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Hvad ligger der i ordet medlem?

De	fleste	forbinder	i	dag	ordet	medlem	med	en	der	har	meldt	sig	ind	og	er	blevet	en	del	i	en	klub	eller	
forening.	En	fodboldklub,	atletikklub	eller	et	træningscenter.	

Men	spørgsmålet	er,	hvordan	bliver	ordet	eller	konceptet	brugt	i	Det	Nye	Testamente?

Jeg	siger	med	vilje	”koncept”,	fordi	gransker	vi	det	nye	testamente,	så	finder	vi,	at	det	danske	ord	
”medlem”,	ikke	optræder.	Det	Nye	Testamente	bruger	nemlig	i	stedet	ordet	”legemsdel”.	Men	
betydningen	er	præcis	den	samme.

Paulus	skriver	til	Kirken	i	Korinth.	Han	skriver	om	kirken	og	beskriver	den	som	et	legeme,	bestående	af	
mange	legemsdele:

1	Korintherbrev 12,18-19	&	26
”Gud	har	nu	engang	givet	hver	enkelt	del	dens	plads	på	legemet,	som	han	ville	det.	v19 Hvis	det	hele	kun	
var	én	legemsdel,	hvad	blev	der	så	af	legemet?”

v26 ”Lider	én	legemsdel,	så	lider	også	alle	de	andre.	Bliver	én	legemsdel	hædret,	så	glæder	også	alle	de	
andre	sig.”



Er medlemskab Bibelsk?
Ja!	

Det	er	lidt	ligesom	udvælgelse	og	forudbestemmelse.	Det	er	en	af	de	ting	vi	godt	på	mystisk	vis	kan	overse	i	
skriften,	men	når	vi	først	har	set	det,	opdager	du	at	Det	Nye	Testamente	rent	faktisk	er	gennemsyret	af	det.

“Although Scripture	does not	contain an	explicit command to	formally join a	local church,
the	biblical foundation for	church membership permeates the	New	Testament.”

(Pastor	John	MacArthur)

Det	er	også	lidt	ligesom	læren	om	Tre-enigheden.	Vi	kan	ikke	finde	1	isoleret	skriftsted,	hvor	læren	om	Tre-
enigheden bliver	forklaret	for	os,	men	når	summen	af	mange	skriftsteder	gøres	op,	ja	så	bliver	denne	lære	
faktisk	meget	klar.

På	samme	måde	er	det	med	læren	om	medlemskab,	som	vi	skal	se…



Hvor finder vi medlemskab i Bibelen?

1 Korintherbrev 12,12-13 og 27
”For ligesom legemet er en enhed, selv om det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som de er, dog danner ét legeme, 
sådan er det også med Kristus. v13 For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme”

27 ”I er Kristi legeme og hver især hans lemmer.”

Romerbrevet 12,4-8
”For ligesom vi har ét legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, v5 således er vi alle ét legeme i Kristus, og hver især 
hinandens lemmer. v6 Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået: Den, der har profetisk gave, skal bruge den i 
overensstemmelse med troen; v7 den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste; den, der underviser, sin undervisning; v8 den, der 
formaner, sin formaning; den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er forstander, skal være det med iver, og den, der øver 
barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne.”

Efeserbrevet 4,10-16
”Han, som er steget ned, er den samme, som også er steget op højt over alle himle for at fylde alt. v11 Og han har givet os nogle til at være 
apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere v12 for at udruste de hellige til at 
gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, v13 indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et 
fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. v14 Da skal vi ikke længere være uforstandige børn og slynges og drives 
hid og did af hver lærdoms vind, ved menneskers terningkast, når de med snedighed fører os på lumske afveje, v15men sandheden tro i 
kærlighed skal vi i ét og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus. v16 Ud fra ham føjes hele legemet sammen og holdes sammen, idet 
hvert enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så legemet vokser og opbygges i kærlighed.”

Efeserbrevet 4,25
”Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer.”



Efter	at	have	læst,	spørger	vi	igen:	Er	medlemskab	Bibelsk?

Absolut	ja!

For		at	opsummere.	Hvad	har	vi	lige	læst?

Bibelen	siger:

At	Kristus	er	vores	hoved	og	at	vi	der	er	kristne,	er	lemmer/legemsdele	på	Hans	legeme

At	vi	er	ét	legeme	bestående	af	mange	lemmer.

At	vi	er	hinandens	lemmer	(Medlemmer	af	hinanden)

At	vi	er	ét	legeme,	hvor	alle	lemmer	glad	og	gerne	hjælper	til	og	bidrager,	med	hver	sin	funktion,	hver	
med	den	styrke	som	den	enkelte	har	fået	tilmålt	af	Herren

På	denne	måde	bygger	vi	som	legeme	os	selv	og	hinanden	op	i	kærlighed

Vigtig	pointe:	Gør	vi	godt	mod	hinanden,	opbygger	vi	hinanden	og	så	opbygger	vi	Kristi	legeme/kirken



Gør	vi	ondt	mod	hinanden,	så	ødelægger	vi	hinanden	og	så	ødelægger	vi	også	Kristi	legeme/kirke

1	Kor	3,17
”Hvis	nogen	ødelægger	Guds	tempel,	skal	Gud	ødelægge	ham.	For	Guds	tempel	er	helligt,	og	det	tempel	er	I.”

Vi	læste	desuden,	at	for	at	udruste	de	hellige/menigheden	til	at	gøre	tjeneste,	har	Gud	givet	nogle	gaver:

Apostle	og	profeter,	der	har	lagt	fundamentet.	Deres	tjeneste	har	vi	stadig	iblandt	os,	i	kraft	af	at	vi	har	skriften

Evangelister (omrejsende	missionærer,	såsom	eks.	Filip	i	Apostlenes	Gerninger)

Hyrder	og	lærere (ældste)	hvis	opgave	det	er	at	lede	og	undervise,	den	lokale	kirke

Konklusion(er):
Tilhører	vi	Kristus,	tilhører	vi	også	Kristi	legeme	(Hans	kirke)
Gud	har	forordnet	det	sådan,	at	vores	vækst	som	Kristne	og	som	legemsdele	på	Kristi	legeme,	sker	i	kraft	af	at	være	
en	del	af	Hans	kirke.	Ikke	som	”lone rangers”	eller	som	løsgænger	kristne

Vi	skal	med	andre	ord	være	i	en	kirke,	hvor	vi	kan	blive	opbyggede	og	hvor	vi	kan	bidrage	til	at	opbygge	andre
- Mere	om	det	lidt	senere!	



“It’s biblical. Jesus	established the	local church and	all	the	apostles	did	
their ministry through it.	The	Christian	life in	the	New	Testament is	
church life.	Christians	today should expect and	desire the	same.”

(Jonathan	Leeman,	author of	the	book	”Church Membership”)

Sagt om Kirkemedlemskab…

“The	idea of	experiencing salvation
without belonging to	a	local church
is	foreign to	the	New	Testament.”

(Pastor	John	MacArthur)



Menigheden er en klart defineret gruppe
I	Det	Nye	Testamente	er	Menigheden	en	klart	defineret	gruppe!

I	Bibelen	er	tydeligt	og	klart	hvem	de	mennesker	er,	som	udgør	den	lokale	menighed.	Dette	er	klart	ud	fra	
flere	skriftsteder:

Matt.:	18,17:	”Hører	han	heller	ikke	dem,	så	sig	det	til	menigheden,	og	vil	han	ikke	engang	høre	efter	
menigheden,	skal	han	i	dine	øjne	være	som	en	hedning	og	en	tolder.”

Spørgsmål:	Hvem	er	menigheden?	Hvis	man	skal	sige	noget	til	menigheden,	hvem	er	det	så	man	skal	sige	
det	til?

1	Kor.	14,23: ”Hvis	nu	hele	menigheden	kommer	sammen,	og	alle	taler	i	tunger,	og	der	så	kommer	nogle	
udenforstående	eller	nogle	ikke-troende	ind,	vil	de	så	ikke	sige,	at	I	er	vanvittige?”

ApG 5,11:	”Og	hele	menigheden og	alle,	som	hørte	det,	blev	grebet	af	stor	frygt”



ApG 15,22 ”Så	besluttede	apostlene	og	de	ældste	sammen	med	hele	menigheden at	udvælge	nogle	af	
dens	mænd	og	sende	dem	til	Antiokia sammen	med	Paulus	og	Barnabas.	Det	blev	Judas,	der	kaldtes	
Barsabbas,	og	Silas,	som	var	ledende	mænd	blandt	brødrene.”

Hvem	er	hele	menigheden?	Hvem	er	disse	mennesker,	der	sammen	med	apostlene	og	de	ældste	i	kirken	
tager	en	beslutning	om	at	gøre	noget?	Ved	man	hvem	de	er?	Er	det	en	klart	defineret	gruppe?	Ja,	
selvfølgelig	er	det	det!!!

ApG 15,30:	”Så	blev	de	sendt	af	sted,	og	de	kom	til	Antiokia,	hvor	de	samlede	hele	menigheden og	
overrakte	brevet.”

Hvis	de	skal	samle	hele	menigheden,	for	at	overrække	dem	brevet,	så	det	kunne	blive	læst	for	dem,	hvem	
er	det	så	at	de	skal	samle,	for	at	de	kan	høre	det?

Konklusion: Alle	disse	skriftsteder	jeg	har	listet	her,	giver	kun	god	mening,	hvis	der	rent	faktisk	eksisterer	
et	formelt	medlemskab	af	menigheden…



Kirketugt forudsætter formelt medlemskab
I	Det	Nye	testamente	er	læren	om	kirketugt	meget	klar.	Denne	lære	beskriver,	hvordan	kirken	er	nødt	til	at	gribe	ind	over	
for	alvorlig	synd	i	menigheden,	og	sætte	dem	udenfor,	der	lever	i	synd	og	som	ikke	vil	omvende	sig.

1	Korintherbrev 5,1-13
Det	er	almindelig	kendt,	at	der	forekommer	utugt	hos	jer,	og	det	af	en	sådan	art,	at	den	ikke	engang	forekommer	hos	
hedninger,	nemlig	at	en	mand	lever	sammen	med	sin	fars	hustru.	v2 Og	så	er	I	tilmed	indbildske!	Burde	I	ikke	snarere	
være	fortvivlede,	så	han,	der	har	gjort	dette,	fjernes	fra	jeres	midte?	v3 Hvad	mig	angår,	så	har	jeg,	personligt	
fraværende,	men	åndeligt	nærværende,	allerede	fældet	min	dom	over	den	skyldige,	som	om	jeg	virkelig	var	til	stede:
v4 Han	skal,	når	I	er	forsamlet	i	vor	Herre	Jesu	navn,	og	jeg	er	åndeligt	til	stede,	med	vor	Herre	Jesu	kraft	v5 overgives	til	
Satan,	så	det	kødelige	kan	ødelægges,	for	at	ånden	kan	frelses	på	Herrens	dag.	v6 Jeres	stolthed	klæder	jer	ikke.	Ved	I	
ikke,	at	den	mindste	smule	surdej	gennemsyrer	hele	dejen?	v7 Rens	den	gamle	surdej	ud,	for	at	I	kan	være	en	ny	dej.	I	er	
jo	usyret	brød,	for	også	vort	påskelam	er	slagtet,	Kristus.	v8 Lad	os	derfor	fejre	festen,	ikke	med	gammel	surdej,	ikke	med	
en	slet	og	ond	surdej,	men	med	rene	og	sande	usyrede	brød.	v9 I	mit	brev	skrev	jeg	til	jer,	at	I	ikke	må	have	med	utugtige	
mennesker	at	gøre.	v10 Jeg	mente	ikke	i	det	hele	taget	utugtige	her	i	verden	eller	griske	mennesker	og	røvere	eller	
afgudsdyrkere,	for	så	måtte	I	jo	forlade	denne	verden.	v11 Hvad	jeg	skrev	til	jer,	var,	at	I	ikke	må	have	med	nogen	at	
gøre,	der	har	navn	af	broder,	men	lever	utugtigt	eller	er	grisk	eller	er	en	afgudsdyrker	eller	en	spotter	eller	en	drukkenbolt	
eller	en	røver.	I	må	heller	ikke	spise	sammen	med	sådan	en.	v12 Er	det	da	min	sag	at	dømme	dem,	der	står	udenfor?	Er	
det	ikke	dem,	som	er	indenfor,	I	skal	dømme?	v13 Dem	udenfor	skal	Gud	dømme.	»I	skal	udrydde den	onde	af	jeres	
midte.«



Læg	nøje	mærke	til,	at	Paulus	taler	om	INDENFOR og	UDENFOR (v12)

Hvad	angår	dem,	der	er	INDENFOR,	så	skal	de	skal	være	”en	ny	dej” og	”usyret	brød”	(v7-8),	hvilket	betyder	at	de	ikke	
skal	være	et	folk,	der	lever	i	synd.	De	skal	være	Guds	folk!	De	skal	være	et	folk	der	lever	et	rent	og	helligt	liv	for	Herren.

For	at	de	kan	være	DET	FOLK,	skal	de	rense	den	gamle	surdej	ud.	Det	betyder	at	de	skal	rense	menigheden	for	den	
person,	der	lever	i	synd,	han	ikke	vil	omvende	sig	fra.	Det	betyder,	at	de	skal	fjerne	den	onde	af	deres	midte	og	sætte	
ham	UDENFOR.

Vigtig	pointe: Hvis	menighedens	renhed	er	så	vigtig,	som	denne	tekst	siger	og	hvis	menigheden	skal	sætte	dem	udenfor,	
der	ikke	er	”rene”,	sådan	som	Paulus	beskriver	det,	så	giver	det	samtidig	også	sig	selv,	at	når	der	er	nogen	der	skal	lukkes	
INDENFOR,	så	kan	det	umuligt	være	noget,	der	bliver	taget	let	på.

Når	menighedens	renhed	er	SÅ	VIGTIG,	så	siger	det	sig	selv,	at	man	er	meget	forsigtig	i	forhold	til	at	dem,	der	bliver	
lukket	ind,	ikke	er	nogen	ødelægger	menigheden	og	bringer	skam	over	Kristi	navn.

Konklusion(er):
Et	skriftsted	som	dette	giver	derfor	ikke	så	god	mening,	hvis	der	ikke	er	formelt	medlemskab	i	Kirken.
Kirketugt	kan	ikke	fungere	uden	formelt	medlemskab	af	Kirken.	Tænk	på,	at	man	ikke	officielt	kan	blive	sat	nogen	
udenfor	noget,	man	aldrig	officielt	er	blevet	medlem	af!!!



De ældstes arbejde forudsætter medlemskab
De	ældstes	arbejde	i	en	menighed	er	forbundet	med	et	stort	ansvar.	Lad	os	se	hvad	skriften	siger	om	det.	I	Apostlenes	
Gerninger	kap.	20	formaner	Paulus	de	ældste	i	menigheden	i	Efesos:

Apostlenes	Gerninger	20,29-30
”Tag	vare	på	jer	selv	og	på	hele	hjorden;	i	den	har	Helligånden	sat	jer	som	tilsynsmænd,	for	at	I	kan	være	hyrder	for	Guds	
kirke,	som	han	har	vundet	sig	med	sit	eget	blod.	v29 Jeg	ved,	at	når	jeg	er	borte,	vil	der	komme	glubske	ulve	til	jer,	og	de	
vil	ikke	skåne	hjorden.	v30 Ja,	blandt	jer	selv	vil	der	stå	mænd	frem	og	tale	falsk	for	at	få	disciplene	med	sig.”

Spørgsmålet	er	så	bare,	hvem	er	de	ældste	ansvarlige	for?	Hvem	er	de	forpligtede	til	at	tage	sig	af?	Ved	de	ældste	præcis	
hvem	disse	mennesker	er,	som	de	har	ansvaret	for?	Er	det	alle	dem,	der	samles	om	søndagen?	Er	det	dem,	der	kommer	
jævnligt?	Er	det	dem,	der	er	på	besøg	fra	en	anden	kirke?

Eller	kunne	man	forestille	sig,	at	det	var	dem,	der	formelt	var	medlemmer	af	menigheden?
Og	kunne	man	også	forestille	sig,	at	disse	mennesker	rent	faktisk	har	givet	samtykke	til	følgende:

At	de	gerne	vil	være	genstand	for	ældstes	omsorg
At	de	gerne	vil	underlægge	sig	de	ældstes	lederskab	og	undervisning

Osv.



Et	spørgsmål	mere:	Hvis	der	ikke	er	formelt	medlemskab	og	dermed	heller	ikke	nogen	proces	for	optagelse	
af	nye	medlemmer,	hvordan	skal	de	ældste	have	en	chance	for	at	beskytte	menigheden	imod	de	glubske	
ulve,	der	vil	komme?

Hvordan	får	de	ældste	stoppet	en	kætter	fra	at	komme	indenfor	og	skabe	splittelse,	hvis	der	ikke	er	nogen	
optagelsesprocedure,	hvor	de	har	mulighed	for	at	finde	ud	af	hvem	de	er	og	hvad	de	tror	på?

Konklusion:	De	ældstes	arbejde	forudsætter,	at	der	i	menigheden	er	et	formelt	medlemskab.

”Membership	lets Christian	leaders know	which Christians	on	Planet	Earth	they will “give	an	account”
(Jonathan	Leeman,	author of	the	book,	Church Membership)



Skal en kristen være medlem af en Kirke?
Det	kort	svar	er	ja!

Indsigelse:
Jeg	tilhører	den	universelle	kirke.	Jeg	behøver	ikke	at	tilhøre	en	lokal	kirke

Men	prøv	at	tænke	nærmere	over	dette:

Vi	så	tidligere	i	skriften	at	Gud	har	forordnet,	at	vi	skal	være	en	del	af	Kirken/menigheden	

Han	har	forordnet	at	vi	skal	være	en	aktiv	del	af	Kristi	legeme.

Kristus	er	hovedet	for	sit	legeme	og	Han	har	givet	os	hver	især	at	være	aktive	legemsdele	på	Hans	legeme

Han	har	givet	os	at	være	legemsdele,	der	opbygger	hinanden

Han	har	gjort	os	til	ét	legeme,	der	opbygger	sig	selv	i	kærlighed!



I	lyset	af	dette,	vil	jeg	spørge:

Har	du	tænkt	over,	at	for	at	du	kan	vokse	og	blive	bygget	op	i	Kristus,	så	skal	også	være	en	del	af	en	kirke.

Har	du	tænkt	over,	at	hvis	du	IKKE	vil	være	medlem	af	en	kirke,	så	siger	du	nej	tak	til	de	gaver	Kristus	har	givet	dig,	
til	din	opbyggelse

Du	siger	nej	tak	til	alle	de	tjenester	og	gaver	som	Gud	har	givet	dig,	til	din	velsignelse	og	opbyggelse

Har	du	tænkt	over,	at	hvis	du	ikke	vil	være	medlem	af	en	kirke,	siger	du	også	nej	til	at	være	med	at	opbygge	andre	
med	de	gaver	Gud	så	gavmildt	har	givet	dig.	Så	siger	du	nej	til	at	være	med	til	at	opbygge	Kristi	legeme.	

Har	du	tænkt	på	hvordan	du	kan	adlyde	”hinanden-versene”,	hvis	du	ikke	er	medlem	af	en	menighed

Romerbrevet	12:10
”Vær	hinanden hengivne	i	broderkærlighed,	kappes	om	at	vise	hinanden	agtelse.”

Galaterbrevet	5,13
”Brødre,	I	blev	kaldet	til	frihed.	Brug	blot	ikke	friheden	som	et	påskud	for	kødet,	men	tjen	hinanden i	kærlighed”

Efeserbrevet	4:25
”Læg	derfor	løgnen	bort	og	tal	sandhed	med	hinanden,	for	vi	er	hinandens	lemmer.”



Efeserbrevet	4,32
”vær	gode	mod	hinanden,	vær	barmhjertige	og	tilgiv	hinanden,	ligesom	Gud	har	tilgivet	jer	i	Kristus.”

Kolossenserbrevet	3,16
”Lad	Kristi	ord	bo	i	rigt	mål	hos	jer.	Undervis	og	forman	med	al	visdom	hinanden med	salmer,	hymner	og	åndelige	sange,	
syng	med	tak	i	jeres	hjerte	til	Gud”

1	Thessalonikerbrev 5,11
”Trøst	derfor	hinanden	og	opbyg	hinanden,	som	I	også	gør.”

Hebræerbrevet	3,13
”forman	hinanden	hver	dag,	så	længe	der	er	noget,	der	hedder	»i	dag«,	for	at	ingen	af	jer	skal	blive	forhærdet	ved	
syndens	bedrag”

Hebræerbrevet	10,25
”lad	os	ikke	svigte	vor	egen	forsamling,	som	nogle	har	for	skik,	men	formane	hinanden	så	meget	mere,	som	I	ser,	at	
dagen	nærmer	sig.”

Konklusion:	”Hinanden-versene”	er	Guds	bud	til	os	som	Kristne.	Disse	bud/vers	kan	kun	adlydes	og	udleves	i	den	
lokale	menighed



Hvordan bliver man optaget som medlem?
Når	du	kommer	til	en	menighed	og	skal	optages	som	medlem,	så	vil	de	ældste	og	menigheden	selvfølgelig	godt	sikre	sig	
én	ting!

De	vil	selvfølgelig	godt	sikre	sig,	så	godt	som	de	kan,	at	du	er	kristen!
Hvorfor?	Er	det	for	at	dømme	dig?

Nej…

Men	vi	må	bare	forstå,	at	I	en	syndig	og	falden	verden,	er	en	kirke,	dyrebar	som	den	er,	desværre	nødt	til	at	passe	på	
hvem	de	lukker	ind	og	hvem	de	giver	stemmeret	og	indflydelse	i	kirken

Det	kan	nemlig	have	ret	store	konsekvenser	for	Guds	menighed	at	lukke	en	forkert	person	ind,	lige	så	vel	som	det	kan	
have	store	konsekvenser	ikke	at	sætte	den	person	udenfor,	der	ødelægger	menigheden.

Optagelseskravene,	løst	beskrevet,	er:
Er	Kristen	(som	nævnt)
At	man	gerne	vil	(ingen	tvang)
At	man	vil	underlægge	sig	og	involvere	sig	(som	skriften	også	byder	os)



Optagelsesprocedure	indeholder	ganske	kort
Aflæggelse	af	vidnesbyrd
Trosbekendelse	og	aflæggelse	af	løfter
Modtagelse	af	menigheden
Dåb	(Hvis	ikke	allerede	døbt)

Optagelse	kan	også	ske	ved	anbefalingsbrev	fra	en	anden	menighed!
Dette	sker	eksempelvis,	hvis	en	kristen	flytter	fra	den	ene	del	af	landet	til	den	anden,	og	gerne	vil	være	medlem	af	
en	kirke	der.

Apostlenes	Gerninger	18,27
Apollos	ville	gerne	rejse	videre	til	Akaja,	og	brødrene	skrev	til	disciplene	dér	og	tilskyndede	dem	til	at	tage	imod	ham.	Han	
ankom	dertil	og	blev	ved	Guds	nåde	til	stor	hjælp	for	de	troende.

Romerbrevet	16,1-2
Jeg	anbefaler	vor	søster	Føbe	til	jer;	hun	er	menighedstjener	i	Kenkreæ.	v2 Tag	imod	hende	i	Herrens	navn,	som	det	hører	
sig	til	mellem	de	hellige,	og	hjælp	hende	med	alt,	hvad	hun	kan	få	brug	for	fra	jer.	Hun	har	selv	stået	mange	bi,	også	mig.

Bemærk	2	ting:	1.	Forsigtigheden	i	forhold	til	hvem	der	optages	i	menigheden	2.	Dette	giver	ikke	den	store	mening,	hvis	
der	ikke	findes	et	formelt	medlemskab	af	Kirken.	



Medlemsskabets rettigheder og pligter
Medlemskabets	rettigheder.

Medlemmet	har	ret	til:
Omsorg,	kærlighed	og	støtte	fra	de	ældste	og	fra	menigheden
Beskyttelse	(fra	ulve	og	fra	falsk	lære)
Forbøn
Medbestemmelse	og	Stemmeret	i	menigheden

Medlemskabets	pligter.
Medlemmet	forpligter	sig	til:

At	underlægge	sig
At	tjene
At	støtte
At	bede
At	være	med	til	at	opbygge	Kirken/Kristi	legeme

Kort	og	godt,	at	leve	sådan	som	Guds	ord	i	Det	Nye	Testamente	byder	os	at	leve



I	know	there are some who say,	“Well,	I’ve given	myself to	the	Lord,	
but	I	don’t intend to	give	myself to	any church.” I	say,	“Now	why
not?” And	they answer,	“Because I	can be just	as	good a	Christian	

without it.” I	say,	“Are	you quite clear	about that? You can be as	good
a	Christian	by	disobedience to	your Lord’s commands as	by	being

obedient? There’s a	brick. What is	the	brick made	for? It’s made	to	
build a	house. It	is	of	no use for	the	brick to	tell you that it’s just	as	
good a	brick while it’s kicking about on	the	ground by	itself,	as	it	
would be as	part	of	a	house. Actually,	it’s a	good-for-nothing

brick. So,	you rolling	stone Christians,	I	don’t believe that you’re
answering the	purpose	for	which Christ saved you. You’re living

contrary to	the	life which Christ would have	you live	and	you are much
to	blame for	the	injury you do.”

(Charles	.H.	Spurgeon)



Spørgsmål?
eller

Kommentarer?


