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CZŁONKOSTWO W KOŚCIELE 

FILMIK - MOTYL 

 

2Ko_5:17   Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, 

oto wszystko stało się nowe.  

Co nadzwyczajnego dzieje się w moim życiu kiedy staję się chrześcijaninem? 

 

Prawdziwym cudem jest duchowa przemiana – zarówno we mnie samemu, jak i w moich 

więziach z innymi: Bogiem, kościołem i ludźmi w naszym otoczeniu. Można nazwać to 

duchową metamorfozą: rodzę się na nowo, staje się nowym człowiekiem, nowym 

stworzeniem; byłem duchowo martwy, a oto żyje w Chrystusie (Jn 3; Ef 2,1-10; 4,24; Gal 

6,15).  

 

Zostaje złączony z Chrystusem i staje się częścią Jego ciała, Kościoła: 

„Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało” (1 Kor 12,13).  

Efz_4:16   Z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające 

stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie 

i buduje siebie samo w miłości.  

 

Czy jednak do końca rozumiem co to znaczy być złączonym w jedno ciało, stać się 

zasilającym stawem? 

 

Nie można być złączonym z Jezusem Chrystusem, Głową Kościoła, przez działanie Ducha 

Świętego, nie będąc przy tym złączonym z współwyznawcami, członkami Jego ciała, 

którzy należą do tej samej Głowy i mają tego samego Ducha. Każdy wierzący jest de facto 

członkiem Kościoła. 

 

Jak człowiek staje się członkiem Kościoła Jezusa Chrystusa? 

 

Są różne ludzkie pomysły na członkostwo w kościele. 

 

KKK 1282 Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest 

łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Dzieci są chrzczone w wierze 

Kościoła. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności. 

KKK 1267 Chrzest czyni nas członkami Ciała Chrystusa: "Jesteście nawzajem dla siebie 

członkami" (Ef 4, 25). Chrzest włącza w Kościół. 

 

Jednak Biblia stawia inny warunek bycia członkiem Kościoła globalnego: 

 Dap 2:38   A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię 

Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.  

 

Czy jesteś więc członkiem Kościoła? 
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Jeśli upamiętałeś się czyli pokutowałeś, żałowałeś za grzechy, wyznałeś je przed Bogiem i 

będąc Bogu posłuszny przyjąłeś chrzest to stałeś się członkiem Kościoła. 

Jakiego Kościoła? 

Globalnego, Niewidzialnego. 

Jednak dziś musimy zadać sobie pytanie: czy stałem się członkiem Kościoła lokalnego, 

widzialnego? 

Co to znaczy być członkiem Kościoła wg Biblii, o jakim rodzaju członkostwa mówi 

Biblia? 

 

Dz.Ap. 12:1. A w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru (dosł. 

niektórych z kościoła) i począł ich gnębić. 

 

1 Kor. 12:12-15 

12. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż 

ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus; 

13. Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy 

Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem. 

14. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. 

15. Jeśliby rzekła noga: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała; czy dlatego nie 

należy do ciała? 

 

Czy jestem w ciele Chrystusa tak jak Bóg chce czy tak jak ja chcę? 

 

Dziś na ławie oskarżonych posadzimy kogo? 

FORMALNE PROWADZENIE REJESTRU CZŁONKÓW KOŚCIOŁA. 

 

Jak mamy oskarżonego czyli REJEST CZLONKÓW TO MUSIMY TEŻ MIEĆ 

OSKRAŻYCIELA. 

Oskarżycielem będzie brat …………………. 

 

Potrzebujemy jeszcze OBROŃCY – mi przypadł dziś ten zaszczyt. 

I potrzebujemy jeszcze SĘDZIEGO. 

SĘDZIĄ BĘDZIE SAM BÓG I ZOSTAWIONA NAM DUCHOWA KONSTYTUCJA 

CZYLI BIBLIA 

 

ZARZUT NR 1 

OSKARŻYCIEL: Członkostwo lokalne z rejestracją członków Kościoła jest wymysłem 

ludzkim nie wynikającym z nauczania Biblii 

 

OBROŃCA: 

Formalne członkostwo w lokalnym kościele jest wskazane po pierwsze ze względu na: 

- Boga 

Dlaczego? 

Gdyż pomysłodawcą tworzenia list, rejestrów jest sam Bóg. Okazuje się, że zanim pojawiły 

się jakiekolwiek rejestry na ziemi najpierw były wprowadzone w niebie. Pan Jezus w 

rozmowie ze swoimi uczniami zachęcał ich, aby radowali się z jakiego faktu? 
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DUCHOWA KONSTYTUCJA: Łuk 10:20b: radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w 

niebie są zapisane.  

 

OBROŃCA: 

Czym będzie się SĘDZIA posługiwał podczas trwania sądu ostatecznego? 

 DUCHOWA KONSTYTUCJA:  

Obj 20:12   I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały 

otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na 

podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.  

 

OBRONCA: 

Zdajemy sobie sprawę, że różne formy organizacji życia w Izraelu są wynikiem Bożej woli. 

Jaki rejestr, spis nakazuje przeprowadzić sam Bóg Mojżeszowi? 

 

DUCHOWA KONSTYTUCJA: 

 

Księga Liczb (4 Mojż.) 1:1   Pierwszego dnia drugiego miesiąca w drugim roku po wyjściu z 

ziemi egipskiej przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Zgromadzenia tymi 

słowy:  

Lcb 1:2   Zróbcie spis całego zboru synów izraelskich według ich szczepów i rodów, spis 

imienny wszystkich mężczyzn, głowa po głowie 

Lcb 3:14-16:   I przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj tymi słowy:  Spisz synów 

Lewiego według ich rodów i szczepów. Wszystkich mężczyzn w wieku od miesiąca wzwyż 

spiszesz. I spisał ich Mojżesz zgodnie ze słowem Pana, jak mu nakazano.  

 

OBRONCA 

Wobec takiego nakazu Boga powstaje pytanie: 

Komu był potrzebny imienny rejestr wszystkich członków szczepów, rodów albo synów 

Lewiego w Izraelu? 

Czy Bogu, bo nie wiedział kto jest członkiem Izraela i poszczególnych rodów? 

Nie, Bóg wiedział, że On sam wie, ale wiedział też, że taki rejestr jest potrzebny w celach 

organizacyjnych dla starszyzny Izraela, dla Mojżesza i Aarona w celu prowadzenia zboru 

izraelskiego. 

 

Jeżeli sam Bóg wręcz nakazuje utworzenie rejestru to to oznacza, że pragnie jako Bóg 

porządku i pokoju, uporządkowania w szeregach ludu Bożego. 

 

Całe rozdziały Biblii lub spore fragmenty są poświęcone spisaniu osób wracających z 

niewoli babilińskiej (Ezdr. 2, Neh. 7,6-72). Sam Bóg uznał, że takie rejestry w Jego 

Testamencie są ważne i powinny zostać udostępnione dla kolejnych pokoleń czytelników. 

 

ZARZUT NR 2 

OSKARŻYCIEL: 
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Ale te dowody o potrzebie rejestrowania ludu Bożego nie są dla nas już żadnymi 

miarodajnymi dowodami, bo dotyczą Starego Testamentu. 

 

OBRONCA: 

Pamiętajmy o przytoczonych fragmentach z Nowego Testamentu o księgach w niebie, w 

których zarejestrowane są imiona ludzi. 

Czy są jakieś Boże rejestry, z których można zostać wypisanym? 

DUCHOWA KONSTYTUCJA: 

 Obj 3:5   Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi 

żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami.  

 

OBROŃCA: 

Sam Pan Jezus opowiada przypowieść o dobrym pasterzu. Skąd ten pasterz wiedział, że było 

100 owiec, ale w pewnej chwili jednej z nich zabrakło? 

Bo miał te owce dobrze przeliczone i albo w głowie, albo może nawet gdzieś na piśmie miał 

te owce zarejestrowane. (por.Łk. 15,1-7). 

 

ZARZUT NR 3 

OSKARŻYCIEL: Ale po co w ogóle zaprowadzać rejestr członków Kościoła jeśli możemy 

korzystać z praw i obowiązków Kościołów bez konieczności rejestracji? 

 

OBROŃCA: 

Otóż nasz Kościół jako legalny, oficjalnie zgłoszony i zarejestrowany w Państwie polskich 

związek wyznaniowy ma obowiązek prowadzenie ewidencji członków i swojej działalności. 

 

Jako Zbór otrzymujemy od Rady Kościoła corocznie pismo przypominające potrzebę 

przesłania Ankiety zawierającej dane liczebne m.in. zdeklarowanych członków, 

sympatyków, dzieci. 

Załącznik nr 1 odczyta OBROŃCA POMOCNICZY 

 

Główny Urząd Statystyczny domaga się od Kościoła wymienionych w ankiecie  

danych, które umieszcza w specjalnym biuletynie na podstawie którego  

urzędy i instytucje państwowe wyrabiają sobie opinie o naszym Kościele. 

 

Zależy nam, aby wizerunek naszego Kościoła w oczach urzędników był  

pozytywny, a jednoczenie wskazywał na rozwój liczebny Kościoła, ukazywał  

działalność społeczną wskazującą na to, że Państwo ma korzyść z  

istnienia naszego Kościoła naszych Zborów. Że Kościół jest otwarty na  

potrzeby społeczne, prowadząc działalność charytatywną, ewangelizacyjną,  

edukacyjną, czy wydawniczą 

Twój Zbór zapewne prowadzi różnorodną działalność, którą – bardzo  

prosimy – szczegółowo opisać w ankiecie. 

Ankieta pomaga Radzie Kościoła w planowaniu przedsięwzięć, konferencji,  

druku czasopisma, jeśli wie jaka jest wielkość liczbowa Kościoła, jakie  

są potrzeby zboru w tym zakresie. 

Bardzo proszę więc o wypełnienie formularza do 16 kwietnia 2018 r. biorąc 



5 
 

pod uwagę konieczność wobec urzędu i uprzejmość wobec Rady Kościoła,  

która jest zobowiązana, aby takie dane w zbiorczym zestawieniu zgodnie z  

faktami przekazać do GUS. 

 

Pozdrawiam, Leon Dziadkowiec, Sekretarz Rady Kościoła 

 

ZARZUT NR 4 

OSKARŻYCIEL: 

Ale kto nam każe być posłusznym oczekiwaniom jakiegoś Urzędu Państwowego? 

 

OBROŃCA 

Mamy prowadzić rejestr członków nie tylko ze względu na Boga, ale i posłuszeństwo wobec 

władzy państwowej. 

 

Prosimy o opinię 

DUCHOWĄ KONSTYTUCJĘ: 

Rzymian_13:1   Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, 

jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione.  

OBRONCA: 

Jeżeli mamy być posłuszni władzom państwowym to czy konieczne jest tworzenie jakiś 

oficjalnych deklaracji, rejestrów członków Kościoła, aby zarejestrować Kościół? 

OBROŃCA POMOCNICZY: 

Załącznik nr 2 – Pismo ze strony prawniczej – www.infor.pl 

(https://www.infor.pl/prawo/konstytucja/prawa-czlowieka/767315,Jak-zarejestrowac-
kosciolzwiazek-wyznaniowy-w-2018-r.html) : 

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o wpis do rejestru kościołów i innych związków 

wyznaniowych, który jest prowadzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a 

także deklaracji o utworzeniu kościoła lub innego związku wyznaniowego. Prawo do 

wniesienia takiego wniosku przysługuje co najmniej 100 obywateli RP posiadających pełną 
zdolność do czynności prawnych. 

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać: 

1. listę zawierającą notarialnie poświadczone podpisy potwierdzające treść wniosku i 

deklaracji o utworzeniu Kościoła lub innego związku wyznaniowego, imię i nazwisko, 

datę urodzenia, miejsce zamieszkania, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości 

oraz numer PESEL każdego z wnioskodawców; 

2. informację o dotychczasowych formach życia religijnego i metodach działania 

kościoła lub innego związku wyznaniowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3. informację o podstawowych celach, źródłach i zasadach doktrynalnych, obrzędach 

religijnych; 

http://www.infor.pl/
http://www.infor.pl/prawo/pozwy/wnioski/
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4. adres siedziby kościoła lub innego związku wyznaniowego oraz dane osób 

wchodzących do kierowniczych organów wykonawczych:  

a. imiona i nazwisko, 

b. datę urodzenia, 

c. adres zamieszkania, 

d. nazwę, serię i numer dokumentu tożsamości, 

e. nr PESEL; 
5. statut. 

Wnioskodawcy mogą wybrać spośród siebie co najmniej 5 osobowy komitet, który będzie 

reprezentował związek w postępowaniu rejestracyjnym. W takim wypadku do wniosku należy 

załączyć protokół z wyborów tego komitetu, a także dane personalne członków (takie jak 

w/w). 

ZARZUT NR 5 

OSKARŻYCIEL: 

- „Kościół to organizm, a nie organizacja – trzeba oddzielić te dwie rzeczy” i pierwszy 

Kościół nie prowadził żadnego rejestru członków 

 

OBROŃCA: 

 Oczywiście prawdą jest, że kościół to przede wszystkim duchowy organizm, lecz Bóg 

dał mu także struktury organizacyjne. Te dwie rzeczy się nie wykluczają. Bóg daje 

pastorów i nauczycieli (starszych) dla zbudowania kościoła (Ef 4,11-16). W Dniu 

Pięćdziesiątnicy wszyscy, którzy przyjęli słowo i zostali ochrzczeni, dołączyli do 

kościoła (Dz 2,41-47). Apostołowie znali dokładną liczbę uczniów: najpierw stu 

dwudziestu, potem trzy i pięć tysięcy, i więcej (Dz 1,15; 2,41; 4,4; 6,1.7). Odpowiada 

to podobnym praktykom liczenia każdego członka w czasach Starego Testamentu.  

 

Są też opisy różnych wydarzeń biblijnych wskazujących na prowadzony rejestr 

członków Zboru: 

Prowadzony był w Zborze rejestr wdów: 

 

DUCHOWA KONSTYTUCJA: 

1Tm 5:9   Na listę wdów może być wciągnięta niewiasta licząca lat co najmniej sześćdziesiąt 

i raz tylko zamężna,  

OBROŃCA: 

Zbór w Jerozolimie musiał konkretnie znać listę członków Zboru jeśli mieli zwołać zebranie 

członkowskie i wybrać na nim spośród członków Zboru diakonów. 

 

DUCHOWA KONSTYTUCJA: 

Dz.Ap. 6:1-6 

1. A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie hellenistów 

przeciwko Żydom, ze zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. 
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2. Wtedy dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy 

zaniedbali słowo Boże, a usługiwali przy stołach. 

3. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych 

Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą; 

4. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby Słowa. 

5. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu, i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary 

i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, 

prozelitę z Antiochii; 

6. Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. 

 

OBROŃCA: 

Jeżeli zgodnie z Biblią mamy przyłączać czy też usuwać kogoś z członków Zboru to musi 

najpierw to członkostwo przyjąć w Zborze. Nie można kogoś usuwać ze struktur, w które w 

sposób oficjalny nie wstapił! 

DUCHOWA KONSTYTUCJA 

1 Kor. 5:12-13: Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza 

rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić 

będzie. Usuńcie tego, który jest zły, spośród siebie. 

Mat. 18:17-18: A jeśliby ich nie usłuchał, powiedz zborowi; a jeśliby zboru nie usłuchał, 

niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam: Cokolwiek byście 

związali na ziemi, będzie związane i w niebie; i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie 

rozwiązane i w niebie. 

 

ZARZUT NR 6 

OSKARŻYCIEL 

Nawet jeśli to wszystko byłoby prawdą to i tak każdy chrześcijanin jest wolny i nikt nie ma 

prawa oczekiwać od niego formalnego członkostwa w kościele. Może i bez tego 

uczestniczyć w nabożeństwach oraz w strukturach i służbach Kościoła.  Formalizm zabija 

spontaniczność; organizowanie pozbawia ducha”.  

 

OBROŃCA: 

Słowa te trafnie opisują ducha obecnych czasów – taką afirmację wszystkiego co 

przypadkowe i odrzucenie wszelkiego formalizmu. Ten sam duch stwierdza: „Po co brać 

ślub? Czy ceremonia albo kawałek papieru (akt ślubu) coś zmieniają? Liczy się miłość!”.  

Jednak małżeństwo to coś więcej niż miłosny rytuał odprawiony przez zakochanych w 

miłosnym uniesieniu. Małżeństwo to związek, któremu nie powinno przeszkadzać formalne 

przyjęcie pewnych praw i obowiązków, związek, który przy odpowiedniej pielęgnacji 

przeradza się w przyjaźń małżonków. 

Czyż w prawie wszystkich kulturach nie funkcjonuje i zawsze funkcjonowała jakaś 

instytucja małżeństwa, gdzie małżonkowie nie przejmują praw i obowiązków wobec siebie? 

Ślub jest publicznym aktem zawarcia przymierza. Podobnie członkostwo w kościele jest 

sprawą publiczną i dotyczy przymierza; zakłada przyjęcie przywilejów i odpowiedzialności. 

Czyż sama codzienność nie zaprzecza odrzuceniu formalizmu? 
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Jeżeli nawet dziecko przez urodzenie się i tak już należy do rodzaju ludzkiego, ludzkiej 

rodziny, to jednak formalnie jest rejestrowane także w rejestrach określonej rodziny, domu, 

w Urzędzie Stanu Cywilnego. 

Podobnie jest z urodzinami duchowymi. Jeśli ktoś rodzi się na nowo, to również oczywiste 

jest, że staje się członkiem powszechnego Kościoła, ale to nie oznacza, że nie powinien 

należeć do określonego zboru. Jest pewna nazwa ustroju społecznego, która wyklucza formy 

zorganizowania i podporządkowania się. To jest anarchia, która cechuje się duchem rebelii i 

buntu. 

A jakim duchem powinien cechować się chrześcijanin? 

 

DUCHOWA KONSTYTUCJA: 

Prz_15:33   Bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę.  

Heb_13:17   Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli; oni to bowiem 

czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę; niechże to czynią z radością, a nie ze 

wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę.  

Efz 5:21   Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej.  

 

OBROŃCA: 

O czym świadczy brak formalnych przynależności kościelnych i zobowiązań? 

Różne mogą być powody: może zwykłe niezrozumienie potrzeby takiej przynależności! 

A może coś gorszego, np.: chęć prowadzenia niezobowiązującego życia, niechęć 

poddawania się służbie zborowej albo też dyscyplinie. 

 

Statut Kościoła zatwierdzony przez Ministerstwo wymaga oficjalnego członkostwa, aby 

służyć w określonych strukturach, służbach Zboru, np. 

w Radzie Zboru czy też w Komisji Skrutacyjnej Zboru, w oddelegowaniu do 

reprezentowania Zboru na zewnątrz… 

 

DUCHOWA KONSTYTUCJA: 

Tyt 3:1-2:  Przypominaj im, aby zwierzchnościom i władzom poddani i posłuszni byli, gotowi 

do wszelkiego dobrego uczynku, Aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, 

okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom.  

 

BÓG SAM SIĘDZIA POPRZEZ ZOSTAWIONĄ NAM KONSTYTUCJĘ JUŻ SIĘ 

WYPOWIEDZIAŁ W TEJ SPRAWIE, JAK ODCZYTUJEMY WYPOWIEDŹ SĘDZIEGO: 

- CZY REJESTR CZŁONKÓW JEST WINNY CZY NIEWINNY. NA TRZY/CZTERY 

MÓWIMY WINNY LUB NIEWINNY: 

 

UZASADNIENIE WYROKU: 

 

WYROK: 

NA PODSTAWIE PRZYTOCZONYCH DOWODÓW SĘDZIA WYDAŁBY DZISIAJ 

WYROK: 

- REJESTR CZŁONKÓW ZBORU UZNAJĘ ZA NIEWINNY, PONIEWAŻ: 
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1. SAM BÓG PROWADZI REJESTRY W NIEBIE I NAKAZYWAŁ PROWADZENIE 

REJESTRÓW NA ZIEMI, 

2. REJESTR JEST SPEŁNIENIEM WYMAGAŃ WŁADZ PAŃSTWOWYCH I 

KOŚCIELNYCH, KTÓRYM NALEŻY OKAZYWAĆ ULEGŁOŚĆ, 

3. REJESTR BYŁ STOSOWANY W HISTORII PIERWSZYCH CHRZEŚCIJAN, O 

CZYM ŚWIADCZY PODAWANIE LICZB CZŁONKÓW, PROWADZENIE LISTY 

WDÓW, WYBIERANIE SPOŚRÓD ZAREJESTROWANEJJ LICZBY OSÓB 

DIAKONÓW ORAZ WYŁĄCZANIE Z KOŚCIOŁA CZŁONKÓW CO OZNACZA, ŻE 

MUSIELI BYĆ WCZEŚNIEJ DO NIEGO WŁĄCZENI. 

4. DEKLARACJA CZŁONKOSTWA JEST NIEZBĘDNA, ABY PROWADZIĆ REJESTR 

(RODO), ONA DAJE DOPIERO UPOWAŻNIENIE DO PRZEJĘCIE PRAW I 

OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZBORU ZAPISANYCH ZARÓWNO W BIBLII JAK I W 

STATUCIE KOŚCIOŁA. 

 

AMEN 

 

PS. 
1. Chrześcijanin przyjmuje członkostwo w lokalnym Kościele ze względu na Boga 

2. Chrześcijanin przyjmuje członkostwo w lokalnym Kościele ze względu na posłuszeństwo wobec Państwa 

3. Chrześcijanin przyjmuje członkostwo w lokalnym Kościele ze względu na Kościół, z którym jest związany 

duchowo. 

4. Chrześcijanin przyjmuje członkostwo w lokalnym Kościele ze względu na siebie, swój duchowy rozwój i 

biblijne wychowywanie i odpowiedzialność. 

 

 

 


