
Kako postati kršćanin  
     Izraz "Novi zavjet kršćanstvo" jednostavno znači raditi stvari kao što su Novi zavjet 
opisuje. Bog je "uzor zdravog propovijedanja", za kršćansku vjeru, a mi smo na "hold" u 
ovom obrascu (2 Tim. 1:13). Božja uzorak je dio "uska vrata" koji vodi u život (Mt 7:13-
14), i ovaj uzorak, ako ljudi će ga koristiti, uklanja zbunjenost vjerske i religijske podjele 
(usp. 1 Kor. 14:33). Kada su ljudi neupućeni u Božje uzorak ili odbacuju neki dio, održat 
će se stotine ili tisuće različitih vjerskih skupina da se svi ispovijedaju da se "kršćanski". 
Istinski Kristovi sljedbenici znaju da Bog ima specifičan način radiš stvari i bitno je da se 
"držati do uzorak" (usp. 1 Kor. 04:17).  
     Jedan od najvažnijih osnovnih dijelova Božje uzorak se nalazi u pretvorbu (put netko 
postane kršćanin). Kao što pokazuje sljedeća slika, Božje uzorak za pretvorbu zahtijeva 
vjeru (vjerovanje), pokajanje (okretanje od grijeha), ispovijed, a krštenje (u vodi), za 
oproštenje grijeha.  
 
Biblija stih Božju zapovijed Božju zapovijed blagoslov  
Mk. 16:16: Vjerujte i biti kršteni Spremljeno  
Djela 2:38: Obratite se i neka se krsti oproštenje grijeha  
Djela 22:16: Ustani i krsti se oprati daleko grijehe  
 
     Informacije u Mk. 16:16 je u odnosu na vlak, baš kao što boxcars su pristupile 
zajedno s spojke pin, tako da se riječ "i" priključuje zajedno zapovijedi "vjerovanje" i 
"krštenje" (Isus je rekao: osoba mora vjerovati i biti kršteni prije on može biti "spašeni"). 
Budući da oni u Djelima 2 imali su čuli i povjerovali činjenice evanĎelja (Dj 2:37), oni su 
rekli da "Obratite se i biti kršteni" kako bi se oni mogli dobiti "otpuštenje grijeha" (Djela 
2:38). Informacije u Djelima 2 takoĎer nudi izvrsnu ilustraciju pokajanja, riječ koja znači 
"promijeniti na bolje." Ljudi koji je prije mrzio Isusa (Djela 2:36) pokajali (počeli su se 
ljubiti i slijediti Isusa). Nakon što ljudi vjeruju i pokajati se, oni su da se krste, čin koji 
"ispire grijehe" (Djela 22:16).  
     Osim prolaza u prethodnom grafikonu, Biblija takoĎer objašnjava svrha krštenja u 
Gal. 03:27 (krštenje Pavao je rekao stavlja ljude "u Krista"). Ako je osoba dovoljno stara 
da se odgovorni za svoje postupke, on je bilo "u Kristu" ili "izvan Krista." Ako je osoba 
dovoljno stara da bude odgovoran za svoja djela i on je "van Krista", kazao je ne 
duhovne blagoslove, od kojih je jedan spasenja (2 Tim. 2:10). Oni koji su "u Kristu" 
imaju sve duhovne blagoslove (Ef 1:3), od kojih je jedan spasenja. Prema Gal. 3:27, 
osoba ne ući "u Krista" sve dok je ispravno kršten.  
     Osim Isus i Pavao kaže da krštenje je dio procesa spasenja, tu je informaciju u 1 
Pet. 3:20-21. Petar je opisao kako voda služi kao razdjelnica za Nou i njegovu obitelj 
(Bog je iskoristio potop za odvajanje spasio od izgubljenih, general 6-7). Voda podigao 
kovčeg i onih u njemu sigurnost i vode prouzročio nespašenih da se utopi. U stvari, 
rekao je Peter Noa i njegova obitelj bili su "spašeni kroz vodu" (1 Pet. 3:20). Petar je 
takoĎer rekao da je "pravi priliku" za ljude danas i to "pravi priliku" je "krštenje" (1 Pet. 
3:21). Drugim riječima, baš kao i voda odvojeni spremljene od izgubljenih u drevnom 
svijetu, pa vode (krštenja) sada dijeli spasio od izgubljenih pod kršćanske ere (vidi opet 
prethodnom grafikon). Peter dalje istaknuo kako krštenje ne za "prljavština tijela" (to nije 
proces za uklanjanje fizičke prljavštine), 1 Pet. 3:21. Krštenje je za duhovno-prljavština 
grijeh kao što je objašnjeno u Djela 2:38 i Djela 22:16.  



     Nije bilo posebnih snaga u poplavnih voda koji je odvajao Noa iz nespremljene i 
nema posebnu snagu u vodi koja se sada koristi za krste ljude. Naše opravdanje dolazi 
od grijeha kroz Isusovu krv (Paul napravio ovom trenutku u Rim. 05:09, a on je objasnio 
kako taj proces funkcionira u Rim. 6:1-4).  
     Kao što pokazuje sljedeći grafički, koja je osigurana kroz ljubaznošću We Care 
ministarstava, grešnici pristup koristi od Isusove krvi reenacting smrt Gospodnju, pokop 
i uskrsnuće. Nakon što osoba vjeruje, on nije spremljena. Vjernik mora iskustvo "smrti." 
Ova smrt je još jedan opis za pokajanje (ljudi mora okrenuti od grijeha Usporedite Kol 
3:07;. Djela 2:38;. Lk 13:03; Djela 17:30). Ljudi moraju "umrijeti grijeh" (pokajanje), tako 
da oni ne "umrijeti u grijehu" (poginuti vječno u paklu).  
 
  

     Nakon što osoba vjeruje i pokajao (umro grijehu), on je spreman priznati da je Isus 
Sin Božji (Djela 8:37;. 1 Tim 6,12), a zatim se "pokopali s Kristom po krštenju" (Rim . 
6:4). Nakon što osoba bude pravilno kršten, on je "novosti života" (Rim. 6:4).  
     Mnogi vjeruju da je "novi život" (spasenje, oproštenje grijeha i sve duhovne 
blagoslove) dolazi prije krštenja, ali Biblija kaže da više puta to nije u redu. Reče Isus 
osoba "spašen" nakon što je krstio (Mk. 16:16.) Petar je rekao čovjek ima "oprost 



grijeha", nakon što je krstio (Djela 2:38). Ananija je rekao grijesi su "oprali daleko" 
baptizmom (Djela 22:16). Pavao je rekao: "krštenje" stavlja ljude u Kristu (Gal 3:27). 
Osoba prima "novi život" poslije krštenja (Rim. 6:4). Isus je rekao: osoba mora biti 
"roĎeni nanovo" (Iv 03:03) i to novo roĎenje zahtijeva vodu (Iv 3:5). Bog ima odreĎeni 
uzorak za spas i ovaj uzorak zahtijeva da ljudi imaju vjeru, pokajati za svoje grijehe, 
priznati da je Isus Sin Božji, i biti ", pokopan s Kristom" za "otpuštenje grijeha".  
     Opis krštenja kao "ukopa" (Rimljanima 6:04 i pukovnik 2:12) Biblija nam govori da 
krštenje zahtijeva uranjanje (ne pokopaju nešto prskanjem ili izlijevanje prljavštine na 
njemu). Pokop znači da je netko ili nešto je pokriven i to je ono što Novoga zavjeta 
krštenje zahtijeva (osoba je potopljen u i na taj način pokriveno vodom). Kada je Ivan 
krstio narod, njegova krštenja potrebno "mnogo voda" (Iv 3,23). U stvari, ovaj ajet kaže 
Ivan je krstio u ovom mjestu ", jer" bilo je mnogo vode tamo.  
     Krštenje za oproštenje grijeha je sastavni dio Božjeg uzorak za obraćenje, ali to je 
samo jedna karakteristika Novog zavjeta kršćanstvo. Bog je stvorio posebno mjesto 
koje se zove "crkva" (ta riječ opisuje spremljena). Isus je obećao da će "graditi svoju 
Crkvu" (Mt 16,18) i to obećanje potrebno da umre strašnom smrću (Djela 20:28). Isus je 
graditi svoju Crkvu i On je izgradio samo jedan crkve (obavijest da je Mt. 16:18 Riječ 
"crkva" je u jednini).  
     U Ef. 1:22-23 Pavao opisao je "crkva" kao Isusovo "tijelo" ("do crkve, koja je njegovo 
tijelo"). Istaknuto u drugom smislu, Pavao potvrĎuje da riječi crkva i tijelo su meĎusobno 
("crkva" i "tijelo" opisuju istu stvar). Značaj ove činjenice se vidi u EPH-u. 04:04, mjesto 
gdje Pavao je rekao da je Bog samo "jedno tijelo." Budući da postoji samo "jedno tijelo" 
(Ef 4,4), i to "jedno tijelo je Crkva" (Ef 1:22-23 ), postoji jedna crkva koja ima Božje 
odobrenje. Mnoge druge crkve može se naći u svijetu, ali ove crkve nisu dio crkve 
izgradili Krista. Ove druge crkve su krivotvorine skupine koje su gradili ljudi (Mt 15:8-9), i 
Isus je rekao ove skupine će jednoga dana biti uništen, jer Bog nije ih graditi (Mt. 
15:13).  
     Problem s krivotvorenim crkvama je toliko loše da je Isus rekao: "Nije svaki koji reče 
mi, Gospodine, Gospodine, ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji čini volju Oca 
mojega koji je na nebesima. 22 Mnogi će reći da mi u onaj dan, Gospodine, Gospodine, 
zar mi ne prorokuje za tvoje ime, i ime tvoje izgonim Ďavle, i ime tvoje učiniti mnogo 
čudesa? 23 I tada ću im ispovijedati, nisam znao vas: Odlazite od mene, vi koji rade 
grijeha "(Mt 7:21-23).  
     Ako želimo istinski voljeti i služiti Boga, moramo prepoznati i raditi s Isusovim jedna 
prava crkva umjesto krivotvorenih grupe. Biblija nam pomaže identificirati što crkva ima 
pravo putem pisma, možemo prepoznati pravu crkvu pomoću "uzorak" (2 Tim 1:13). 
Nalazimo u Božjoj riječi. Obrazac za Kristove crkve uključuje stvari kao što je kako ljudi 
postanu kršćani, kako je Isus 'crkva obožava, kako je Gospodin crkve je organiziran, i 
što svojim članovima učiniti.  
     Kao što je već objašnjeno u prethodnim informacijama, jedan od identifikacijskih 
oznaka Isusove crkve nalazi se u tome kako su ljudi spasio: Ljudi moraju vjerovati 
(Hebrejima 11:06), pokajati za svoje grijehe (Lk 13:03; Djela 17: 30), priznaju da je Isus 
Sin Božji (Rimljanima 10:09), te se krsti za oproštenje grijeha (Djela 2:38; 22:16). Biblija 
nikada ne govori stvari poput "prihvati Isusa u srce", "kazavši kako je grešnik molitvi", ili 
"molitve za primanje Krista."  
     Nakon što je osoba koja slijedi Božje obrazac za konverziju kao što je objašnjeno u 



prethodnom stavku, Biblija kaže da je Isus "dodaje" osoba Njegove crkve (Djela 2:47, 
KJV). U crkvama izgraĎen od strane muškaraca (krivotvoreni grupa), ljudi često 
"pridruživanje" crkvi ili su "glasali" u nju. Djela 2:47 kaže članstvo u Isusovo crkvi je pod 
kontrolom samoga Gospodina. Istaknuto u drugom smislu, ljudi ne mogu "pridružiti" 
novozavjetne crkve. Niti mogu biti glasali u nju. Ljudi automatski postaju članovi to 
nakon što su slijede Božje obrazac za pretvorbu.  
     Novi zavjet crkvi se takoĎer mogu prepoznati ono što čini. Nakon što ljudi postali 
kršćani na dan Pedesetnice (Djela 2:36-38), Luka kaže da ", nastavio stedfastly u 
apostolsko naučavanje, u zajedništvu, u lomljenju kruha i molitvama" (Dj 2,42). Ovaj 
odlomak pokazuje da je dio Božjeg primjer uključuje sastanke na redovnoj osnovi i radiš 
stvari navedene u ovom stihu. Većina vjerskih skupina se zalaže za "molitva" i 
"zajedništvo", ali većina nisu "stedfast" s ostale dvije osobine u Djelima 2:42 (na 
"apostolsko naučavanje" i "lomljenje kruha").  
     Isusova crkva može djelomično biti prepoznati po svojim strogim prianjanje 
apostolima doktrine (informacije koje sada imaju u Bibliji). Umjesto da slijedi pravila i 
zapovijedi ljudi (Mt. 15:09), članovi Kristove Crkve koriste Bibliju kao jedini vodič. Novi 
zavjet kršćani znaju da je Bog dao "savršeni zakon slobode" (Jas. 01:25), a te 
informacije im daje "sve stvari koje se odnose na život i pobožnost" (2 Pet. 1:3). Izjavio 
je drugi način, upotpunjenog Novi zavjet "opremanjem k nama svako dobro djelo" (2 
Tim. 3,16-17). Tako je, Novi zavjet kršćanima (onima koji su dio Kristove crkve) 
isključivo se oslanjaju na tu "oblik nastave" (Rim. 6:17) za "uzorak" (2 Tim. 1:13) što im 
je potrebno služiti i Bogu "u istinu" (Iv 4:24). Krivotvoreni crkve oslanjaju na vjerovanja, 
informacije iz svoje "crkve sjedištu," crkva priručnici, itd.  
     Dj 2,42 se odnosi i na "lomljenju kruha" (tj. Gospodnje večere. Grčki tekst doslovno 
kaže: "lomljenje kruha"). Ova izjava nam govori prvog stoljeća kršćani jeli Večere 
Gospodnje na "stedfast" osnovi. Ostali odlomci pojačati činjenica da članovi Isusove 
crkve uzeo Večere Gospodnje na regularnoj osnovi. Na primjer, Pavao je govorio o 
korintske sklopova u 1 Kor. 16:02. Korinćanima je sastanak na svake nedjelje (ovom 
trenutku je vrlo dobro izražen u NASB) i Korinćanima nosili stavke za Gospodnje večere 
za svoje tjedno sklopove (1 Kor. 11:20). Iako se stavke za Gospodnje večere su se 
zloupotrebljava, Korinćanima znao da su donijeti elemenata za Gospodnju večeru 
svake nedjelje. To je bila praksa za Korint, kao i svim ostalim zajednicama koje 
prakticiraju Novoga zavjeta kršćanstvo (1 Kor. 04:17).  
     U Djelima 20 čitamo od vremena kada je Paul bio je s nekim kolegama kršćanima i 
ova grupa zapravo čekao "prvog dana u tjednu" (Djela 20:06), nedjelja, pa Gospodnje 
večere moglo se primijetiti (Djela 20:07 ). Iako je Pavao bio u žurbi (Djela 20,16), on je 
čekao sedam dana tako da je mogao sastati s kolegama kršćanima na "prvi dan tjedna" 
(Dj 20,6) i sudjeluje u Gospodnjoj večeri (pričest) . Te informacije savršeno odgovara s 
Djela 2:42, tekst koji kaže da su prvi kršćani ", nastavio je ustrajno u lomljenju kruha." 
Članovi Isusova crkva sudjeluje u Gospodnjoj večeri svake nedjelje. U crkvama izgradili 
ljudi, ljudi mogu sudjelovati na Večeri Gospodnjoj ukoliko se jednom godišnje, dvaput 
godišnje, jednom četvrtine, ili jednom mjesečno.  
     Ako vjernici su Večere Gospodnje rjeĎe od jednom tjedno, oni "oduzeti" dio onoga 
što Bog namijenio za bogoslužje i tako mijenjati Božje božanske uzorak (usporedi Otk 
22,19). Ako ljudi nude Večere Gospodnje više od jednom tjedno, oni "dodaj u" Božji 
božanski obrazac i takoĎer su krivi za grijeh (usp. Otk 22:18). Ako ljudi nemaju nedjelja, 



"prvog dana u tjednu", kao poseban dan u čast Bogu u molitvi (1 Kor. 16:02), oni 
takoĎer ne uspijevaju slijediti dio Novoga zavjeta uzorak i stoga nisu dio Novoga zavjeta 
crkva.  
     Osim identificiranje novozavjetne crkve kroz uzorak za pretvorbu, način na koji ljudi 
postaju članovi ove crkve, uz strogo pridržavanje Pisma, a nakon što je Gospodnja 
večera svaki tjedan, Novi zavjet crkvi se mogu prepoznati po njegovu nauku o davanje. 
Mnoge vjerske grupe žalbe nekršćana za fondove ili oni sudjelovati u stvari kao što su 
peći prodaja i autopraonice. U prvom stoljeću kršćani, koji su bili članovi novozavjetne 
crkve, "uzeo ništa od pogana" (nespašenih, 3 Iv. 7). Danas članovi novozavjetne crkve i 
dalje ispuniti sve svoje financijske obveze kroz slobodnu volju doprinosa od članova; 
Novoga zavjeta kršćani ne žele ni očekivati ne-članovima da doprinose ništa za 
Gospodnje djelo.  
     Kristova crkva može se prepoznati po iznosu novca koji ljudi dati. Mnoge vjerske 
grupe reći svoje članove da "desetinu" (dati 10% svojih prihoda). Ako vjersku skupinu 
uči desetine, to je siguran znak da je krivotvorena crkve. Desetine je dio Starog zavjeta 
zakon koji je bio s obzirom na hebrejskom narodu. Starozavjetni zakon sadržavao 
različita pravila o tome da, imajući u dan subotnji, životinjske žrtve, posebno svećenika, 
itd., i ovaj zakon je na snazi za oko 1.500 godina. Nakon što je Isus došao na svijet On 
je kazao kako je njegova smrt će donijeti novi savez (Lk 22,20) i to dogodilo. Isus je 
uzeo daleko cijeli Stari zavjet sustav umirući na križu (Rim. 10:04 i usporedite Heb. 8:5-
13). Ako se ljudi pokušavaju vezati bilo koji dio Starog zavjeta zakon o ljudima, a 
ljudima govori da "desetine" je jedan primjer od toga, Biblija kaže da ljudi su "pali iz 
milosti" i "odsječena od Krista" (Gal 5: 4, ASV).  
     Umjesto desetine, članovi novozavjetne crkve napraviti osobnu odluku o tome koliko 
dati. U stvari, crkve koji pripada Kristu je ureĎena dva osnovna pravila kada je u pitanju 
davanje: (1) Give "veselo" i (2) dati kao mi smo bili "sretni" (1 Kor 16:02; 2 Kor. . 09:07). 
Kako Novi zavjet govori daje kao što smo bili sretni, bilo kojoj crkvi da govori ljudima da 
"desetinu" (daju 10%) je krivotvorena crkve. Oni koji pitaju ili reći ljudima da su desetine 
nastave "drugačiji evanĎelja" (Gal 1:6-9). Ova greška je toliko ozbiljna da je Pavao 
rekao onima koji pokušavaju da se vežu neki dio Starog zavjeta zakon o su ljudi poput 
žene koja je u braku s dva muškarca u isto vrijeme (Rim 7:1-4).  
     Novi zavjet kršćani znamo i naučiti da je Isus "prikovan starog zakona u križ" (Kol 
2,14) i uklanjanje Starog zavjeta zakon podrazumijeva eliminaciju Deset zapovijedi. 
Stvari kao što su ubojstva, kraĎe i preljub su uvijek u krivu (Rim. 13:09), ali ta djela su 
krivi jer su zabranjene od strane Novog zavjeta. Ljudi mogu "naučiti" iz Starog zavjeta 
(Rim. 15:04), ali Novi zavjet je zakon svi su pod sada. Krivotvoreni skupine često ne 
prave razliku izmeĎu Starog zavjeta i Novi (oni uče da Deset zapovijedi su obvezujuće i 
dalje, ljudi moraju desetinu, još uvijek postoji potreba da držiš dan subotnji, i sl.), ali te 
stvari se ne uče by Novi zavjet kršćanima. Članovi novozavjetne crkve znaju razliku 
izmeĎu Starog i Novog zavjeta.  
     Budući da su članovi Novoga zavjeta crkva ispravno razlikovati Starog zavjeta iz 
Novog zavjeta, da su u skladu s Božjom voljom u području glazbe. Prema Starom 
zavjetu sustav bogoštovlja, ljudi su se instrumentalne glazbe (Ps 150;. 2 Ljet 29:25). 
Prema Novom zavjetu sustav bogoštovlja, ljudi posebno su rekli da "pjevati" (Ef 5:19; 
Kol 3,16) i to je ono što novozavjetni kršćani učiniti. Ako je Novi zavjet je rekao 
"napraviti glazbu," mi bi bio ovlašten napraviti glazbu bilo koji način odaberete. Budući 



da je Bog izričito rekao onima koji žive u Novom zavjetu da bi glazba pjevanje (usp. 
Heb. 13:15), to je ono što mu ljudi rade i to je još jedan znak identifikacije Kristove 
Crkve. Ako ćemo pjevati i svirati u obožavanju, dodamo Božjoj uputama. Dodavanje 
instrumentalne glazbe za obožavanje je primjer "će obožavanje" (Kol 2,23) i ide "izvan 
onoga što je napisano" (1 Kor. 4:6).  
     Crkva zborovi su još jedan primjer Biblija kaže da su kršćani "pjevaju jedni drugima" 
"ide izvan onoga što je napisano." (Ef 5:19; Kol 3:16), ali neki koriste crkveni zborovi ", 
jer su željeli . ih "Klanjaj se ne radi o što nam se sviĎa, radi se o sljedećim Božje uzorak 
(usporediti Iv 4:24 gdje Isus je rekao da." moraju klanjati u istinu "). Ako nam se ne rade 
stvari na način Bog je opisan, idemo dalje od onoga što je napisano (1 Kor. 4:6), mi 
"više ne ostane u nauku Kristovu," i mi "nisu Bog" (2 Iv . 9).  
     Ispitanici spasenja i obožavanja su vrlo korisne u odvaja novozavjetne crkve od 
krivotvorenog grupe, ali to nisu jedini načini da se prepozna Isusova prave crkve. Mi 
svibanj takoĎer odrediti kojoj crkvi doista slijedi Božje uzorak za proučavanje što Biblija 
kaže o organizaciji crkve. Svaka organizacija ima neki tip strukture, uključujući i sjedište 
ili glavni ured, i to je takoĎer vrijedi i za Novi zavjet crkvi. Isus je glava svoju Crkvu i On 
živi u nebo (Dj 1,11). Isusovo ustoličenje nebeski (Djela 02:30) nam govori: "sjedište" za 
novozavjetne crkve je na nebesima. Istaknuto u drugom smislu, Isusova crkva nema 
zemaljski sjedište; krivotvorene crkve, meĎutim, često nemamo zemaljskom sjedištu. 
Isusova Crkva je autonomna (samoupravnog).  
     Kao što je ilustrirano Djela 14:23 i Phil. 1:1, svaka zajednica Gospodnje crkve je da 
su lokalni lideri poznat kao "starješine" (ti ljudi su takoĎer nazivaju biskupima, 
prezbiterima, pastirima, nadglednicima, pastiri. Svaka od tih riječi opisuje različite 
aspekte od bazge rada ). Pavao opisuje kvalifikacije za tih ljudi u 1 Tim. 3:1-5 i reče 
starješinama: "brinuti" (oni su za vladara i u) mjesnoj crkvi (1 Tim. 3:5). Titu iz 
"starješine" u Tit. 1:5 i onda ih je opisao kao "biskupa" u Tit. 01:07.  
     Čitamo starješina u Judeji (Dj 11:29-30), južni Galaciji (Djela 14:23), Jeruzalem 
(Djela 15:06), Efezu (Dj 20:17), i Male Azije (1 Pet. 05:01 ). Tu se podrazumijevaju 
reference na njih u 1 Sol. 5:12 i Heb. 13:17. U Tit. 01:05 smo saznali da su starješine 
potrebno tijekom otoku Kreti ("svaki grad").  
     Iako je Božja uzorak za crkveno vodstvo ne prelazi lokalnu zajednicu, visok postotak 
vjerskih skupina su upravljačka struktura, koja ide izvan mjesne crkve (vjerske skupine 
imaju "crkva stožer" u dobro poznatim grad ili nekoj drugoj zemlji, ili tamo je neka vrsta 
regionalne, nacionalne ili svjetske odbora). Iako su ti aranžmani su zajednički, oni su u 
suprotnosti s Božjom uzorak. Crkva je samo organizacija još jedan način odvojiti od 
Kristove crkve imitacije izgradili muškarci.  
     Isus je glava Crkve, starješine su lokalni čelnici, a Isusova crkva ima posebnu 
službenika poznat kao "Ďakona" (Filipljanima 1:1). Crkva Kristova je takoĎer ljudi koji 
služe kao propovjednici. Pavao i Timotej su dva prva stoljeća ministara i tih ljudi su se 
spominju kao "sluge" u Phil. 1:1. Za razliku od crkve sagraĎen od strane muškaraca, 
gdje propovjednici su voĎe, a često i najvažniji ljudi u zajednici, Biblija kaže da su 
propovjednici u Kristovoj crkvi su sluge. Preostali članovi u Isusovoj crkvi Novog zavjeta 
su jednostavno nazivaju "svetima".  
     Novi zavjet obrazac za crkvena organizacija je opisano u prethodnim paragrafima 
stoji u oštroj suprotnosti s "svećenstvo-laici" sustav naći u mnogim denominacijama. U 
stvari, u mnogim čovjek-made crkava mora postojati "službena osoba", da krste ljude ili 



pomoć s obožavanja. Božja uzorak za kršćanstvo kaže sve spašeni su "svećenici" (1 
Pet. 02:05, 9). Umjesto podjele ljudi na "svećenstvo i laici," Isus je rekao: "sve su braća" 
(Mt 23:08). Pavao ilustrira ovu točku ističući kako nekoliko Korinćanima pomogao i 
obožavanja (1 Kor. 14:26). Korinćanima znao njihova bogoslužja ne treba provoditi 
poseban svećenik ili neke vrste "svete osobe", jer su svi kršćani "svećenici" (Otk 01:06, 
5:10) i svi kršćani smatraju se " sveti "(1 Pet. 1:15).  
     Jedino ograničenje kada je u pitanju vlasništvo vodeću ulogu u obožavanje je spol 
osobe. Istaknuto u drugom smislu, žene ne smiju preuzeti vodeću ulogu u skupštini ako 
su ljudi prisutni (1 Kor. 14:34-35 i usporedite 1 Tim. 2:8-13). U crkvi Krista, kršćanin bilo 
koje mužjak može pomoći s klanjati, poučavati ili propovijedati. Crkve koje imaju žene 
propovjednici su svakako krivotvorenim crkava jer krši ono što je Pavao rekao u 1. Kor. 
14:34-35 i 1 Tim. 2:8-13. Bog je dao "uzorak" za novozavjetne crkve (2 Tim. 1:13) i svi 
trebamo koristiti ovaj obrazac za prepoznavanje i rad s "Kristova Crkva" u njihovoj 
zajednici.  
     Smo našli i mi dio jedne crkve izgraĎene od Krista? Ako je "crkva Krista" (Rim 16,16) 
ne postoji u našoj zajednici, možemo početi jednom i praksu Novog zavjeta kršćanstvo 
(tj. činiti stvari baš kao što je Novi zavjet opisuje). Možemo početi zajednica u našoj kući 
(1 Kor 16:19;. Kol 4:15; Phile 2.) Ili koristite iznajmljuje prostor za start "obožavanja u 
duhu i istini" (Iv 4:24). Mi sigurno ne želite biti dio krivotvorenih grupe da "napusti 
zapovijed Božju, a držite se tradicije ljudi" (Mk. 07:08). Zapamtite, "Sve crkve Kristove 
Pozdravljaju vas" (Rim 16,16).  
 

 


