
Jak se stát křesťanem 
  
Výraz "New Testament křesťanství" jednoduše znamená, že dělat věci jako nový zákon 
popisuje. Bůh má "vzorek zvuku slova" pro křesťanskou víru a jsme na "hold" tohoto 
vzoru (2 Tim. 1: 13). Bůh je vzorek je součástí "úzkých brána", která vede k životu (Mt. 
7: 13-14) a tento model, pokud lidé budou používat, eliminuje náboženské zmatek a 
náboženské rozdělení (porovnání 1 Cor. 14: 33). Když lidé jsou nevědomé Boží vzoru 
nebo odmítají jeho část, bude stovky nebo tisíce různých náboženských skupin, že 
všichni se hlásí k "Křesťanskou". Skutečné následovníků Krista víme, že Bůh má 
specifický způsob, jak dělat věci a je důležité držet "vzor" se (porovnání 1 Cor. 4: 17). 
Jednou z nejvíce elementární částí Boží vzor se nachází v převodu (cesta, někdo se 
stane křesťanem). Jak dokládá následující graf, Boží vzorec pro převod vyžaduje víru 
(víra), pokání (změna od hříchu), vyznánía křest (ponoření do vody) pro odpuštění 
hříchů. 
  

IDNES.cz Boží příkaz Boží příkaz Požehnání 
Mk. 16: 16: Věřte a byl pokřtěn Uloženo 

Působí 2: 38: Pokání a byl pokřtěn Odpuštění hříchů 
Akty, 22: 16: Vznikají a byl pokřtěn Odplavení hříchy 

  
Informace v MK. 16: 16 se přirovnává k vlaku; stejně jako vagóny jsou spojeny spolu s 
spojovacím čepem, takže slovo "a" spojuje dohromady příkazy "atakuf"a"křtu" (Ježíš 
řekl člověk musí věřit a pokřtěn před on může být "uložit"). Vzhledem k tomu, že v 
aktech 2 doslechl a věřili fakta evangelium (působí 2: 37), takže jim mohli dostávat 
"odpuštění hříchů", jim bylo řečeno "pokání a byl pokřtěn" (působí 2: 38). Informace v 
činy 2 nabízí také ilustrace vynikající pokání, slovo, které znamená "na"změnit k 
lepšímu." People kdo dříve nenáviděl Ježíše (působí 2: 36) litovali (jsou začal milovat a 
následovat Ježíše). Poté, co lidé věří a pokání, mají být pokřtěn, čin, který "omývá pryč 
hříchy" (akty, 22: 16). 
Vedle pasáže v předchozím grafu, Bible také vysvětluje účel křest v Gal. 3: 27 (Paul 
řekl, křest dá lidem "do Krista"). Je-li člověk dost starý na to, aby se zodpovídal za své 
činy, je buď "v Krista" nebo "Krista". Jestliže osoba je dost stará na to, aby odpovědný 
za své činy a on se "Krista", nemá žádné duchovní požehnání, z nichž jeden je spásy 
(2 Tim. 2: 10). Ti, kteří jsou "Krista" mají všechny duchovní požehnání (Eph. 1: 3), z 
nichž jeden je záchrana. Podle Gal. 3: 27, osoba nezahájí "Krista" až si pořádně 
pokřtít. 
     Vedle Ježíše a Paul říká, že křest je součástí procesu spásy, je informace v 1 Pet. 
3: 20-21. Peter popsáno jak voda sloužila jako dělící linii Noe a jeho rodiny (Bůh použít 
povodeň uložené od ztracených, Gen.. 6-7). Voda zvedla Archa a v bezpečí a voda 
způsobila neuložený utopit. Ve skutečnosti, Petr řekl Noemovi a jeho rodina byli 
"uložen prostřednictvím vody" (1 Pet. 3: 20). Peter také řekl, "opravdu tak vypadá" lidé 
dnes a tato "pravda Obdobnost" je "křtu" (1 Pet. 3: 21). Jinými slovy, j,ust jako vody 
oddělené uložené od ztracených v antického světa, takže voda (křest) nyní dělí od 
ztracených uložené pod křesťanské éry (viz opět předcházející graf). Peter dále uvedl, 
jak křest není pro "špínu z masa a kostí" (je to není proces odebrání fyzické špína)1 
Pet. 3: 21. Křest je pro duchovní filth – sin– jak bylo vysvětleno v 2: 38 a akty, 22: 16. 
Nebyl žádný zvláštní moc v povodni, které oddělena Noah neuložená a není žádná 



zvláštní moc ve vodě, která je nyní používán k pokřtít lidí. Naše ospravedlnění od 
hříchu přichází skrze krev Ježíše (Paul tento bod v ROM 5: 9 a vysvětlil, jak tento 
proces funguje v ROM 6: 1-4). 
Doložené v následujícím obrázku, který je prostřednictvím zdvořilosti Jsme péči 
ministerstev, hříšníci přístup výhody Ježíšovu krev nejčastější smrti, pohřeb a 
zmrtvýchvstání Páně. Poté, co člověk věří, není uložen. Věřící musí dojít k "smrt". Smrt 
je další popis pro pokání (lidé musí zapnout od hříchu. Porovnávat sloupec 3: 7; Působí 
2: 38; LK. 13: 3; Akty, 17: 30). Lidé musí umřít"hřích" (repent), tak není "umírají v 
hříchu" (zahynout navždy v pekle). 
 

 
 
Poté, co je osoba věřil a kál (zemřel na hřích), je ochoten připustit, že Ježíš je syn Boží 
(akty, 8: 37; 1 Tim. 6: 12) a pak "pohřben s Kristus skrze křest" (ROM 6: 4). Poté, co 
člověk byl řádně pokřtěn, má "novost života" (ROM 6: 4). 
Mnozí věří, že "nový život" (spása, odpuštění hříchů a všechny duchovní požehnání) 
přichází před křtem, ale v bibli opakovaně tvrdí, to je nesprávný. Ježíš řekl, že člověk je 
"ušetřit" poté, co byl pokřtěn (Mk. 16: 16). Petr řekl, že má člověk "odpuštění svých 
hříchů" poté, co byl pokřtěn (působí 2: 38). Ananiáše řekl, hříchy jsou "nesmyje" tím byl 



pokřtěn (akty, 22: 16). Řekl Paul, "křtu", staví lidi Kristus (Gal. 3: 27). Osoba obdrží 
"nový život" po křtu (ROM 6: 4). Ježíš řekl, že člověk musí "narodit znovu" (Jn. 3: 3) a 
nový život, vyžaduje vody (Jn. 3: 5). Bůh má určitý vzorek pro spásu a tento model 
vyžaduje lidi mít víru, kát se ze svých hříchů, přiznat, že Ježíš je syn Boží a "pohřben s 
Kristem" "odpuštění svých hříchů". 
     Popis křest jako "zakopávání" (skutečné 6: 4 a plukovník. 2: 12) nám říká, že Bible 
křest vyžaduje ponoření (ne pohřbít něco neuděláme prořízne nebo odlévání špínu na 
ní). Pohřeb znamená, že někdo nebo něco je pokryta a to je křest nového zákona 
vyžaduje (osoba je ponořena do a tudíž zahrnuty do vody). Když John byl šel ten křest 
lidi, jeho křest požadované "hodně vody" (Jn. 3: 23). Ve skutečnosti tento verš říká, že 
Jan křtil na tomto místě, "protože" byl tam hodně vody. 
Křest odpuštění hříchů je nezbytnou součástí Boží vzorek pro převod, ale to je jen jedna 
charakteristika nového zákona křesťanství. Bůh rovněž vytvořila zvláštní místo zvané 
"církev" () Toto slovo popisuje uložený). Ježíš slíbil, že "budovat jeho kostel" (Mt. 16: 
18) a tento slib vyžaduje, aby zemřel hroznou smrtí (akty, 20: 28). Ježíš vybudovat své 
církve a postavil pouze jedna církev (Všimněte si, že v Mt. 16: 18 je slovo "církev" 
singulární). 
V Eph. 1: 22-23 Paul popsal jako Ježíše "církev" "tělo" ("do kostela, který je jeho tělo"). 
Uvedeno jinak, Paul potvrdilo, že slova církve a tělo jsou zaměnitelné ("církev" a "tělo" 
popisují totéž). Význam tohoto faktu je vidět v Eph. 4: 4, místo, kde Paul řekl Bůh má 
pouze "jedno tělo." Vzhledem k tomu, že re je pouze "jedním tělem" (Eph. 4: 4), a tato 
"jedno tělo je církev" (Eph. 1: 22-23), znovu je jedna církev , která má Boží schválení. 
Mnoho dalších církví lze nalézt na světě, ale tyto kostely nejsou součástí kostel 
postavený v Krista. Tyto kostely jsou padělané skupiny, které byly postaveny muži (Mt. 
15: 8-9) a Ježíš řekl, tyto skupiny budou jednoho dne zničena neboť Bůh je stavět (Mt. 
15: 13). 
Problém s padělaným kostelů je tak špatné, že Ježíš řekl: "Ne každý ten, co mně, pane, 
pane, vstupuje do království nebeské; Ale on dí vůle mého otce, který je v nebi. 22 
Mnozí budou říkat mi v tom den, pane, pane, jsme ne prorokoval tvým jménem a tvé 
jméno vymýtit démony a jméno tvé udělat mnoho mocných funguje? 23 A pak budu 
vyznávat, nevěděl jsem, že vás: odejdi ode mne, vy, kdo páchají ničemnosti"(Mt. 7: 21-
23). 
Pokud chceme skutečně rád a sloužit Bohu, musíme identifikovat a pracovat s jedna 
pravda, církev Ježíšova namísto padělaných skupiny. Bible pomáhá určit, které církev 
je skrz Písmo svaté; Můžeme určit správné církve s použitím "vzor" (2 Tim. 1: 13) v boží 
slovo. Vzor pro Kristovy církve zahrnuje věci jako jak lidé se křesťané, jak církev 
Ježíšova zbožňuje, jak je organizována Boží církev a co její členové. 
Jak již bylo vysvětleno v předchozích informacích, jeden z identifikační značky Ježíšova 
kostela se nachází v jak lidé ukládají: lidé musí věřit (Heb. 11: 6); Kajte se ze svých 
hříchů (Lk. 13: 3; Akty, 17: 30); uznávají, že Ježíš je syn Boží (ROM 10: 9) a byl pokřtěn 
pro odpuštění hříchů (působí 2: 38; 22: 16). Bible nikdy říká věci jako "přijmout Ježíše 
do srdce," "modlit hříšník", nebo "Modlím se k přijímání Kristus." 
Poté, co člověk následuje Boží vzorek pro převod, jak je uvedeno v předchozím 
odstavci, Bible říká, že Ježíš "Přidá" osoba k jeho církvi (působí 2: 47, KJV). V 
kostelech, postavená muži (padělané skupiny) lidé často "připojit" církev nebo jsou 
"hlasovali" do toho. Působí 2: 47 říká, že členství v Ježíšově kostele je řízena sám pán. 



Stanoveno jinak, se lidé nemohou "připojit" církev nového zákona. Ani mohou oni 
hlasovali, do toho. Se lidé automaticky stávají členy to poté, co budou následovat Boží 
vzorec pro převod. 
Církev nového zákona lze rovněž uznány podle toho, co dělá. Poté, co lidé stali 
křesťany na den letnice (činy 2: 36-38), Luke se říká, že "pokračující stedfastly v učení 
apoštolské a přátelství, v lámání chleba a modlitbách" (působí 2: 42). Tato pasáž 
ukazuje, že část Boží příklad zahrnuje setkání v pravidelných intervalech a dělat věci, 
které uvedené v tomto textu. Náboženské skupiny se zavázaly k "modlitba" a 
"Společenstvo," ale většina z nich "stedfast" s ostatními dvěma vlastnostmi v aktech 2: 
42 ("učení apoštolské" a "lámání chleba"). 
Církev Ježíšova lze částečně identifikován jeho přísné dodržování apoštolské doktríny 
(informace, dnes máme v bibli). Místo z po pravidla a diktuje mužů (Mt. 15: 9), členové 
církve Kristovy použít Bibli jako své jediné vodítko. Nový zákon křesťané vědí, že Bůh 
dal "dokonalý zákon svobody" (Jas. 1: 25) a tyto informace jim dává "všechny věci, 
které se vztahují k životu a božství" (2 Pet. 1: 3). Uvedeno jinak, dokončený nový zákon 
"poznatku, nás sám pro každé dobré dílo" (2 Tim. 3: 16-17). Tedy nový zákon křesťané, 
(těch, kteří jsou součástí církve Kristovy) spoléhat se výhradně na tomto "formou výuky" 
(ROM 6: 17) pro "vzor" (2 Tim. 1: 13) potřebují sloužit a uctívat Boha "ve skutečnosti" 
(Jn. 4: 24). Padělané kostelů spoléhat na vyznání, informace z jejich "církevní ústředí", 
církevní příručky atd. 
Působí 2: 42 také odkazuje na "lámání chleba" (tedy Lord's večeři. Řecký text doslova 
říká "rozbití chleba"). Toto prohlášení nám říká, že první století křesťané, spořádal 
večeři Lord's na základě "stedfast". Jiné pasáže posílila skutečnost, že členové církve 
Ježíše vstoupila Lord's večeři v pravidelných intervalech. Například, Pavel hovořil o 
korintskými sestavení v 1 Cor. 16: 2. Korintským sešli na každou neděli (Tento bod se 
projevuje velmi dobře list JANŮV) a Korintským přináší položky na Lord's večeři své 
týdenní sestavení (1 Cor. 11: 20). Přestože položky na Lord's večeři byly zneužívány, 
Korintským věděl, že jsou k prvky pro večeři Lord's každou neděli. To byla praxe pro 
Korint, stejně jako všechny ostatní sbory, které cvičili nový zákon křesťanství (1 Cor. 4: 
17). 
V činy 20 četli jsme chvíli, kdy Paul byl nějaký chlapík křesťany a tato skupina skutečně 
čekal na "první den v týdnu" (Acts 20: 6), neděle, takže Lord's večeře lze pozorovat (20 
aktů: 7). I přesto, že Paul spěchal (akty, 20: 16), čekal sedm dní, aby se mohl setkat s 
chlapík křesťany "první den v týdnu" (akty, 20: 6) a těžila z Lord's večeře (Páně). Tyto 
informace odpovídá perfektně funguje 2: 42, text, který říká, že první křesťané 
"pokračoval neochvějně v lámání chleba." Členové církve Ježíše těžila z večeře Lord's 
každou neděli. V kostelech, postavená muži mohou lidé těžila z večeře Lord's jednou za 
rok, dvakrát ročně, po čtvrt, nebo jednou za měsíc. 
Pokud věřících Lord's večeři méně než jednou týdně, jsou "take away" část co Bůh 
určených k uctívání a tím změnit Boží božského vzoru () porovnání Rev. 22: 19). Pokud 
lidí Nabídka Lord's večeři víc než jednou týdně, jsou "Přidat do" Boží božský vzor a jsou 
také vinen hříchem (porovnávat Rev.. 22: 18). Pokud lidé nemají Sunday, "první den v 
týdnu," jako jejich zvláštní den k uctění Boha v uctívání (1 Cor. 16: 2), rovněž nedokáží 
sledovat část vzoru nového zákona a tedy nejsou součástí církve nového zákona. 
     K identifikaci nového zákona církev prostřednictvím jeho vzorek pro převod, způsob, 
jakým lidé se stávají členy tohoto kostela, přísné lpění na písmo svaté a večeři Lord's 



každý týden, církev nového zákona lze identifikovat podle jeho učení, dává. Mnoho 
náboženských skupin odvolání nekřesťany fondů nebo zapojují do věci jako péct 
prodeje a myčky. V prvním století křesťané, kteří byli členy církve nového zákona, "vzal 
nic pohani" (neuložené, 3 Jn. 7). Dnešní členové církve nového zákona stále splňují 
všechny své finanční závazky prostřednictvím svobodné vůle příspěvky od členů; Nový 
zákon křesťané nebudou chtít ani očekávat, že nečlenové přispět nic dílo Boží. 
Kristova církev může být rovněž označeno množství peněz, které lidé dávají. Mnoho 
náboženských skupin říci své členy "desátek" (uveďte 10 % příjmu). Pokud se 
náboženská skupina vyučuje tithing, to je jasná známka, že je padělané kostel. Tithing 
je součástí starého zákona zákon, který byl dán Hebrejské národa. Starý zákon zákon 
obsahuje různá pravidla o přidělení, drží Hospodin den, zvířecí oběti, speciální kněží, 
atd., a tento zákon byl v platnost asi 1500 let. Poté, co Ježíš přišel na svět si řekl, že 
jeho smrt přinese novou smlouvou (Lk. 22: 20) a to se stalo. Ježíš vzal pryč celý starý 
zákon systém umírá na kříži (Rome. 10: 4 a porovnat Heb. 8: 5-13). Pokud se lidé snaží 
svázat jakákoli část Starého zákona zákon o lidech, a říkat lidem, aby "desátek" je 
jedním příkladem, Bible říká, že lidé jsou "fallen from grace" a jsou "oddělené od Krista" 
(Gal. 5: 4, ASV). 
Namísto tithing, členové církve nového zákona učinit osobní rozhodnutí o kolik se dát. 
Ve skutečnosti, církev, která patří Bohu se řídí dvě základní pravidla, pokud jde o dává: 
(1) poskytnout "vesele" a (2) tak bylo "uspěli jsme" (1 Cor. 16: 2; 2 Cor. 9: 7). Vzhledem 
k tomu, že nový zákon říká, že jak jsme uspěli, je církev, která říká, že lidi na "desátek" 
(uveďte 10 %) padělků kostel. Ti, kteří se zeptat nebo Řekněte lidem desátek učí "jiné 
evangelium" (Gal. 1: 6-9). Tato chyba je tak vážné, že Paul řekl, pokuste se navázat 
nějakou část Starého zákona zákon o lidech, kteří jsou jako žena, která je ženatý se 
dvěma muži ve stejné době (ROM 7: 1-4). 
Nový zákon křesťany vědí a učit, Jesus "přibil starý zákon na kříž" (sloupec 2: 14) a 
odstranění starého zákona zákon zahrnuje odstranění Desatero přikázání. Věci jako 
vraždy, krádež a cizoložství, jsou stále špatně (Rome. 13: 9), ale tyto akty, jsou špatné, 
protože jsou zakázané podle nového zákona. Lidé může "naučit" ze starého zákona 
(Rom. 15: 4), ale nový zákon je zákon, všichni jsou pod. Padělané skupiny často 
nedokážou rozlišovat mezi starý zákon a nový (učí, že závazné jsou stále Desatero 
přikázání, lidé potřebují desátek, stále existuje potřeba udržet Sabbath den, atd.), ale 
tyto věci nejsou vštěpují nového zákona křesťany. Členové církve nového zákona, že 
rozdíl mezi starý zákon a nový zákon. 
Protože členové církve nového zákona správně rozlišit starý zákon z nového zákona, 
jsou v souladu s Boží vůlí, v oblasti hudby. Lidé použítsystém pod starý zákon uctívání 
instrumentální hudbu (PS: 150; 2. Chron. 29:25). Podle nového zákona systém uctívání, 
lidé jsou výslovně řekl, že "únor" (Eph. 5: 19; Sloupec 3: 16) a je to, co křesťané nového 
zákona. Pokud nový zákon řekl, "si hudbu," jsme by oprávněna hudbu nějak 
rozhodneme. Od Boha výslovně řekl, kdo živé podle nového zákona k tomu hudbu, 
zpěv (compare Heb. 13: 15), je to, co jeho lidé dělají a to je další identifikační značkou 
Kristovy církve. Pokud budeme zpívat, hrát a v uctívání, přidáme k Boží instrukce. 
Přidání, instrumentální hudbu k uctívání je příkladem "vůle vyznání" (sloupec 2: 23) a 
přesahuje "Co je psáno" (1 Cor. 4: 6). 
Sbory církve jsou dalším příkladem "going rámec toho, co je psáno." Bible říká, že 
křesťané jsou "zpívat navzájem" (Eph. 5: 19; Sloupec 3: 16), ale někteří používají 



církevních sborů, "protože se jim líbí." Uctívání není o tom, co máme rádi; je to o boží 
vzorec (compare Jn. 4: 24, kde Ježíš řekl "musí Uctíváme v pravdě"). Pokud uděláme 
věci tak, jak byla popsána Bůh, půjdeme rámec toho, co je psáno (1 Cor. 4: 6), my "již 
přebývat v učení Ježíše Krista", a "Nemáme ani Bůh" (2 Jn. 9). 
Předměty spásy a uctívání jsou velmi užitečné v oddělení církve nového zákona od 
padělaného skupin, ale nejsou jedinými způsoby, jak rozpoznat skutečné církve Ježíše. 
Jsme také rozhodnout, které církev skutečně následuje Boží vzor studiem, co říká Bible 
o církvi organizace. Každá organizace má nějaký druh struktury, včetně ústředí nebo 
hlavní kanceláře a to platí i pro církev nového zákona. Ježíš je jeho církve a bydlí v nebi 
(akty, 1: 11). Nebeská dosazení Ježíše na trůn (působí 2: 30) nám říká "ústředím" pro 
nový zákon, církev je v nebi. Uvedeno jinak, církev Ježíšova nemá žádné pozemské 
ústředí; padělané kostelů, však často mají pozemské centrály. Ježíšova kostela je 
rovněž autonomní (autonomní). 
Jak ilustruje akty, 14: 23 a Phil. 1: 1, každý sbor církve Boží je, aby místní vůdci, známé 
jako "stařešinové" (tito muži jsou také označovány jako biskupové, presbyters, pastorů, 
vnukla, pastýři. Každý z těchto slov popisuje jiný aspekt že starší práce). Paul popsány 
kvalifikace pro tyto muže v 1 Tim. 3: 1-5 a mu řekl starší "postarat se o" (jsou to 
pravidlors k a) místní sbor (1 Tim. 3: 5). Titus podle "stařešinové" v Tit. 1: 5 a pak je 
popsán jako "biskupové" v Tit. 1: 7. 
Četli jsme o starší v Judei (činy 11: 29-30), Jižní Galatie (akty, 14: 23), Jeruzalém (Acts 
15: 6), Efesu (akty, 20: 17), a Malé Asie (1 Pet. 5: 1). Jsou předpokládané odkazy na ně 
1 Thess. 5: 12 a Heb. 13:17. V Tit. 1: 5 učíme, starší bylo zapotřebí po celém ostrově 
Kréta (dále jen "každé město").  
Přestože Boží vzor pro církevní vedoucí nesmí přesáhnout místní kongregace, vysoké 
procento religious skupin vedení struktura to jde mimo místní kostel () náboženské 
skupiny mají "církevní ústředí" v dobře známé města nebo na jinou zemi nebo je tu 
nějaký typ regionální, národní a celosvětové desky). Ačkoli tato opatření jsou společné, 
že jsou v rozporu s Boží vzoru. Organizace církve je jen jeden způsob, jak oddělit 
Kristova církev od napodobeniny postavené muži. 
     Ježíš je hlava církve, starší jsou místní vůdci, a Ježíšova kostela má zvláštní 
sluhové, známé jako "diákonů" (Phil. 1: 1). Kostel Krista má také muži, kteří slouží jako 
kazatelé. Paul a Timothy byly dvě první století ministři ase muži jsou označovány jako 
"zaměstnanci" v Phil. 1: 1. Na rozdíl od církve, které byly postaveny muži, kde kazatelé 
jsou vůdci a často nejdůležitější lidé ve sboru Bible říká, že kazatelé v Kristovy církve 
jsou zaměstnanci. Zbývající členové v církev Ježíšova nového zákona jsou jednoduše 
nazývané "svaté". 
Nový zákon vzorem pro církevní organizace, popsané v předchozích odstavcích stojí v 
ostrém kontrastu k systému "duchovní Ardalionovič" v mnoha hodnotách. Ve 
skutečnosti v mnoha kostelech člověkem musí existovat "úřední osoba" Pokřti lidi nebo 
pomoc s uctívání. Říká, že Bůh je vzorem pro křesťanství uložené jsou "kněží" (1 Pet. 2: 
5, 9). Namísto rozdělování lidí do "duchovních a Ardalionovič", řekl Ježíš, "Všichni jsou 
bratři" (Mt. 23: 8). Paul illustrated tento bod poukazem na to, jak několik Korintským 
pomohl a s worship (1 Cor. 14: 26). Korintským znal, jejich uctívání nemusela provádí 
speciální knězi, nebo nějaký druh "svaté osoby" protože všichni křesťané jsou "kněží" 
(Rev. 1: 6; 5: 10) a všichni křesťané jsou považovány za "posvátné" (1 Pet. 1: 15). 
Jediné omezení, pokud jde o s vedoucí roli v uctívání je pohlaví osoby. Uvedeno jinak, 



ženy není dovoleno přijmout vedoucí úlohu v shromáždění muži jsou-li (1 Cor. 14: 34-35 
a porovnat 1 Tim. 2: 8-13). V kostele Krista mohou pomoci veškeré křesťanské muže s 
uctívání, učí nebo kázat. Kostely, které mají kazatelé ženy jsou většina určitě 
padělaných kostelů, protože porušují, co řekl Paul 1 Cor. 14: 34-35 a 1 Tim. 2: 8-13. 
Bůh dal "vzor" pro církev nového zákona (2 Tim. 1: 13) a všechny je třeba použít tento 
vzor k identifikaci a pracovat s "církve Krista" v jejich Společenství. 
Už jsme a jsme součástí jednoho kostel postavený v Krista? Jestliže "církev Krista" 
(ROM 16: 16) neexistuje v naší obci, můžeme spustit jednu a praxe nový zákon 
křesťanství (o stejně jako nový zákon popisuje tj dělají věci). Můžeme začít kongregace 
v našem domě (1 Cor. 16: 19; Col. 4: 15; Phile. 2) nebo použít pronajatých prostor a 
začít, "uctívání v duchu a v pravdě" (Jn. 4: 24). Rozhodně Nechceme být součástí 
padělaných skupin, že "nechte přikázání Boží a počkejte na tradici muži" (Mk. 7: 8). 
Nezapomeňte, že "všechny církve Ježíše Krista salute you" (ROM 16: 16).  
 


