete necesare. Acestea vor fi subordonate adunării şi vor contribui la 
armonia şi dezvoltarea adunării ca întreg. Ele vor funcţiona sub directa 
supraveghere a Pastorului şi a Comitetului Punctului de Predicare. 
Pastorul se poate implica personal  în conducerea acestor activităţi  sau să 
numească lideri competenţi pentru a conduce aceste departamente. 
Pastorul va sluji ca membru din oficiu al fiecărui departament şi comitet.  

 
CAPITOLUL VIII  

FINANŢELE  
 

Art.36 Toate fondurile pentru întreţinerea adunării vor fi asigurate din zeciuieli, 
colecte şi contribuţia voluntară a membrilor şi prietenilor adunării. 
Adunarea va face colecte la data şi modul stabilit de Comitetul oficial iar 
fondurile acestea vor fi administrate de Trezorierul Punctului de 
Predicare. (Maleahi 3:10; Luca 6:38; 1 Cor. 16:1, 2; 2 Cor. 9:6-8)  

 

Art.37 Anul fiscal al adunării va începe la 1 ianuarie şi se va termina la 31 
decembrie.  
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Art.38 Pastorului şi celorlalţi angajaţi li se va da un sprijin financiar regulat. 
Suma sau modul cum se va da ajutorul va fi stabilit de Comitetul Oficial 
la recomandările Comitetului Punctului de Predicare.  

 

Art.39 Trezorierul va utilza fondurile pentru cheltuielile curente la îndrumarea 
pastorului şi Comitetului Punctului de Predicare. Tranzacţiile imobiliare 
cât şi marile tranzacţii de capital trebuie aprobate de către Comitetul 
Oficial. Trezorierul va trimite un raport financiar anual Comitetului 
Oficial.  

CAPITOLUL IX 
 ÎNTÂLNIRILE 

 

Art.40 Întâlnirile Comitetului Oficial al Punctului de Predicare 
Întâlnirile Comitetului Oficial al Punctului de Predicare vor fi stabilite de 
către Comitetul Executiv al Asociaţiei Religioase Adunările lui 
Dumnezeu din România, ele vor fi anuale sau periodice, în funcţie de 
cerinţele Punctului de Predicare. Orice întâlnire stabilită cu acordul 
Comitetului Oficial va constitui o sesiune propriu-zisă pentru acest scop 
şi nici un anunţ special nu se va face în aceste circumstanţe. Se va face 
anunţ în cazul unei întâlniri speciale ale Comitetului Oficial.  

  
Art. 41 Întâlnirile adunării  

Întâlnirile adunării vor fi stabilite de pastor şi vor fi anuale sau periodice, 
în funcţie de cerinţele adunării. Întâlnirea va fi anunţată membrilor la 
momentul potrivit, printr-un anunţ public făcut cu două duminici 
înaintea întâlnirii sau un anunţ scris trimis prin poştă, cu cel puţin şapte 
zile înaintea întâlnirii. 

 

Art.42 Întâlnirile de închinare  
Adunările de închinare publică vor avea loc în fiecare duminică şi în 
timpul săptămânii după cum hotărăşte pastorul şi Comitetul Punctului de 
Predicare. 

 

Art.43 Întâlnirea anuală a adunării 
Se va face o întâlnire anuală a adunării, în luna ianuarie a fiecărui an. Data 
şi timpul întâlnirii vor fi stabilite de pastor şi de Comitetul Punctului de 
Predicare. Preşedintele are dreptul de a schimba data întâlnirii. La 
întâlnire, vor fi citite rapoartele tuturor comitetelor.  

 

Art.44 Întâlnirile speciale ale adunării 
Întâlnirile speciale pot fi stabilite de pastor, Comitetul Punctului de 
Predicare, de Consiliul Naţional sau printr-o petiţie semnată de cel puţin  
1/3 din membrii activi ai adunării şi prezentată pastorului sau 
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secretarului. O copie a petiţiei trebuie trimisă Preşedintelui.   
 

Art.45 Întâlnirile administrative ale adunării 
Întâlnirile administrative ale adunării pot fi convocate de pastor sau de 
Consiliul Naţional. Întâlnirea va fi anunţată membrilor la momentul 
potrivit, printr-un anunţ public făcut cu două duminici înaintea întâlnirii 
sau un anunţ scris trimis prin poştă, cu cel puţin trei zile înaintea 
întâlnirii.  

 

Art.46 Întâlnirile obişnuite ale Comitetului Punctului de Predicare 
Comitetul Punctului de Predicare se va întâlni la convocarea pastorului 
pentru problemele de rutină ale bisericii. 

 

Art.47 Cvorumul 
Nu se va ţine nici o întâlnire a Comitetului Punctului de Predicare dacă 
1/5 din membrii activi nu sunt prezenţi pentru a constitui un qvorum. 
Majoritatea membrilor Comitetului Punctului de Predicare va constitui 
un qvorum. Nu vor fi acceptate voturi prin procură sau în absenţă la 
întânirile Comitetului Punctului de Predicare. 

 
 

CAPITOLUL X  
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR 

 

Art.48 Alegerea membrilor 
Alegerea membriilor cu drept de vot ai adunării se face conform 
următoarelor criterii: 

 

a. Dovada unei experienţe sincere a naşterii din nou (Ioan 1:12, 13; 3:3-8;                
1Petru 1:18-25) 

b. Dovada efectuării botezului în apă prin imersiune 
c. Dovada unei bune vieţi creştine (Romani 6:4; 8:1-4, 13:13-14, Efeseni 

4:17-32, 5:1,2,15; 1 Ioan 1:6,7) 
d. Angajamentul de a sprijini în mod regulat cu zeciuială adunarea unde va 

deveni membru 
e. Subscrierea la principiile de credinţă din Statutul Adunării Locale  
f. Împlinirea vârstei de 14 ani 
 
g. Dovada participării regulate la slujbe pe o perioadă de cel puţin trei luni 

consecutiv înainte de a deveni membru 
h. Acordul de a se supune prezentului Statut şi cel al Asociaţiei Religioase  

Adunările lui Dumnezeu din România.  
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Art.49 Primirea de noi membri 
 

a. Persoanele care doresc să devină membri ai acestei adunări trebuie să facă 
o cerere pusă la dispoziţie de Comitetul Oficial şi adresată pastorului.  

 

b. Pastorul va examina dacă persoana care a înaintat cererea se încadrează 
standardelor şi dacă poate deveni membru, şi împreună cu Comitetul 
Punctului de Predicare vor intervieva candidaţii. Dacă, în urma 
interviului, candidaţii vor fi  acceptaţi, ei vor fi primiţi în adunare în mod 
public, la orice serviciu religios, iar numele lor va fi înscris în registrul de 
membri.  

 

Art. 50 Clasificarea membrilor 
 

a. Membrii activi  
Toţi cei care îndeplinesc standardele scripturale pentru a deveni membri 
şi au împlnit 14 ani, vor fi membrii activi ai adunării.  

 

b. Membrii juniori 
Tinerii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, pot deveni membri juniori ai 
adunării, neavând drept de vot.  

 

c. Membrii asociaţi 
Membrii care au plecat din oraş dar care nu s-au transferat în altă 
adunare, sau acei membri care din cauza incapacităţii fizice nu mai pot 
participa la serviciile adunării vor fi clasificaţi ca membri asociaţi.  

  
d. Membrii inactivi  

Membrii înscrişi care absentează voit de la serviciile adunării pe o 
perioadă de cel puţin trei luni consecutiv,  care nu mai contribuie 
financiar la sprijinirea adunării pe aceeaşi durată, nu mai sunt de acord cu 
învăţăturile şi practicile bisericii sau sunt acuzaţi de comportare 
nepotrivită, vor fi consideraţi membri inactivi prin hotărârea pastorului şi 
a Comitetului Punctului de Predicare. Membrii inactivi pot reveni la 
statutul de membrii activi la hotărârea pastorului şi a Comitetului 
Punctului de Predicare.  

e. Membrii cu drept de vot  
Membrii Consiliului Naţional vor fi membrii cu drept de vot ai Punctului  
de Predicare. Membrii activi ai adunării vor avea privilegii limitate de 
votare.  

 

Art.51 Evidenţa membrilor 
Secretarul va păstra un registru al membrilor oficiali ai adunării care va 
conţine numele şi adresele fiecărui membru al adunării, data acceptării ca 
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membri sau data transferului sau data excluderii dar şi clasificarea curentă 
a fiecărui membru.  

 

Art.52 Transferul membrilor 
O scrisoare de transfer, semnată de pastor, va fi acordată la cerere şi 
trimisă pastorului sau secretarului bisericii care primeşte membrul.  

 

Art.53 Procedura de clasificare 
Clasificarea statutului fiecărui membru va fi hotărâtă de pastor şi de 
Comitetul Punctului de Predicare cel puţin o dată pe an înainte de 
întâlnirea anuală, şi periodic în timpul anului, în funcţie de solicitări. 
Statutul fiecărui membru va fi stabilit prin decizia pastorului şi a 
Comitetului Punctului de Predicare pe baza standardelor din prezentul 
Statut.   

 

a. Revenirea la statutul de membru activ 
Când un anumit membru va fi clasificat ca inactiv, pastorul şi Comitetul 
Punctului de Predicare vor îngădui o anumită perioadă de timp necesară 
reabilitării membrului. Dacă el face dovadă pastorului şi Comitetului 
Punctului de Predicare că îndeplineşte din nou cerinţele pentru a fi trecut 
la statutul de membru activ, aceştia vor recomanda Secretarului să fie 
clasificat din nou ca membru activ.  

 

b. Excluderea  
Dacă un membru de pe lista inactivă dovedeşte că nu se poate reabilita, 
pastorul şi Comitetul Punctului de Predicare vor autoriza Secretarul să-i 
anuleze drepul de a fi membru, să modifice statutul acestuia în registrul 
de membrii şi să anunţe printr-o scrisoare persoana în cauză de hotărârea 
luată. 

 
c. Apelul  

Orice membru supus disciplinei va avea dreptul de a face o petiţie 
pastorului şi Comitetului Punctului de Predicare prin care să ceară 
reconsiderarea deciziei. Această petiţie trebuie trimisă secretarului, în 
scris, în decurs de 30 de zile de la primirea înştiinţării. Dacă, după ce s-a 
făcut reconsiderarea, decizia pastorului rămâne neschimbată, cel în cauză 
poate face o petiţie întregii adunări. Prin vot majoritar, adunarea poate  
accepta, respinge sau modifica hotărârea pastorului sau Comitetului 
Punctului de Predicare. Ultimul apel poate fi trimis Comitetului Oficial;  
hotărârea adunării are greutate pentru hotărârea Comitetului Oficial.   
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Art.54 Motive de disciplinare:  
 

a. Trăirea evidentă în păcat va fi disciplinată conform principiilor din      
Mat. 18:15-17 

b. Neparticiparea la serviciile religioase pe o perioadă de cel puţin 3 luni fără 
un motiv întemeiat va duce la statutul de membru inactiv 

c. Neparticiparea la serviciile bisericii pe o perioadă de 12 luni fără motive 
întemeiate va atrage excluderea din biserică.  

d. Comportamentul nescriptural sau îndepărtarea totală de Principiile de 
credinţă respectate de această adunare vor fi considerate suficiente 
motive pentru ca persoana în cauză să fie exclusă 

e. Nesprijinirea bisericii cu zeciuieli şi donaţii. 
 

    CAPITOLUL  XI 
             MODUL DE DESFIINŢARE A PUNCTELOR DE PREDICARE 

    ŞI PROPRIETATEA 
 

Art.55 Titlul de proprietate 
Patrimoniu adunării va fi deţinut, achiziţionat, vândut sau transferat de 
Asociaţia Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România.  

Art.56 Drepturi asupra proprietăţii  
Patrimoniul adunării nu va fi vândut, arendat, ipotecat sau folosit într-un 
alt mod fără votul  afirmativ în prealabil a Comitetului Oficial, la o 
întâlnire convocată în acest scop. Preşedintele şi Secretarul/Trezorierul 
General al Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu din România 
vor da un certificat care să ateste autorizarea acestor tranzacţii, în urma 
votului prealabil. Acest certificat va fi o dovadă.   

  

Art. 57 Restituirea proprietăţii  
Patrimoniul Punctului de Predicare, va reveni Asociaţiei Religioase  
Adunările lui Dumnezeu din România în eventualitatea în care adunarea 
nu mai funcţionează conform scopului stabilit. În acest caz, Asociaţia 
Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România vor avea dreptul de a 
dispune de patrimoniu la hotărârea Consiliului Naţional. Fondurile 
obţinute din vânzarea patrimoniului vor fi folosite de Asociaţia 
Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România cu scopul de a răspândi  
Evanghelia lui Hristos. Această prevedere nu se va putea modifica decât 
de Consiliul Naţional al Asociaţiei Religioase Adunările lui Dumnezeu 
din România.  

 

Art. 58 Dezbinarea adunării 
În eventualitatea în care adunarea se va dezbina din cauza unor diferenţe 
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doctrinare sau din alte cauze, tot patrimoniul va rămâne la Asociaţia 
Religioasă Adunările lui Dumnezeu din România.  
 

CAPITOLUL  XII  
     ORDINEA DE ZI 

 

Art. 59  Ordinea de zi a întâlnirilor anuale ale adunării va fi după cum urmează:  
 

a. Timp de închinare 
b. Citirea procesului verbal al întâlnirii precedente  
c. Raportul trezorierului 
d. Raportul comitetului 
e. Rapoarte despre proiecte în derulare 
f. Alegerea lucrătorilor 
g. Proiecte de viitor 
h. Închiderea sesiunii   

 
CAPITOLUL XIII  

 AMENDAMENTE 
 

Art. 60 Prezentului Statut i se pot aduce amendamente la orice întâlnire obişnuită 
sau specială a Consiliului Naţional.  

 
CAPITOLUL XIV  
 CERTIFICAREA 

 

Subsemnatul Iosif Fabian, Secretar / Trezorier General al Asociaţiei 
Religioase Adunările lui Dumnezeu din România, organizaţie non-profit, 
certific faptul că prezentul document, constând din__ pagini, este copia 
autentică şi corectă a Statutului Punctelor de Predicare care a fost ratificat 
prin votul membrilor Punctului de Predicare, la data 
_________________ 

 

Declar că am luat cunoştinţă de acest document, l-am semnat şi ştampilat 
la data de ________________________________________.  

 
 

______________________________, Iosif Fabian, Secretar / Trezorier General  
 
 
Preşedinte,                                                            Secretar / Trezorier General,         
Pastor Dr. Ioan Ceuţă                                          Pastor Iosif Fabian 
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