Legământ
Biserica Creștină Baptistă Bunavestire București

Subsemnatul/a
______________________________________________________________
mărturisesc hotărârea mea în Domnul de a face parte din Biserica Creștină Baptistă
Bunavestire, deoarece împărtăşesc principiile de credinţă şi de organizare ale acesteia,
precum şi viziunea de a ﬁ o comunitate de credinţă, speranță şi iubire creştină trimisă în
lume pentru a vesti Evanghelia şi pentru a face ucenici devotaţi ai Domnului nostru Isus
Hristos. Prin harul lui Dumnezeu, doresc să contribui la:
A. ÎNTĂRIREA MĂRTURIEI BISERICII BUNAVESTIRE
Astfel, înţeleg să urmăresc sﬁnţirea, cumpătarea, integritatea şi curăţia morală în viaţa
personală; să mă port cu bunătate, blândeţe, dragoste şi responsabilitate în familia mea; şi
să manifest bunăvoinţă, respect, onestitate şi corectitudine în societate.
(Evrei 12:14; Efes. 4:32; Filip. 4:8)
B. PROTEJAREA UNITĂŢII BISERICII BUNAVESTIRE
Astfel, înţeleg să urmăresc pacea cu toţi şi mai ales cu fraţii de credinţă; să mă port cu
smerenie, răbdare, îngăduinţă şi iubire frăţească; să accept îndemnul şi mustrarea; să
descurajez bârfa şi duhul de judecată; şi să încurajez iertarea şi înţelegerea între fraţi.
(Ioan 13:34-35; Efeseni 4:1-3)
C. ZIDIREA SPIRITUALĂ A BISERICII BUNAVESTIRE
Astfel, înţeleg să urmăresc lucrurile care duc la pacea şi zidirea bisericii; să particip
consecvent la Serviciul Divin de închinare pentru a-L gloriﬁca pe Dumnezeu; să aparţin unui
grup de ucenicie pentru a creşte spiritual şi pentru a sluji potrivit cu chemarea divină.
(Romani 14:19; Evrei 10:25)
D. SUSŢINEREA MISIUNII BISERICII BUNAVESTIRE
Astfel, înţeleg să urmăresc cu prioritate Împărăţia lui Dumnezeu; să mă rog pentru
mântuirea familiei, rudelor, prietenilor şi cunoscuţilor mei; să mărturisesc Evanghelia cu
fapta şi Cuvântul; şi să susţin prin dărnicia mea, slujirea, binefacerea şi misiunea bisericii.
(Matei 6:33; 2 Corinteni 9:6-7)
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MEMBRII BISERICII
Membrii bisericii beneﬁciază de hrană duhovnicească, grijă pastorală, consiliere şi asistenţă
religioasă; și se bucură de dreptul de a lua parte activ la adunările generale ale bisericii,
unde se hotărăsc probleme de interes general, în acord cu viziunea bisericii şi învăţătura
Sﬁntelor Scripturi.
Ei au dreptul şi responsabilitatea de a se implica în slujire în cadrul bisericii, în evanghelizare
și misiune, potrivit cu chemarea divină, înzestrarea duhovnicească şi maturitatea spirituală,
în măsura unei bune mărturii creştine, în familie şi în societate.
Membrii bisericii au responsabilitatea de a contribui la buna mărturie a bisericii prin
integritate morală, spirituală şi doctrinară; de a sprijini unitatea bisericii prin atitudine de
respect şi dragoste frăţească; și de a susține misiunea bisericii prin rugăciune, precum şi prin
contribuţia ﬁnanciară şi/sau materială, potrivit învățăturii biblice.
Ei au dreptul și responsabilitatea de a participa activ în grupurile de ucenicie, în case,
organizate și coordonate în cadrul bisericii. În măsura dedicării, a mărturiei creștine și a
pregătirii biblice, membrii bisericii pot deveni lideri slujitori (diaconi/diaconiţe), pot conduce
grupuri de ucenicie și pot iniția noi grupuri în unitate cu întreaga biserică.
ORGANIZAREA BISERICII
Adunarea generală a bisericii este organul suprem de coordonare și control și se ține o dată
pe an sau ori de câte ori este nevoie. Adunarea generală hotărăşte asupra tuturor
problemelor majore ale bisericii şi poate delega o parte dintre atribuţiile ei comitetului
bisericii, păstorului bisericii sau consiliului păstorilor, după caz.
Adunarea generală alege comitetul de conducere; alege și angajează păstorul bisericii și pe
ceilalți slujitori duhovnicești; aprobă bugetul anual; şi decide exclusiv asupra bunurilor
imobile ale bisericii.
Comitetul reprezintă organul colectiv de conducere şi administrare a bisericii între adunările
generale. Comitetul este ales o dată la patru ani dintre liderii grupurilor mici care au roade
în slujirea și păstorirea grupurilor mici şi care manifestă maturitate duhovnicească, echilibru
doctrinar şi spirit de colaborare și de unitate frățească.
Comitetul veghează la realizarea viziunii bisericii; administrează întregul patrimoniu, inclusiv
fondurile ﬁnanciare ale bisericii, în conformitate cu bugetul aprobat de adunarea generală
şi cu hotărârile acesteia; exercită prin mandatul adunării generale disciplina bisericească și
sprijină păstorul/păstorii în cârmuirea spirituală a bisericii.
Păstorul bisericii asigură cârmuirea spirituală şi hrana duhovnicească a bisericii;
promovează viziunea şi strategia bisericii; motivează şi îndrumă biserica spre împlinirea
menirii şi misiunii ei în lume; organizează activitatea spirituală a bisericii şi a serviciilor divine;
coordonează păstorirea şi consilierea membrilor şi aparţinătorilor; asigură pregătirea
celorlalți slujitori ai bisericii; asigură îndeplinirea actelor de cult.
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* Statutul Cultului Creştin Baptist din România şi
hotărârea Bisericii Creștine Baptiste „Bunavestire”

