
Ako sa stať kresťanom  
 
     Výraz "Nový zákon kresťanstvo" jednoducho znamená robiť veci ako je Nový zákon 
opisuje. Boh má "vzor zdravých slov" pre kresťanskú vieru, a my sme na "hold" na tento 
vzor (2 Tim. 1:13). Boží vzor je súčasťou "tesnou bránou", ktorá vedie k životu (Mt. 
7:13-14), a to vzor, ak ľudia budú používať, odstraňuje náboženský zmätok a 
náboženské rozdelenie (porov. 1 Kor. 14:33). Keď sú ľudia neznalí vzor Božie, alebo 
odmietajú niektoré časti, tam bude stovky či tisíce rôznych náboženských skupín, že 
všetci tvrdia, že je "kresťan." The praví nasledovníci Krista vieme, že Boh má zvláštny 
spôsob, ako robiť veci a je nevyhnutné, aby "sa držať vzoru" (porov. 1 Kor. 4:17).  
     Jedným z najzákladnejších častí vzoru Božej sa nachádza v prechodnom období 
(ako sa niekto stane kresťanom). Ako ukazuje nasledujúci graf, Boží vzor pre prevod 
vyžaduje viery (presvedčenia), pokánie (sústruženie od hriechu), vyznania a krst 
(ponorenie do vody), pre odpustenie hriechov.  
 
Biblia verše Boží príkaz Boží príkaz požehnanie  
Mk. 16:16: Ver a byť pokrstený Uložené  
Skutky 2:38: Robte pokánie a bol pokrstený na odpustenie hriechov  
Akty 22:16: Vstaň a byť pokrstený Spláchnite hriechov  
 
     Informácie v Mk. 16:16 bola v porovnaní s vlakom, rovnako ako krycie sú spojené 
spojovacím čapu, tak slovo "a" spájajúcej príkazy "viera" a "krst" (Ježiš povedal, človek 
musí veriť a byť pokrstený pred on môže byť "uložené"). Keďže táto v Skutkoch 2 počuli 
a uverili fakty evanjelia (Skutky 2:37), bolo im povedané, aby "činiť pokánie a byť 
pokrstený", aby mohli získať "odpustenie hriechov" (Skutky 2:38). Informácie v 
Skutkoch 2 ponúka tiež vynikajúce ilustrácie pokánie, slovo, ktoré znamená "pre zmenu 
k lepšiemu." Ľudia, ktorí predtým nenávideli Ježiša (Skutky 2:36) pokánie (začali 
milovať a nasledovať Ježiša). Potom, čo ľudia veria a pokánie, majú byť pokrstení, akt, 
ktorý "zmyje hriechy" (Skutky 22:16).  
     Okrem pasáže v predchádzajúcom grafe, Biblia tiež vysvetľuje účel krstu v Gal. 
03:27 (Paul povedal krst kladie ľudí "v Kristovi"). Ak je človek dosť starý na to byť 
zodpovedný za svoje činy, je buď "v Kristovi" alebo "mimo Krista." Ak je človek dosť 
starý na to byť zodpovedný za svoje činy a on je "mimo Krista", má žiadne duchovné 
požehnanie, z ktorých jeden je spasenie (2 Tim. 2:10). Tí, ktorí sú "v Kristovi" všetky 
duchovné požehnanie (Ef 1:3), z ktorých jeden je spása. Podľa Gal. 3:27, človek 
nevstupuje "do Krista", ako on bol riadne pokrstený.  
     Okrem Ježiša a Paul hovorí, že krst je súčasťou procesu spásy, tam sú informácie v 
1 Pet. 3:20-21. Petr opísal, ako voda slúžila ako deliaca čiara pre Noe a jeho rodina 
(Boh použil povodní oddeliť od zachránil stratené, Gen 6-7). Voda zdvihla truhlu a tí v 
nej bezpečnosti a voda spôsobila neuložené utopiť. V skutočnosti, povedal Petr Noe a 
jeho rodina boli "spasení skrze vodu" (1 Pt. 3:20). Peter tiež povedal, že je "ozajstná 
podobnosť" pre ľudí dnes, a to "pravé podoby", je "krst" (1 Pt. 3:21). Inými slovami, 
rovnako ako voda oddelila od zachránil stratené v antike, tak voda (krst) je teraz delí od 
zachránil stratené v rámci kresťanskej éry (pozri opäť predchádzajúci graf). Peter ďalej 
poznamenal, ako krst nie je pre "špinu z tela" (to nie je procesom na odstránenie 
fyzickej špiny), 1 Pet. 3:21. Krst je pre duchovný špinu-sin-ako je opísané v Skutkoch 



2:38 a akty 22:16.  
     Tam bol žiadne mimoriadne silu v povodeň, ktorá oddeľovala od Noah neuložené a 
nie je tam žiadny zvláštny výkon v odvetviach vodného hospodárstva, ktorý je teraz 
používaný krstiť ľudí. Naše ospravedlnenie z hriechu prichádza skrze krv Ježiša '(Paul z 
tohto bodu v Rom. 05:09 a vysvetlil, ako tento proces funguje v Róm. 6:1-4).  
     Ako ukazuje nasledujúci obrázok, ktorý je poskytovaná prostredníctvom zdvorilosti 
sme starostlivosti ministerstiev, hriešnici prístup výhody krv Ježiša 'tým, reenacting 
Pána smrti, pohrebu a vzkriesenia. Potom, čo človek verí, on nie je uložený. Veriaci 
musí zažiť "smrť." Táto smrť je ďalší opis pokánie (ľudia sa musia zmeniť z hriechu 
Porovnať Col 03:07;. Skutky 2:38;. Lk 13:3; Skutky 17:30). Ľudia sa musí "zomrieť 
hriechu" (pokánia), a tak nemajú "zomrieť v hriechu" (zahynú večne v pekle).  
 
    

     Potom, čo má človek veril a pokánie (zomrel hriechu), že je pripravený uznať, že 
Ježiš je Boží Syn (Skutky 8:37;. 1 Tim 6:12) a potom je "pochovaný s Kristom skrze 
krst" (Rim . 6:4). Potom, čo osoba bola riadne pokrstený, on má "nového života" (Rim 
6:4).  
     Mnohí veria, že "nový život" (spasenie, odpustenie hriechov a všetky duchovné 



požehnanie) je pred krstom, ale Biblia hovorí, že opakovane toto je nesprávne. Ježiš 
povedal: človek je "uložený" potom, čo bol pokrstený (Mk 16:16). Peter povedal osoba 
má "odpustenie svojich hriechov" potom, čo bol pokrstený (Skutky 2:38). Ananiáš 
povedal hriechy sú "odplaví" tým, že sú pokrstení (Skutky 22:16). Pavel povedal: "krst" 
dáva ľudí do Krista (Ga 3:27). Osoba dostane "nový život" po krste (Rim 6:4). Ježiš 
povedal, človek musí byť "narodený znova" (Jn 3:3) a to nové zrodenie vyžaduje vody 
(J 3:5). Boh má zvláštny vzor pre spasenie, a tento vzor vyžaduje, aby ľudia majú vieru, 
pokánie zo svojich hriechov, vyznával, že Ježiš je Boží Syn, a byť "pochovaný s 
Kristom" pre "odpustenie svojich hriechov."  
     Opis krstu ako "pohreb" (Rim 6:04 a Col 2:12) Biblia nám hovorí, že krst ponorením 
vyžaduje (nemáme pochovávať niečo postrekovanie a liatie špiny na ňom). Pohrebné 
znamená niekoho alebo niečo, čo sa vzťahuje, a to je to, čo Nový zákon vyžaduje krst 
(osoba je ponorená, a teda pod vodou). Keď John krstil ľudí, jeho krst potrebnej "veľa 
vody" (J 3:23). V skutočnosti, tento verš hovorí John krstil v tomto mieste ", pretože" 
tam bolo veľa vody tam.  
     Krst na odpustenie hriechov je nevyhnutnou súčasťou Božieho vzoru pre prevod, ale 
to je len jedna charakteristika nového zákona kresťanstva. Boh má tiež vytvoril 
špeciálne miesto nazýva "cirkev" (toto slovo popisuje uložené). Ježiš sľúbil, že "postaví 
svoju Cirkev" (Mt 16,18), a tento sľub nutné ho zomrieť hroznou smrťou (Skutky 20:28). 
Ježiš postaví svoju Cirkev a On staval len jeden kostol (všimnite si, že v Mt. 16:18 slovo 
"cirkev" je singulární).  
     V Ef. 1:22-23 Paul popisoval "cirkev" ako "telo" Jesus '("do kostola, ktorá je jeho 
telo"). Uvedené inak, Pavol tvrdil, že slová cirkev a telo sú vzájomne zameniteľné 
("cirkvi" a "telo" opisujú rovnakú vec). Význam tejto skutočnosti je videný v Ef. 4:4, kde 
Pavol povedal, že Boh má iba "jedno telo." Vzhľadom k tomu, že je iba "jedno telo" (Ef 
4:4), a to "jedno telo, je Cirkev" (Ef 1:22-23 ), je tam jeden kostol, ktorý má Božie 
schválenie. Mnoho iných cirkví možno nájsť vo svete, ale tieto cirkvi nie sú súčasťou 
kostol Christ. Tieto ďalšie kostoly sú falšované skupín, ktoré boli postavené muži (Mt. 
15:8-9) a Ježiš povedal, že tieto skupiny budú jedného dňa zničený, pretože Boh 
nestaval im (Mt. 15:13).  
     Problém s falšovanými kostolov je tak zlá, že Ježiš povedal: "Nie každý, kto mi 
hovorí: Pane, Pane, vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, 
ktorý je v nebesiach. 22 Mnohí mi povedia v onen deň: Pane, Pane, čo sme prorokovať 
tvojim menom, a tvojim menom vyháňať démonov a tvojim menom robiť mnoho 
mocných činov? 23 A potom budem tvrdiť im, Nikdy som vás nepoznal: Odíď odo mňa, 
vy, kto konáte neprávosť "(Mt 7:21-23).  
     Ak chceme skutočne milovať a slúžiť Bohu, musíme identifikovať a pracovať s 
jedným Ježiša 'pravej cirkvi namiesto falošných skupiny. Biblia nám pomáha určiť, ktorá 
cirkev je priamo prostredníctvom Písma, môžeme určiť správny kostol pomocou "vzor" 
(2 Tim 1:13). Nachádza v Božom slove. Vzor pre Kristovej Cirkvi zahŕňa veci ako ako sa 
ľudia stali kresťanmi, ako Ježiš 'cirkev uctieva, ako je Pánovho cirkev organizovaná, a 
to, čo jej členovia robia.  
     Ako už bolo vysvetlené v predchádzajúcich informácií, je jedným z ich označenia 
Cirkvi Ježiša 'nájdených v tom, ako sú uložené ľudia: Ľudia musia veriť, (Žid 11:6), činiť 
pokánie zo svojich hriechov (Lk 13,3; Sk 17: 30); uznať, že Ježiš je Boží Syn (Rim 
10:9), a byť pokrstení na odpustenie hriechov (Skutky 2:38; 22:16). Biblia nikdy hovorí o 



veci ako "prijatie Ježiša do srdca", "hovorí modlitbu hriešnika," alebo "modliť sa, aby 
prijal Krista."  
     Potom, čo človek nasleduje Božie vzor pre prepočet, ako je popísané v 
predchádzajúcom odseku, Biblia hovorí, že Ježiš "dodáva:" osoba, ktorá má svoju 
Cirkev (Sk 2:47, KJV). V kostoly postavené muži (falšované skupiny), ľudia často 
"pripojiť" cirkvi alebo sú "hlasovali" do toho. Skutky 2:47 hovorí, že členstvo v cirkvi 
Ježiša 'je riadený sám Pán. Uvedené inak, nemôžu ľudia "pripojiť" novozákonnej cirkvi. 
Ani oni môžu byť volený do neho. Ľudia sa automaticky stávajú členmi to po nasledovať 
Božie vzor pre prevod.  
     Novozákonnej cirkvi môže byť tiež uznaná, čo robí. Potom, čo ľudia stali kresťanmi 
na deň Turíc (Sk 2:36-38), Luke hovorí, že "zostávali v učení apoštolov 'a priateľstva, v 
lámaní chleba a na modlitbách" (Sk 2,42). Táto pasáž ukazuje, že časť príkladu Božej 
zahŕňa stretnutia pravidelne a robí veci, ktoré sú uvedené v tomto verši. Väčšina 
náboženské skupiny sa zaviazali k "modlitba" a "priateľstvo", ale väčšina z nich nie je 
"stedfast" s ďalšími dvoma charakteristikami v 2:42 zákonov (ďalej len "učenia 
apoštolov '" a "lámanie chleba").  
     Ježiš 'cirkev môže byť čiastočne poznaný jeho dôsledné dodržiavanie apoštolov' 
doktrína (informácie, teraz máme v Biblii). Namiesto toho, podľa pravidiel a diktátom 
mužov (Mt. 15:9), členmi Kristovej cirkvi používajú Bibliu ako ich jediný sprievodca. 
Nový zákon kresťania vieme, že Boh dal "dokonalého zákona slobody" (Jak 1:25), a 
táto informácia dáva im "všetky veci, ktoré sa viažu k životu a zbožnosti" (2 Pet. 1:3). 
Uvedené inak, vyplnený Nový zákon ", vybaví nám ku každému dobrému dielu" (2 Tim. 
3:16-17). Tak, Nový zákon kresťania (tí, ktorí sú súčasťou Cirkvi Kristovej) spoliehať len 
na túto "formu výučby" (Rim 6:17) za "vzor" (2 Tim. 1:13), ktoré potrebujú na slúžiť a 
uctievať Boha "v pravde" (J 4:24). Falšované kostoly spoliehajú na vyznanie, informácie 
z ich "cirkev riaditeľstva," kostol manuály, atď  
     Skutky 2:42 tiež sa odvoláva na "lámanie chleba" (tj večere Pána. Grécky text 
doslova hovorí "lámanie chleba"). Toto vyhlásenie nám hovorí, že prvé storočie 
kresťania podieľala na večeru Pána na "stedfast" základ. Iné priechody posilniť 
skutočnosť, že členovia cirkvi Ježiša 'vzal večere Pána na pravidelnom základe. 
Napríklad Pavol hovoril o Corinthian zhromaždenia v 1 Kor. 16:2. Corinthians sa zišli na 
každú nedeľu (tento bod je vyjadrený veľmi dobre v NASB) a Korintským prinášali 
položiek za večere Pána, aby ich týždenný zhromaždenie (1 Kor. 11:20). Hoci položky 
večere Pánovej bola zneužívaná, Korinťanom vedel, že oni mali priniesť prvky pre 
večere Pána každú nedeľu. Táto prax bola pre Korintu, rovnako ako všetky ostatné 
zbory, ktoré praktizuje kresťanstvo Nový zákon (1 Kor. 4:17).  
     V Skutkoch 20 čítame o čase, kedy bol Pavol s niektorými kolegami kresťanmi a táto 
skupina vlastne čakal na "prvý deň týždňa" (Skutky 20:6), v nedeľu, takže večere 
Pánovej bolo možné pozorovať (Skutky 20:7 ). Aj keď Pavol bol v zhone (Skutky 20:16), 
on čakal sedem dní, takže sa mohol stretnúť sa s kolegami kresťanmi na "prvý deň 
týždňa" (Skutky 20:6) a zúčastniť sa večere Pána (Pána) . Táto informácia zodpovedá 
dokonale Sk 2,42, text, ktorý hovorí, že prví kresťania "vytrvalo pokračovala v lámaní 
chleba." Členovia Cirkvi Ježiša 'podieľať sa večera Pána každú nedeľu. V kostoly 
postavené muži, osoby môžu zúčastňovať večere Pánovej raz ročne, dvakrát ročne, raz 
za štvrť roka, alebo raz za mesiac.  
     Ak sa ctitelia večere Pánovej menej často ako raz týždenne, oni "odnášať" časť toho, 



čo Boh má pre uctievanie, a tak zmeniť Boží božskej vzorom (porov. Zjv 22:19). Ak 
ľudia ponuku večere Pánovej viac ako raz týždenne, sa "pridávať" božský vzor Božie a 
sú tiež dopustili hriechu (porov. Zjv 22:18). Ak ľudia nemajú nedeľu, "prvý deň týždňa", 
ako ich špeciálne deň na počesť Boha v uctievanie (1 Kor. 16:2), ale tiež nedokážu 
sledovať časť Nového zákona vzoru, a nie sú teda súčasťou z novozákonnej cirkvi.  
     Okrem určovania novozákonnej cirkvi prostredníctvom jeho vzor pre prevod, tak, že 
ľudia sa stanú členmi tohto kostola, prísne dodržiavanie Písma, a majú večere Pánovej 
každý týždeň, môže novozákonnej cirkvi byť poznaný jeho učenie o dávať. Veľa 
náboženských skupín odvolanie na non-kresťania o finančné prostriedky, alebo sa 
zapojiť do vecí, ako upiecť predaja a umývačky áut. V prvom storočí kresťania, ktorí boli 
členmi novozákonnej cirkvi, "vzal nič z pohanov" (ďalej len "Neuložené, 3 Jan. 7). Dnes 
členovia novozákonnej cirkvi ešte splniť všetky svoje finančné záväzky prostredníctvom 
slobodnej vôle príspevky členov; Novom zákone kresťania nechcú ani očakávať, že 
non-členovia prispieť niečo do práce Pána.  
     Kristova cirkev môže tiež byť poznaný podľa množstva peňazí, ktoré ľudia dávajú. 
Veľa náboženských skupín oznámiť svojich členov, aby "desiatok" (dávať 10% svojich 
príjmov). Ak náboženské skupiny učia desiatky, to je jasné znamenie, že je to falzifikát 
kostol. Desiatok je súčasťou Starého zákona právo, ktoré bolo dané k národu 
hebrejčiny. Starý zákon zákon obsahoval rôzne pravidlá o dávaní, vedenie sobotný deň, 
zvieracie obete, špeciálne kňazov, atď, a tento zákon bol v platnosti po dobu asi 1500 
rokov. Potom, čo Ježiš prišiel na svet Povedal, že jeho smrť by prinieslo nové zmluvy 
(Lk 22:20), a to sa stalo. Ježiš vzal preč celý Starý zákon systému zomiera na kríži (Rim 
10:04 a porovnať Žid. 8:5-13). Ak sa ľudia snažia priradiť akúkoľvek časť Starého 
zákona právo na ľudí, a hovoriť ľuďom "desiatku" je jeden príklad tohto, Biblia hovorí, že 
ľudia sú "spadol z milosti" a sú "oddelené od Krista" (Gal 5: 4, ASV).  
     Namiesto toho desiatku, členovia novozákonnej cirkvi urobiť osobné rozhodnutie o 
tom, koľko dať. V skutočnosti je kostol, ktorý patrí ku Kristovi, sa riadia dvoma 
základnými pravidlami, pokiaľ ide o ktorý obsahuje: (1) Dajte "veselo" a (2) Uveďte, ako 
sme boli "šťastne" (1 Kor 16,2; 2 Kor. . 9:7). Vzhľadom k tomu, Nový zákon hovorí, že 
dať ako sme prosperovali, žiadny kostol, ktorý hovorí ľuďom, aby "desiatok" (dávať 
10%) je falošný kostol. Tí, ktorí žiadajú, alebo hovoria ľuďom, aby desiatok učí "iné 
evanjelium" (Gal 1:6-9). Táto chyba je natoľko závažný, že Pavol povedal, že tí, kto sa 
snaží zviazať niektoré časti Starého zákona právo na ľudí sú ako žena, ktorá je vydatá 
za dvaja muži v rovnakej dobe (Rim 7:1-4).  
     Nový zákon Kresťania vedia, a učí, že Ježiš "pribitý starý zákon na kríž" (Ko 2:14) a 
odstránenie starého zákona právo zahŕňa odstránenie Desatora. Veci ako vražda, 
krádež a cudzoložstvo sú stále zlé (Rim 13:9), ale tieto činy sú zlé, pretože sú zakázané 
v Novom zákone. Ľudia môžu "učiť" zo Starého zákona (Rim 15,4), ale Nový zákon je 
zákon všetci sú pod teraz. Falšované skupiny často nedokážu rozlišovať medzi Starý 
zákon a Nový (učí, že desať prikázaní sú stále záväzné, ľudia potrebujú desiatok, je 
stále potrebné, aby na sobotňajší deň, atď), ale tieto veci sa neučia Nový zákon o 
kresťanmi. Členovia novozákonnej cirkvi poznať rozdiel medzi Starý zákon a Nový 
zákon.  
     Pretože členovia novozákonnej cirkvi správne rozlíšiť Starého zákona z Nového 
zákona, sú v súlade s Božou vôľou v oblasti hudby. Podľa Starého zákona systém 
uctievania používali ľudia inštrumentálnej hudby (Ž 150,. 2 Pa 29:25). Podľa nového 



zákona systém uctievania, sú ľudia, konkrétne povedané "spievať" (Ef 5:19, Ko 3:16), a 
to je to, čo Nový zákon kresťania. Ak je Nový zákon hovorí: "robiť hudbu", my by sme 
boli oprávnení robiť hudbu akokoľvek sa rozhodneme. Vzhľadom k tomu, Boh výslovne 
povedal, že tí, ktorí žijú v Novom zákone sú, aby sa hudba spev (Žid porovnať. 13:15), 
to je to, čo jeho ľudia robia a to je ďalší identifikačný znak Kristovej cirkvi. Ak budeme 
spievať a hrať v uctievanie, pridáme pokynov Božej. Pridanie inštrumentálna hudba k 
uctievaniu je príklad "bude-uctievanie" (Ko 2:23), a ide "nad rámec toho, čo je napísané" 
(1 Kor. 4:6).  
     Cirkevných zborov sú ďalším príkladom toho, Biblia hovorí, že kresťania sú 
"spievajú" "nad rámec toho, čo je napísané." (Ef 5:19, Ko 3:16), ale niektoré zbory 
použitie kostola ", pretože sa im páči . nich "Uctievanie nie je o tom, čo sa nám páči, je 
to asi po Božím vzorom (porov. Jn 4:24, kde Ježiš povedal, že sme." musí uctievať v 
pravde "). Ak nebudeme robiť veci tak, ako Boh popísaný, ideme nad rámec toho, čo je 
napísané (1 Kor. 4:6), sme "už zostanete v učení Kristovu," a my "nemajú Boha" (2 J . 
9).  
     Predmety spásy a uctievanie sú veľmi užitočné pri rozlišovaní novozákonnej cirkvi 
od falzifikátov skupín, ale tie nie sú jediné spôsoby, ako spoznať Ježiša 'pravej cirkvi. 
Môžeme tiež určiť, ktoré Cirkev skutočne takto Boží vzor tým, že študuje, čo Biblia 
hovorí o cirkevnej organizácie. Každá organizácia má nejaký druh štruktúry, vrátane 
ústredie alebo hlavné sídlo, a to platí aj pre novozákonné cirkvi. Ježiš je hlavou svojej 
cirkvi a On býva v nebi (Skutky 1:11). Ježiš 'nebeského trónu (Skutky 2:30) nám hovorí, 
že "ústredie" pre novozákonné cirkev je v nebi. Uvedené inak, Ježiš 'cirkev nemá 
žiadne pozemské ústredie, falzifikáty cirkví, ale často majú pozemské ústredia. Ježiš 
'Kostol je tiež autonómna (samosprávny).  
     Ako dokladá zákony 14:23 a Phil. 1:1, každý zhromaždenia Cirkvi Pána je mať 
miestny vodca známy ako "starší" (títo muži sú tiež odvolával sa na ako biskupi, kňazi, 
farári, dozorcovia, pastieri. Každá z týchto slov opisuje iný aspekt staršieho práce ). 
Paul popísal kvalifikácia pre tieto mužov v 1 Tim. 3:1-5 a povedal starší "starať" (oni sú 
vládcovia, a to vo), miestny zbor (1 Tim. 3:5). Titus len "staršie" v Tit. 1:5 a potom opísal 
ako "biskupi" v Tit. 01:07.  
     My sme si prečítali starší v Judei (Skutky 11:29-30), južné Galácii (Skutky 14:23), 
Jeruzalem (Skutky 15:6), Efeze (Sk 20:17), a Malá Ázia (1 Pet. 05:01 ). Tam sú 
implicitne odkazy na ne v 1 Sol. 5:12 a Žid. 13:17. V Tit. 01:05 sme sa dozvedeli, že 
starší boli potrebné v celom ostrove Kréta ("každé mesto").  
     Hoci Božie vzor pre vedenie cirkvi nemá presahovať miestnej pospolitosti, vysoké 
percento náboženských skupín vedenia štruktúru, ktorá ide mimo miestnej kostol 
(náboženské skupiny "cirkevná ústredie" v dobre známom meste alebo inej krajine, 
alebo tam je nejaký druh regionálnej, národnej alebo svet-široké doska). Hoci tieto 
opatrenia sú spoločné, sú v rozpore s Božím vzorom. Cirkevnej organizácie je len ďalší 
spôsob, ako oddeliť Kristova cirkev z napodobeniny postavené muža.  
     Ježiš je hlavou cirkvi, staršie sú miestne vodcovia, a Ježiša 'kostol má mimoriadne 
zamestnancov známy ako "diakonov" (Fil 1:1). Kostol Krista má tiež muži, ktorí slúžia 
ako kazatelia. Pavol a Timotej boli prvé dve storočia, ministri a títo ľudia sú len 
"zamestnanci" v Phil. 1:1. Na rozdiel od kostolov postavený muži, kde kazatelia sú 
vodcovia a často najdôležitejších ľudí v zbore, Biblia hovorí, že kazatelia v kostole 
Krista sú služobníci. Zostávajúci členovia Cirkvi Ježiša 'Nového zákona sú jednoducho 



volal "svätých".  
     Nový zákon vzor pre cirkevné organizácie je opísané v predchádzajúcich odsekoch 
je v ostrom kontraste k "duchovenstvo-laikov" systém nájsť v mnohých denominácií. V 
skutočnosti, v mnohých muž-vyrobené kostoly tam musí byť "úradná osoba" krstiť ľudí 
alebo pomoc s uctievaním. Božie vzorom pre kresťanstvo hovorí, že všetky uložené sú 
"kňazi" (1 Pt. 02:05, 9). Miesto delenie ľudí na "duchovné a laikov," Ježiš povedal: 
"všetci sú bratia" (Mt 23:8). Pavel ilustruje tomto bode poznamenať, ako sa niekoľko 
Korinťanom pomáhal a so uctievanie (1 Kor. 14:26). Corinthians poznal ich uctievanie 
nebolo potrebné robiť špeciálne kňaz alebo nejaký druh "svätá osoba", pretože všetci 
kresťania sú "kňazi" (Zj 1:6; 5:10) a všetci kresťania sú považovaní za " svätý "(1 Pt. 
1:15).  
     Jediné obmedzenie, pokiaľ ide o má vedúcu úlohu v uctievanie je osoba pohlavia. 
Uvedené inak, sú ženy nie je dovolené prevziať vedúcu úlohu vo zhromaždenia, pokiaľ 
sú prítomné muža (1 Kor. 14:34-35 a porovnať 1 Tim. 2:8-13). V kostole Krista, môže 
byť každý kresťan muža pomôcť s uctievaním, učiť alebo kázať. Kostoly, ktoré majú 
ženy kazatelia sú celkom určite falzifikáty cirkví, pretože porušujú to, čo povedal Pavol v 
1 Kor. 14:34-35 a 1 Tim. 2:8-13. Boh dal "vzor" pre novozákonné cirkev (2 Tim. 1:13) a 
všetky nutné použiť tento vzorec pre identifikáciu a prácu s "cirkev Kristova" v ich 
komunite.  
     Sme zistili, a my sme súčasťou jednej cirkvi postavený Krista? V prípade, že "cirkev 
Kristova" (Rim 16:16) neexistuje v našej spoločnosti, môžeme začať jedným a praxe 
kresťanstva Nového zákona (tj robiť veci rovnako ako v Novom zákone opisuje). 
Môžeme začať zhromaždenia u nás doma (1 Kor 16,19;. Col 4:15; Phil 2.) Alebo 
použite prenajatých priestorov na štart "uctievať v duchu av pravde" (J 4:24). Určite 
nechceme byť súčasťou falzifikátov skupín, ktoré "opustiť prikázanie Božie, a pevne 
držať tradície mužov" (Mk 7:8). Pamätajte, že "Všetky cirkvi Kristovej pozdraviť vás" 
(Rim 16:16).  
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