
Cum de a deveni un creştin  
 
     Expresia "creştinismului Noului Testament" înseamnă pur şi simplu a face lucrurile 
ca Noul Testament descrie. Dumnezeu are un "model de cuvinte sunet" pentru credinţa 
creştină şi suntem la "hold" pentru acest model (2 Tim. 1:13). modelul lui Dumnezeu 
este parte din "poarta îngustă", care duce la viaţă (Matei 7:13-14), iar acest model, în 
cazul în care oamenii vor folosi, elimină confuzie religioase şi diviziunea religioasă 
(compară cu 1 Corinteni 14:33.). Când oamenii sunt ignoranţi din modelul lui Dumnezeu 
sau se respinge o parte din ea, va fi sute sau mii de diferite grupuri religioase, care 
toate mărturisesc a fi adevăraţii urmaşi ai lui Hristos ştiu că Dumnezeu are un mod 
specific de a face lucrurile şi "creştină". este esenţial să se "hold" pentru modelul 
"(compară cu 1 Cor. 4:17).  
     Una dintre părţile cele mai elementare ale modelului lui Dumnezeu se găseşte în 
conversie (cineva devine astfel un creştin). După cum sa demonstrat prin următorul 
grafic, modelul lui Dumnezeu pentru conversie cere credinţă (convingere), pocăinţă (o 
întoarcere de la păcat), mărturisire, şi botezul (scufundare în apă), pentru iertarea 
păcatelor.  
 
Biblia verset lui Dumnezeu porunca lui Dumnezeu comandă binecuvântarea  
Mk. 16:16: Crede şi să fie botezaţi salvate  
Faptele Apostolilor 2:38: Pocăiţi-vă şi să fie botezat Absolvirea de păcatele  
Faptele Apostolilor 22:16: Scoală-te şi să fie botezaţi spăla păcatele  
 
     Informaţiile în Mk. 16:16 a fost comparat cu un tren, la fel de marfuri acoperite sunt 
unite împreună cu o axă de atelaj, astfel încât cuvântul "şi" uneşte comenzile de 
"credinţă" şi "botezul" (Isus a spus o persoană trebuie să creadă şi să fie botezaţi 
înainte de el poate fi "salvat"). Deoarece cei din Faptele Apostolilor 2 a auzit şi crezut 
faptele Evangheliei (Faptele Apostolilor 02:37), li sa spus să "se pocăiască şi să fie 
botezaţi", astfel încât acestea ar putea primi "iertarea păcatelor" (Faptele Apostolilor 
2:38). Informaţiile din Faptele Apostolilor 2 oferă, de asemenea, o ilustrare excelentă de 
pocăinţă, un cuvânt care a însemnat de persoane care au urat anterior Isus (Fapte 
2:36) pocăit "pentru a schimba spre bine." (Au început să iubească şi să urmeze pe 
Isus). După ce oamenii cred şi să se pocăiască, ei trebuie să fie botezaţi, un act care 
"spala pacatele" (Faptele Apostolilor 22:16).  
     În plus faţă de pasajele în diagramă precedent, Biblia explică, de asemenea, scopul 
botezului în Gal. 03:27 (Pavel a spus botezul pune oamenii "în Hristos"). Dacă o 
persoană este destul de mare să fie răspunzătoare pentru acţiunile sale, el este fie "în 
Hristos", sau cazul în care o persoană este destul de bătrân să fie responsabil pentru 
acţiunile sale şi el este "în afara lui Hristos." "In afara de Hristos," el a nu 
binecuvântările spirituale, dintre care unul este mântuire (2 Timotei 2:10.). Cei care sunt 
"în Hristos", au tot felul de binecuvântări spirituale (Efeseni 1:3), dintre care unul este 
mântuire. Potrivit Gal. 03:27, o persoană care nu intră "în Hristos" până când el a fost 
botezat în mod corespunzător.  
     În plus faţă de Isus şi Pavel spune că botezul este parte din procesul mântuirii, 
există informaţii în 1 Pet. 3:20-21. Petru a descris modul în care apa a servit ca o linie 
de demarcaţie pentru Noe şi familia lui (Dumnezeu a folosit un potop pentru a separa 



salvat de pierdut, Gen 6-7). Apă ridicat chivotul şi cele în ea de siguranţă şi apă cauzat 
nemântuiţi să se înece. De fapt, Petru a zis lui Noe şi familia sa au fost "salvate prin 
apă" (1 Pet. 3:20). Petru, de asemenea spus că există o "asemănarea adevărat" pentru 
oamenii de azi şi acest lucru "asemănarea adevărat" este "botez" (1 Petru 3:21.). Cu 
alte cuvinte, la fel cum apa separat salvat de pierdut în lumea antică, astfel încât apa 
(botez) acum imparte salvat de la pierdut în cadrul erei creştine (a se vedea din nou 
graficul precedent). Peter observă, de asemenea modul de botez nu este pentru 
"mizeria de carne" (acesta nu este un proces pentru a elimina murdăria fizică), 1 Pet. 
3:21. Botezul este pentru mizeria spirituala-păcat, cum se explică în Faptele Apostolilor 
2:38 şi 22:16 Faptele Apostolilor.  
     Nu a fost nici o putere specială în apele potopului care Noe separate de nemântuiţi 
şi nu există nici o putere specială în apă, care este acum utilizat pentru a boteza 
oameni. justificarea noastra de păcat vine prin sângele lui Isus "(Pavel a făcut acest 
punct în Rom. 5:9 şi a explicat modul în care acest proces funcţionează în Rom. 6:1-4).  
     După cum sa demonstrat prin următoarea reprezentare grafică, care este furnizată 
prin curtoazie de ne pasa ministere, păcătoşii accesul beneficiile de sângele lui Isus de 
către reenacting moartea Domnului, îngroparea şi învierea. După ce o persoană crede, 
el nu este salvat. Credinciosul trebuie să prezintă o "moarte." Aceasta este o altă 
descriere moarte pentru pocăinţă (persoane trebuie să se întoarcă de la păcat Compara 
Coloseni 3:07;. Faptele Apostolilor 2:38;. Luca 13:3; Fapte 17:30). Oamenii trebuie să 
"moară faţă de păcat" (pocăi), astfel încât acestea să nu "mor în păcat" (piară veşnic în 
iad).  
 



    

     După ce o persoană a crezut şi sa pocăit (a murit faţă de păcat), el este gata să 
recunoască faptul că Isus este Fiul lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 8:37;. 1 Timotei 
6:12) şi apoi să fie "îngropat cu Hristos prin botez" (Rom 6:4).. După ce o persoană a 
fost botezat în mod corespunzător, el are "o viaţă nouă" (Rom. 6:4).  
     Mulţi cred că "viaţă nouă" (mântuirea, iertarea de păcate şi toate binecuvântările 
spirituale) vine înainte de botez, dar Biblia spune în mod repetat acest lucru este 
incorect. Isus a spus o persoană este "salvat" după ce a fost botezat (Marcu 16:16). 
Petru a spus o persoană a "iertarea păcatelor sale" după ce a fost botezat (Faptele 
Apostolilor 2:38). Anania a spus păcate sunt "spălate" de a fi botezat (Faptele 
Apostolilor 22:16). Pavel a spus "botezul" pune oamenii în Hristos (Galateni 3:27). O 
persoană primeşte "viaţă nouă", după botez (Rom. 6:4). Isus a spus o persoană trebuie 
să fie "născut din nou" (Ioan 3:3) şi această naştere din nou nevoie de apă (Ioan 3:5). 
Dumnezeu are un model specific pentru mântuire şi acest model necesar ca oamenii să 
aibă credinţă, se pocăiesc de păcatele lor, mărturisesc că Isus este Fiul lui Dumnezeu, 
şi să fie "ingropat cu Cristos" pentru "iertarea păcatelor lor."  
     Descrierea botezului ca un "înmormântare" (Rom. 6:04 şi Coloseni 2:12) ne spune 
că botezul Biblia necesită imersiune (nu ne îngropa ceva prin stropire sau turnare 



murdărie pe el). O înmormântare înseamnă cineva sau ceva este acoperită şi asta este 
ceea ce necesită botez Noul Testament (o persoană este scufundată în şi prin urmare, 
acoperită de apă). Când Ioan boteza oameni, botezul său necesară "multă apă" (Ioan 
3:23). De fapt, acest verset spune Ioan botezat în acest loc "pentru că" a existat multă 
apă acolo.  
     Botezul pentru iertarea păcatelor este o parte esenţială din modelul lui Dumnezeu 
pentru conversie, dar aceasta este doar o caracteristică a creştinismului Noului 
Testament. Dumnezeu a creat, de asemenea, un loc special numit "biserica" (acest 
cuvânt descrie salvate). Isus a promis să "zidi Biserica Lui" (Matei 16:18) şi această 
promisiune ia cerut să moară de o moarte oribila (Faptele Apostolilor 20:28). Isus a zidi 
Biserica Sa şi El a construit doar o singura biserica (observaţi că în Mt. 16:18 cuvantul 
"biserica" este singular).  
     În Efeseni. 1:22-23 Pavel a descris "biserica" lui Isus ca "organism" ("a bisericii, care 
este trupul Lui"). A declarat un alt mod, Pavel a afirmat că biserica cuvintele si corpul 
sunt interschimbabile ("biserică" şi "organism", descrie acelasi lucru). Semnificaţia 
acestui fapt este văzut în Efeseni. 04:04, un loc unde Pavel a spus: Dumnezeu are 
numai "un singur trup." Deoarece nu există doar "un singur trup" (Efeseni 4:4), şi acest 
"un trup este Biserica" (Efeseni 1:22-23 ), există o biserică care are aprobarea lui 
Dumnezeu. Multe alte biserici pot fi găsite în lume, dar aceste biserici nu sunt parte a 
bisericii construite de Hristos. Aceste biserici sunt contrafăcute alte grupuri care au fost 
construite de oameni (Matei 15:8-9) şi Isus a spus aceste grupuri o zi va fi distrus 
pentru că Dumnezeu nu le-a construi (Mt. 15:13).  
     Problema cu bisericile contrafăcute este aşa de rău că Isus a spus: "Nu oricine zice 
de mine, Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui 
Meu care este în ceruri. Mulţi vor spune la mine în acea zi 22, Doamne, Doamne, nu 
am proorocit de numele Tău, şi prin numele Tău am scos demoni, şi prin numele Tău 
face multe minuni? 23 Şi atunci voi mărturisi-le, nu v-am cunoscut: abate de la Mine, voi 
toţi care lucraţi fărădelege "(Matei 7:21-23).  
     Dacă dorim să iubim cu adevărat şi sluji lui Dumnezeu, noi trebuie să identifice şi să 
lucreze cu Isus ", o biserică adevărată în loc de un grup contrafăcute. Biblia ne ajută să 
identifice care biserica este chiar prin Scripturi; putem identifica Biserica drept prin 
utilizarea "modelul" (2 Timotei 1:13.) Găsite în Cuvântul lui Dumnezeu. Modelul pentru 
biserica lui Hristos include lucruri cum ar fi modul în care oamenii să devină creştini, 
cum se inchina lui Isus "biserică, cum biserica Domnului este organizată, membrii săi şi 
ce face.  
     Cum sa explicat deja în informaţiile precedente, una dintre mărcile de identificare a 
bisericii lui Isus "se găseşte în modul în care oamenii sunt mântuiţi: Oamenii trebuie să 
creadă (Evrei 11:6); se pocăiască de păcatele lor (Luca 13:3; Fapte 17: 30); recunosc 
că Isus este Fiul lui Dumnezeu (Rom. 10:9), şi să fie botezat pentru iertarea păcatelor 
(Faptele Apostolilor 2:38; 22:16). Biblia nu vorbeşte niciodată de lucruri de genul 
"acceptarea lui Isus în inimă", "Rostirea rugăciunii păcătosului," sau "rugaciune pentru a 
primi pe Hristos."  
     După ce o persoană urmează modelul lui Dumnezeu pentru conversie după cum sa 
discutat în paragraful anterior, Biblia spune că Isus "adauga" o persoană pentru 
Biserica Lui (Faptele Apostolilor 2:47, KJV). În bisericile construite de oameni 
(contrafăcute grupuri), oamenii de multe ori "se alăture", biserica sau acestea sunt 



"votat" în ea. Faptele Apostolilor 2:47 spune că apartenenţa la Biserica lui Isus ", este 
controlat de către Domnul Însuşi. A declarat un alt mod, oamenii nu pot "join" biserica 
Noului Testament. Nici nu vor putea fi votat în ea. Oamenii devin automat membri ai 
acestuia după ce au urmeze modelul lui Dumnezeu pentru conversie.  
     Biserica Noului Testament, de asemenea, poate fi recunoscut prin ceea ce face. 
După ce oamenii au devenit creştini în Ziua de Rusalii (Fapte 2:36-38), Luca spune ca 
"a continuat stedfastly în procesul de predare apostolilor" şi părtăşie, în frângerea pâinii 
şi în rugăciuni "(Faptele Apostolilor 2:42). Acest pasaj arată că o parte din exemplul lui 
Dumnezeu implica întâlnire în mod regulat şi de a face lucrurile enumerate în acest 
verset. Cele mai multe grupuri religioase s-au angajat la "rugăciune" şi "comuniune", dar 
majoritatea nu sunt "stedfast" cu celelalte două caracteristici în Faptele Apostolilor 2:42 
(de "apostoli" predare "şi" frângerea pâinii ").  
     Isus ", biserica poate fi parţial identificate prin respectarea strictă a apostolilor" 
doctrina (informaţiile acum avem în Biblie). În loc de a urma regulile şi dictează de 
oameni (Mt. 15:9), membrii bisericii lui Hristos folosesc Biblia ca ghid singurul lor. 
Creştinii Noului Testament ştim că Dumnezeu a dat "legea desăvârşită a libertăţii" 
(Iacov 1:25), iar aceste informaţii le oferă "toate lucrurile care ţin de viaţa şi evlavia" (2 
Petru 1:3.). A declarat un alt mod, Noul Testament completat "furnizează ni orice lucrare 
bună" (2 Tim. 3:16-17). Astfel, creştinii Noului Testament (cei care sunt parte a bisericii 
lui Hristos), se bazează exclusiv pe această "formă de învăţământ" (Rom. 6:17) pentru 
"modelul" (2 Tim. 1:13) de care au nevoie să slujească şi să se închine lui Dumnezeu 
"în adevăr" (Ioan 4:24). biserici contrafăcute se bazează pe crezuri, informaţii de la lor 
"sediul central al bisericii," manuale biserica, etc  
     Faptele Apostolilor 2:42, de asemenea, se referă la "frângerea pâinii" (adică Cina 
Domnului. Textul grecesc spune literalmente "frângerea pâinii"). Această declaraţie ne 
spune creştini din primul secol luat din Cina Domnului pe o "stedfast" bază. Alte pasaje 
consolida faptul că membrii Bisericii lui Isus "a luat Cina Domnului în mod regulat. De 
exemplu, Pavel a vorbit despre ansambluri Corint în 1 Cor. 16:2. Corinteni au fost 
întâlnire în fiecare duminică (acest punct este exprimat foarte bine in engl) şi către 
Corinteni au fost aduce elementele de Cina Domnului la adunările lor pe săptămână (1 
Corinteni 11:20.). Deşi elementele de Cina Domnului au fost în mod abuziv, pe corinteni 
ştia că aveau să aducă elementele pentru Cina Domnului în fiecare duminică. Aceasta 
a fost practica pentru Corint, precum şi toate celelalte care congregaţiile practicat 
creştinismului Noului Testament (1 Cor 04:17.).  
     În Fapte 20 citim despre un moment în care Pavel a fost cu unele creştini şi acest 
grup de fapt, aşteptat pentru "prima zi a săptămânii" (Faptele Apostolilor 20:6), 
duminică, deci Cina Domnului ar putea fi observate (Fapte 20:7 ). Chiar dacă Pavel a 
fost într-o grabă (Faptele Apostolilor 20:16), el a aşteptat şapte zile pentru a putea 
întâlni cu fraţii creştini în "prima zi a săptămânii" (Faptele Apostolilor 20:6) şi la Cina 
Domnului (Comuniunea) . Această informaţie corespunde perfect cu Faptele Apostolilor 
2:42, un text care spune că primii creştini Membrii Bisericii lui Isus "ia parte la Cina 
Domnului în fiecare duminică" stăruiau în frângerea pâinii. ". În bisericile construite de 
oameni, oamenii pot lua parte la Cina Domnului o dată pe an, de două ori pe an, o dată 
pe trimestru, sau o dată pe lună.  
     Dacă închinători au Cina Domnului mai puţin frecvent decât o dată pe săptămână, ei 
"ia" o parte din ceea ce Dumnezeu a intenţionat pentru închinare şi modifica astfel 



modelul divin al lui Dumnezeu (compară Apoc. 22:19). Dacă oamenii oferi Cina 
Domnului mai mult decât o dată pe săptămână, ei "se adaugă la" modelul divin al lui 
Dumnezeu şi sunt, de asemenea, vinovat de păcat (compară cu Apoc. 22:18). Dacă 
oamenii nu au Duminica, "prima zi a săptămânii," ca ziua lor speciale de a onora pe 
Dumnezeu în închinare (1 Cor. 16:2), ei nu reuşesc să urmeze o parte din modelul 
Noului Testament şi astfel, nu sunt parte a bisericii Noului Testament.  
     În plus faţă de identificare a bisericii Noului Testament, prin modelul său de 
conversie, felul în care oamenii devin membri ai acestei biserici, respectarea strictă a 
Scripturilor, şi având Cina Domnului în fiecare săptămână, biserica Noului Testament 
pot fi identificate prin învăţăturile sale pe da. Multe grupuri religioase apel la non-creştini 
pentru fondurile sau se angajează în lucruri cum ar fi vanzarile coace şi spălătorii auto. 
Creştini din primul secol, care au fost membri ai bisericii Noului Testament, "a luat nimic 
de la neamuri" (nemântuiţi, 3 Ioan. 7). Astăzi, membrii ai bisericii Noului Testament 
îndeplinesc în continuare toate obligaţiile financiare, prin liberul arbitru din contribuţiile 
membrilor; creştinii Noului Testament nu vreau nici nu aştepta non-membri să contribuie 
cu nimic la lucrarea Domnului.  
     Biserica lui Hristos pot fi, de asemenea, identificate de suma de bani pe care 
oamenii dau. Multe grupuri religioase spun membrii lor de a "zeciuială" (da 10% din 
venitul lor). În cazul în care un grup religios învaţă zeciuiala, acesta este un semn sigur 
că este o biserică contrafăcut. Zeciuiala este parte a legii Vechiului Testament, care a 
fost dat pentru naţiune ebraică. Legea Vechiului Testament cuprindea norme diferite cu 
privire la acordarea, menţinerea, în ziua Sabatului, jertfe de animale, preoţi speciale, 
etc, iar această lege a fost în vigoare timp de aproximativ 1500 de ani. După ce Isus a 
venit în lume El a spus moartea Sa ar aduce despre un Nou Legământ (Luca 22:20) şi 
acest lucru sa întâmplat. Isus a luat departe intregul sistem Vechiul Testament prin 
moartea pe cruce (Evrei Romani 10:04 şi comparaţi 8:5-13.). În cazul în care oamenii 
încearcă să angajeze orice parte a legii Vechiului Testament pe oameni, şi le spun 
oamenilor să "zecime" este un exemplu de acest lucru, Biblia spune că oamenii sunt 
"căzut din har" şi sunt "separate de Hristos" (Gal. 5: 4, ASV).  
     În loc de zeciuielii, membrii bisericii Noului Testament face o decizie personală cu 
privire la modul de mult pentru a da. De fapt, biserica care aparţine lui Cristos este 
guvernată de două reguli de bază atunci când vine vorba de a da: (1) Dă "vesel" şi (2) 
dau ca am fost "prosperat" (1 Corinteni 16,2; 2 Cor. 9:7).. Având în vedere că Noul 
Testament spune ca da ca am fost prosperat, orice biserică care spune oamenilor să 
"zeciuială" (da 10%) este o biserică contrafăcut. Cei care solicita sau spunem oamenilor 
să zeciuiala se preda o "altă Evanghelie" (Gal. 1:6-9). Această eroare este atât de 
gravă încât Pavel a spus: cei care încearcă să angajeze o parte a legii Vechiului 
Testament pe oameni ca sunt o femeie care este casatorit cu doi barbati in acelasi timp 
(Rom. 7:1-4).  
     Creştinii Noului Testament cunoască şi să înveţe că Isus a "bătut în cuie vechea 
lege pe cruce" (Col. 2:14) şi eliminarea a legii Vechiului Testament include eliminarea 
din cele Zece Porunci. Lucruri precum crima, furtul şi adulterul sunt încă greşite (Rom. 
13:9), dar aceste acte sunt greşite, deoarece acestea sunt interzise de Noul Testament. 
Oamenii pot "invata" din Vechiul Testament (Rom. 15:4), dar Noul Testament este 
legea toate sunt în prezent. Grupurile contrafăcute adesea nu reuşesc să distingă între 
Vechiul şi Noul Testament (ei învaţă că cele Zece Porunci sunt încă obligatorii, oamenii 



au nevoie să dea zeciuială, există încă o nevoie pentru a menţine în ziua Sabatului, 
etc), dar aceste lucruri nu sunt predate de către creştinii Noului Testament. Membrii 
bisericii Noului Testament cunosc diferenţa dintre Vechiul Testament şi Noul 
Testament.  
     Deoarece membrii ai bisericii Noului Testament distinge corect Vechiul Testament 
din Noul Testament, acestea sunt conforme cu voia lui Dumnezeu în domeniul muzicii. 
În cadrul sistemului Vechiul Testament de cult, oamenii foloseau muzica instrumentala 
(Ps. 150;. 2 Cronici 29:25). În cadrul sistemului Noul Testament de cult, oamenii sunt în 
mod special a spus să "cânte" (Efeseni 5:19; Col. 3:16) şi acest lucru este ceea ce 
creştinii Noului Testament face. În cazul în care Noul Testament a spus "face muzica", 
ne-ar fi autorizat să facă muzică nici un fel alegem. Din moment ce Dumnezeu a spus în 
mod special cei care trăiesc în Noul Testament sunt de a face muzica de canto 
(compară cu Evrei. 13:15), aceasta este ceea ce poporul Său face şi acest lucru este 
un alt semn de identificare a bisericii lui Hristos. Dacă cântăm şi să se joace în 
închinare, vom adăuga la instrucţiunile lui Dumnezeu. Adăugarea de muzică 
instrumentală să se închine este un exemplu de "va-cult" (Col. 2:23) şi merge "dincolo 
de ceea ce este scris" (1 Corinteni 04:06.).  
     coruri Bisericii sunt un alt exemplu de Biblia spune că creştinii trebuie să "cânte la 
unul pe altul" (Efeseni 5:19; Col. 3:16), dar unele coruri utilizarea biserică ", pentru că le 
place" merge dincolo de ceea ce este scris. " . le "Închinarea nu este despre ceea ce ne 
place, este următoarea despre modelul lui Dumnezeu (compară cu Ioan 4:24 unde Isus 
a spus noi." trebuie să se închine în adevăr "). Dacă nu facem lucrurile în felul în care 
Dumnezeu a descris, vom merge dincolo de ceea ce este scris (1 Cor. 4:6), noi "nu mai 
rămâne în doctrina lui Hristos," şi noi "nu au pe Dumnezeu" (2 Ioan 9)..  
     Subiecte de mântuire şi de cult sunt foarte utile în separarea bisericii Noului 
Testament de la grupuri contrafăcute, dar acestea nu sunt singurele modalităţi de a 
recunoaşte Biserica adevărată a lui Isus. Ne poate determina, de asemenea, care 
urmează cu adevărat biserica modelul lui Dumnezeu prin studierea ceea ce spune 
Biblia despre organizarea bisericii. Fiecare organizaţie are un anumit tip de structură, 
inclusiv un birou sau sediul principal, iar acest lucru este valabil si pentru biserica Noului 
Testament. Isus este capul bisericii Lui şi El locuieşte în ceruri (Faptele Apostolilor 
1:11). Isus "ceresc întronizarea (Faptele Apostolilor 2:30) ne spune" cartierul general 
"pentru Biserica Noului Testament este în ceruri. A declarat un alt mod, Biserica lui Isus 
"nu are sediu pământeşti; biserici contrafăcute, cu toate acestea, de multe ori nu au un 
sediu pământesc. Biserica lui Isus "este, de asemenea, autonomă (auto-guvernare).  
     Cum este ilustrat de Faptele Apostolilor 14:23 şi Phil. 1:1, fiecare congregaţie a 
Bisericii Domnului este de a avea lideri locali cunoscut sub numele de "bătrâni" (acesti 
oameni sunt, de asemenea, menţionate ca episcopi, preoţi, pastori, episcopi, păstorii. 
Fiecare dintre aceste cuvinte descrie un aspect diferit de munca unui prezbiter lui ). 
Pavel a descris calificările pentru aceşti oameni în 1 Tim. 3:1-5 şi el a spus bătrânii 
"aibă grijă de" (ei sunt conducătorii pentru şi în) o congregaţie locală (1 Tim. 3:5). Titus 
referire la "bătrâni", în Tit. 1:5 şi apoi le-a descris ca fiind "episcopi" în Tit. 01:07.  
     Am citit de bătrâni în Iudeea (Fapte 11:29-30), sud Galatia (Faptele Apostolilor 
14:23), Ierusalim (Fapte 15:6), Efes (Faptele Apostolilor 20:17), şi Asia Mică (1 Pet. 5:1 
). Există implicite referiri la acestea în 1 Tes. 05:12 şi Evrei. 13:17. In Tit. 01:5 aflăm că 
bătrânii au fost necesare pe întreg teritoriul insulei Creta ("fiecare oraş").  



     Deşi modelul lui Dumnezeu pentru conducerea bisericii nu se extinde dincolo de 
congregaţia locală, un procent ridicat de grupuri religioase au o structură de conducere, 
care merge in afara bisericii locale (grupuri religioase au o "sediul central al bisericii" 
într-un oraş bine cunoscut sau în altă ţară, sau acolo este un tip de bord regionale, 
naţionale sau la nivel mondial). Deşi aceste aranjamente sunt comune, ele sunt 
contrare modelul lui Dumnezeu. organizaţie Biserica este doar unul mai modalitate de a 
separa biserica lui Hristos de la imitatii construit de către bărbaţi.  
     Isus este capul bisericii, bătrânii sunt lideri locali, şi biserica lui Isus "a funcţionarilor 
special cunoscut sub numele de" diaconi "(Filipeni 1:1). Biserica lui Hristos are, de 
asemenea, oameni care servesc ca predicatori. Pavel şi Timotei au fost doi miniştri 
primul secol şi aceşti oameni sunt menţionate ca "funcţionari" în Phil. 1:1. Spre 
deosebire de bisericile construite de oameni în cazul în care predicatori sunt lideri şi de 
multe ori cei mai importanti oameni în adunare, Biblia spune că predicatori în biserica lui 
Hristos sunt slujitorii. Ceilalţi membri în Biserica lui Isus "din Noul Testament sunt 
numite simplu" sfinţi ".  
     Modelul Noul Testament pentru organizarea bisericii descrise în alineatele 
precedente stă în contrast puternic cu "cler-laici" sistem de găsit în multe denominaţii. 
De fapt, în multe biserici-a făcut om trebuie să existe o "persoană oficială" a boteza 
oameni sau pentru ai ajuta cu închinare. modelul lui Dumnezeu pentru creştinism spune 
ca toate sunt salvate "preoţi" (1 Petru 2:5,. 9). În loc de împărţirea oamenilor în "clerici şi 
laici," Iisus a spus: "toţi sunt fraţi" (Matei 23:8). Pavel a ilustrat acest punct de 
observând modul în care mai multe dintre Corinteni au ajutat în şi cu închinarea (1 Cor. 
14:26). Corinteni ştia închinarea lor nu trebuie să fie efectuate de către un preot sau un 
anumit tip special de "persoană sfântă", pentru că toţi creştinii sunt "preoţi" (Apoc. 1:6; 
5:10) şi toţi creştinii sunt considerate a fi " sfânt "(1 Pet. 1:15).  
     Singura restricţie atunci când vine vorba de a avea un rol de lider în cult este de gen 
a unei persoane. A declarat un alt mod, femeile nu au voie să ia un rol de lider în cadrul 
Adunării dacă oamenii sunt prezente (1 Cor. 14:34-35 şi compara 1 Timotei 2:8-13.). În 
biserica lui Hristos, orice mascul creştină poate ajuta cu cult, invata sau predica. 
Bisericile care au predicatori femeile sunt cele mai contrafăcute siguranta biserici, 
deoarece acestea încalcă ceea ce Pavel a spus în 1 Cor. 14:34-35 şi 1 Tim. 2:8-13. 
Dumnezeu a dat un "model" pentru biserica Noului Testament (2 Tim. 1:13) şi toate au 
nevoie de a folosi acest model pentru a identifica şi de a lucra cu "Biserica lui Hristos" 
din comunitatea lor.  
     Am găsit şi suntem o parte a bisericii construite de Hristos? În cazul în care "Biserica 
lui Hristos" (Rom. 16,16) nu există în comunitatea noastră, putem începe una şi practica 
creştinismului Noului Testament (de exemplu, face lucrurile aşa cum Noul Testament 
descrie). Putem începe o adunare în casa noastră (1 Corinteni 16:19;. Coloseni 4:15; 
Phile 2.) Sau de a folosi un spatiu inchiriat pentru a începe "închinarea în duh şi adevăr" 
(Ioan 4:24). Noi cu siguranţă nu doresc să facă parte din grupurile contrafăcute care 
"lăsaţi porunca lui Dumnezeu, şi ţineţi datina oamenilor" (Marcu 07:08). Amintiţi-vă, 
"Toate bisericile lui Hristos vă salut" (Rom. 16:16).  
 

 


