
Как да стана християнин  
 
     Бог е един "модел за добро думите" за християнската вяра и ние трябва да 
"държи" на този модел (2 Тим. 1:13). модел на Бог е част от "тясната порта", който 
води към живот (Мат. 7:13-14) и този модел, ако хората ще я използва, премахва 
религиозното объркване и религиозното разделение (сравни 1 Кор. 14:33). Когато 
хората не са запознати с модела Бог или те отхвърлят някои части от нея, ще има 
стотици или хиляди различни религиозни групи, че всички твърдят, че е 
"християнин." Истинският последовател на Христос знае, че Бог е по специфичен 
начин на правене на нещата и важно е да се "държи на модела" (сравни 1 Кор. 
4:17).  
     Един от най-елементарни части на модел на Бог е открит в преход (начина, по 
който някой става християнин). Както показва следващата таблица, модел на Бог 
за реализация изисква вяра (вяра), покаяние (повратен от греха), изповед и 
Кръщението (потапяне във вода) за опрощение на греховете.  
 
Библията стих Бог Божията заповед Командата благословия  
Mk. 16:16: Вярвай и се кръсти Запазени  
Деяния 2:38: Покайте се и да бъдат кръстени Опрощаване на греховете  
Деяния 22:16: Стани и се кръсти Отмива се греховете  
 
     Информацията в Мк. 16:16 е в сравнение с влак, както boxcars са свързани 
помежду си с болта, така че думата "и" съединява командите на "вяра" и 
"кръщение" (Исус казва човек трябва да вярва и се кръсти преди той може да 
бъде "спасен"). Тъй като тези в Деяния 2 бяха чули и смята, че фактите на 
Евангелието (Деян. 2:37), им е било казано да "се покаят и да бъдат кръстени" за 
да могат да получават "прошка на греховете" (Деян. 2:38). Информацията в 
Деяния 2 също е отлична илюстрация на покаяние, дума, която означава "да се 
промени към по-добро." Хората, които някога мразеше Исус (Деяния 2:36) разкая 
(те започнаха да се обичат и следват Исус). След като хората вярват и се покаят, 
те трябва да бъдат кръстени, акт, който "отмива греховете" (Деян. 22:16).  
     В допълнение към части от предходната таблица, Библията и обяснява целта 
на кръщението в Гал. 03:27 (Пол заяви кръщение поставя хората "в Христос"). Ако 
човек е достатъчно възрастен, за да бъдат отговорни за действията си, той е или 
"в Христа" или "извън Христос." Ако човек е достатъчно възрастен, който да 
отговаря за действията си, а той е "извън Христос", той е не духовни благословии, 
една от които е спасение (2 Тим. 2:10). Тези, които са "в Христос" са всички 
духовни благословения (Еф. 1:3), един от които е спасението. Според Гал. 03:27, 
човек не влиза "в Христа", докато той е бил надлежно кръстени.  
     В допълнение към Исус и Павел казва, че кръщението е част от спасението 
процес, това е информация в 1 Пет. 3:20-21. Петър описано как водата служи като 
разделителна линия за Ной и неговото семейство (Бог използва от наводнения да 
се разделят на спасените от изгубените, ген 6-7). Вода вдигна ковчега, и тези в 
него с безопасността и вода, причинени на незаписаните да се удави. В 
действителност, Петър рече Ной и неговото семейство са били "спасени чрез 
вода" (1 Петр. 3:20). Петър също така каза, че е "истински образ" за хора днес и 



това "истински образ" е "кръщение" (1 Петр. 3:21). С други думи, точно както вода 
отдели спаси от загуби в древния свят, така че водата (кръщение) сега разделя 
спаси от загуби в християнската епоха (вж. отново предходната графиката). Петър 
отбелязва по-нататък как кръщение не е за "мръсотията на плътта" (това не е 
процес за премахване на физическа мръсотия), 1 Петр. 3:21. Кръщението е за 
духовно мръсотия-грях, както е обяснено в Деяния 2:38 и Деяния 22:16.  
     Не е имало специална сила в придошлите води, които делят Ной от 
неспасените и няма особена сила във водата, което сега се използва да кръщават 
хора. обосновка ни от греха идва чрез кръвта на Исус (Павел тази точка в Рим. 5:9 
и той обясни как работи този процес в Рим. 6:1-4).  
     Както се вижда от следната графика, която се осигурява чрез любезното 
съдействие на Ние се грижим министерства, грешници достъп до ползите от 
кръвта на Исус от reenacting смъртта на Господ, погребение и възкресение. След 
като човек счита, че не е спасен. Вярващият трябва да опита една "смърт". Тази 
смърт е друг описание за покаяние (хора трябва да се обърнем от греха Сравнете 
полковник 03:07;. Деяния 2:38;. Лука 13:03; Деяния 17:30). Хората трябва да "умре 
за греха" (покаят), за да не "умре в греха" (погине вечно в ада).  
 



  

     След като човек е повярвал и се е разкаял (починал на греха), той е готов да 
признае, че Исус е Син на Бога (Деяния 8:37;. 1 Тим 6:12) и след това да бъдат 
"погребани с Христос чрез кръщение" (Римляни . 6:4). След като лицето е било 
правилно кръсти, той е "нов живот" (Рим. 6:4).  
     Мнозина вярват, че "нов живот" (спасение, прошка на греховете и всички 
духовни благословения) идва преди кръщението, но Библията многократно казва, 
че това е неправилно. Исус е казал един човек е "спасен", след като се кръсти 
(Mk. 16:16). Петър рече човек има "опрощение на греховете си", след като 
кръстени (Деян. 2:38). Анания каза грехове са "отмива", като е кръстен (Деян. 
22:16). Павел казва "кръщение" поставя хората в Христос (Гал. 3:27). Човек 
получава "нов живот", след кръщението (Рим. 6:4). Исус каза: човек трябва да е 
"роден отново" (Йоан 3:3) и това ново раждане изисква вода (Йоан 3:5). Бог е 
конкретен модел за спасение и на този модел изисква хората да имат вяра, да се 
покаем за греховете си, изповяда, че Исус е Син на Бога, и да бъдат "погребани с 
Христос" за "опрощаване на греховете им."  
     Описанието на кръщението като "погребение" (Рим. 6:04 и полковник 2:12) 
Библията ни казва, че кръщението изисква потапяне (не погребат нещо с 



пръскане или поливане мръсотия върху него). А погребението означава, че някой 
или нещо се покрива и това е, което Новия Завет кръщението изисква (човек е 
потопена в и по този начин е покрит с вода). Когато Йоан кръщаваше хората му 
кръщение необходими "много вода" (Йоан 3:23). В действителност, този стих казва 
Джон кръстени на това място ", защото" там имаше много вода.  
     Кръщение за опрощаване на греховете, е съществена част от модел на Бог за 
реализация, но това е само една характеристика на завет християнството Нова. 
Бог също така е създал специално място, наречена "църква" (тази дума описва 
спасени). Исус обеща да "изгради църквата Си" (Мат. 16:18) и това обещание 
изисква Той да умре от ужасна смърт (Деян. 20:28). Исус изгради църквата Си и 
Той построи само една църква (забележете, че в планината. 16:18 на думата 
"църква" е единствено число).  
     В Еф. 1:22-23 Павел описва в "църквата" като "тяло" на Исус ("до църквата, 
която е Негово тяло"). Казано по друг начин, Павел твърди, че думите църква и 
тялото са взаимозаменяеми ("църква" и "тяло" описват едно и също нещо). 
Значението на този факт се вижда в Еф. 04:04, място, където Павел е казал Бог е 
само "един орган." Тъй като има само "едно тяло" (Еф. 4:04), и това "едно тяло е 
църквата" (Еф. 1:22-23 ), има една църква, която има одобрението на Бога. Много 
други църкви може да се намери в света, но тези църкви не са част от църквата 
построена от Христос. Тези църкви са фалшиви групи, които са построени от 
мъжете (Мат. 15:8-9) и Исус каза, че тези групи, един ден ще бъде унищожена, 
защото Бог не ги създаде (Мат. 15:13).  
     Проблемът с фалшиви църквата е толкова лошо, че Исус е казал: "Не всеки, 
който ми каза: Господи, Господи, влиза в небесното царство, а който върши 
волята на Отца Ми, Който е на небесата. 22 Много ще ми казват в оня ден: 
Господи, Господи, не ние не пророкуват с Твоето име, и с Твоето име изгонвам 
бесовете, и от името Ти направи много велики дела? 23 И тогава ще им заявя Аз 
никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършат беззаконие 
"(Мат. 7:21-23).  
     Ако искаме наистина да обичат и служат на Бог, ние трябва да определи и 
работа с истинската църква на Исус, вместо на фалшиви група. Библията ни 
помага да се установи, кой е прав църква чрез Писанията, ние може да установи 
правото църква с помощта на "модела" (2 Тим 1:13). Намерени в Божието слово. 
Моделът за църквата на Христос включва неща като това как хората стават 
християни, как Исус църква се покланя, как е организирана църква на Господ, и 
това, което неговите членове,.  
     Както вече бе обяснено в предходната информация, един от най-
опознавателни знаци на Църквата на Исус се намира в това как хората се 
записват: Хората трябва да вярват (Евр. 11:6); покаят за греховете си (Лука 13:03; 
Акт 17: 30); признават, че Исус е Син на Бога (Рим. 10:9), и да бъдат кръстени за 
опрощение на греховете (Деяния 2:38; 22:16). Библията никога не говори за неща 
като "приема Исус в сърцето", "казва молитвата на грешника", или "се моли да 
приемат Христос."  
     След като човек следва модела на Бог за преобразуване, както беше в 
предишната точка, Библията казва, че Исус ", добавя" лице, което да му църква 
(Деяния 2:47, KJV). В църкви, построени от мъже (фалшива групи), хората често 



"съединение" на църквата или те са "гласували" в нея. Деяния 2:47 казва, че 
членството в Църквата на Исус се контролира от самия Господ. Казано по друг 
начин, хората не могат да "съединение" на Новия завет църква. Не могат вече да 
се гласува в него. Хората автоматично стават членове на нея, след като те 
следват модела на Бог за реализация.  
     Новият завет църква може да бъде признато от това, което прави. След като 
хората станат християни в Деня на Петдесятница (Деяния 2:36-38), Лука казва, че 
"продължава stedfastly в преподаването на апостолите, в общението, в 
преломяването на хляба и в молитвите" (Деян. 2:42). Този пасаж показва, че част 
от например Божията включва среща редовно и прави нещата, изброени в този 
стих. Повечето религиозни групи са се ангажирали да "молитва" и "приятелство", 
но повечето не са "твърдо" с другите две характеристики в 02:42 Деяния (на 
"Учебен апостолите" и "преломяването на хляба").  
     Исус църква може да бъде частично, определени от стриктното спазване на 
апостолите "доктрина (на информацията, която сега има в Библията). Вместо да 
се следят правилата и диктува на мъжете (Мат. 15:09), членовете на Христовата 
Църква използване на Библията, тъй като само с ръководството. Новия Завет 
християните знаят, че Бог е дал на "съвършения закон на свободата" (Яков 1:25) и 
тази информация им дава "всички неща, които се отнасят до живота и 
благочестието" (2 Петр. 1:3). Казано по друг начин, завършени Новия завет ", 
представи ни до всяко добро дело" (2 Тим. 3:16-17). Така Новия завет християни 
(тези, които са част от църквата на Христос) само се позовават на тази "форма на 
обучение" (Рим. 6:17), за "модел" (2 Тим. 1:13) те трябва да служат и се покланят 
на Бог "в истината" (Йоан 4:24). Фалшив църкви разчитат на вероизповедания, 
информация от своите "църква щаб", църквата ръководства и т.н.  
     Деяния 2:42 се позовава и на "преломяването на хляба" (т.е. Господната 
вечеря. В гръцкия текст буквално е записано "за разбиване на хляб"). Това 
изявление ни казва, първите християни век отпих от Господната вечеря на 
"твърдо" основа. Други пасажи засилване на факта, че членовете на Църквата на 
Исус се Господната вечеря на регулярна основа. Например, Павел говори за 
коринтски събрание в 1 Кор. 16:02. Коринтяните са се срещнали на всяка неделя 
(тази точка се изразява много добре в NASB) и Коринтианс са привеждане на 
обектите за Господната вечеря да си седмично асамблеи (1 Кор. 11:20). Въпреки, 
че елементите за Господната вечеря са да бъдат използвани, за Коринтианс 
знаеха, че са за привеждане на елементи за вечеря всяка неделя на Господ. Това 
е практика за Коринт, както и всички други събрания, че практикува Новия Завет 
християнството (1 Кор. 4:17).  
     В Деяния 20 четем за времето, когато Павел е бил с някои приятели християни 
и тази група всъщност чакаше за "първия ден от седмицата" (Деян. 20:6), неделя, 
така че Господната вечеря може да се наблюдава (Деяния 20:07 ). Въпреки, че 
Павел е бил в нужда (Деяния 20:16), той чакаше седем ден за да може да се 
срещне с колегите християни на "първия ден от седмицата" (Деян. 20:6) и да 
вземем от Господната вечеря (причастието) . Тази информация съответства 
напълно с Деяния 2:42, текст, който казва, че първите християни ", продължи 
твърдо в преломяването на хляба." Членовете на Църквата на Исус да вземат от 
всяка неделя вечер на Господ. В църкви, построени от хора, хората може да 



вземем от Господната вечеря веднъж годишно, два пъти годишно, веднъж на 
тримесечие или веднъж месечно.  
     Ако богомолци, на Господната вечеря по-рядко от веднъж седмично, те 
"отнемат" част от това, което Бог е предвидил за поклонение и по този начин 
променя божествен модел на Бог (Откровение сравни 22:19). Ако хората 
предлагат Господната вечеря повече от веднъж седмично, те "допълват" 
божествен модел на Бог и са виновни за грях (сравни Откровение 22:18). Ако 
хората не разполагат неделя, "първия ден от седмицата", като специално си ден в 
чест на Бога в поклонение (1 Кор. 16:2), те не успяват да следват част от Завет 
модел Нови и затова не са част на Новия Завет църква.  
     В допълнение към идентифициране на завет църква Ню чрез модела си, за 
конверсия, начинът, по който хората да станат членове на тази църква, стриктното 
придържане към Писанията, и като Господната вечеря всяка седмица, Новия 
завет църквата може да се идентифицира със своите учения за давам. Много 
религиозни групи да обжалва пред не-християни, за финансови средства или те 
участват в такива неща се пекат продажби и автомивки. Първите християни век, 
които са били членове на завет църква Нова "взе нищо от езичниците" 
(неспасените, 3 Йоан. 7). Днес членовете на завет църква Нова все още изпълнят 
всички свои финансови задължения чрез свободната воля вноски на членовете; 
Новия Завет християните не искам нито да се очаква и други лица да допринесе 
нещо за работата на Господ.  
     Църквата на Христос може да бъде идентифициран със сумата на парите, 
които хората дават. Много религиозни групи разкажат на своите членове да 
"десятък" (дава 10% от доходите си). Ако религиозна група учи десятък, това е 
сигурен знак, че е фалшива църква. Десятъкът е част от Стария завет закон, който 
беше даден на нацията иврит. В Стария завет право, съдържащ се различни 
правила за даване, поддържане на съботния ден, жертви на животните, 
специални свещеници и т.н., и този закон е в сила за около 1500 години. След 
като Исус дойде на света Той заяви, че неговата смърт ще доведе до нов завет 
(Лука 22:20) и това се е случило. Исус отне целия Стар Завет система от умря на 
кръста (Рим. 10:04 и да сравните Евр. 8:5-13). Ако хората се опитват да е част от 
Стария завет право върху хората, и казвам на хората да "десятък" е един пример 
за това, Библията казва, че хората са "мъртви от благодатта" и са "отделени от 
Христос" (Гал. 5: 4, ASV).  
     Вместо това за десятъка, членове на църквата завет Нов направи лично 
решение на колко да даде. Всъщност, църквата, която принадлежи на Христос се 
ръководи от две основни правила, когато става дума за даване: (1) Дайте "весело" 
и (2) да даде като ние сме били "просперира" (1 Кор 16:02; 2 Кор. . 9:7). От Новия 
завет казва даде като ние сме били просперира, всяка църква, която казва на 
хората в "десятък" (дава 10%) е фалшива църква. Тези, които искат или кажа на 
хората да десятък се преподава "друго благовестие" (Гал. 1:6-9). Тази грешка е 
толкова сериозен, че Павел е казал на тези, които се опитват да се обвърже някои 
части на Стария завет закон за хора са като жена, която е омъжена за двама 
мъже по едно и също време (Рим. 7:1-4).  
     Новия Завет християните знаят и учат, че Исус "закован на стария закон на 
кръста" (Кол. 2:14), и отстраняването на Стария завет право включва премахване 



на Десетте Божи заповеди. Неща като убийство, кражба и изневяра са все още е 
грешно (Рим. 13:9), но тези действия не са прави, защото те са забранени от 
Новия завет. Хората могат да "научат" от Стария Завет (Рим. 15:4), а Новия завет 
е закон всички са в момента. Фалшив групи често не успяват да се прави разлика 
между Стария и Новия (те учат, че Десетте божи заповеди все още са 
задължителни, хората трябва да десятък, все още има нужда от запазване на 
съботния ден и т.н.), но тези неща не се изучават от Нова християни завет. 
Членовете на църквата завет Нов знаят разликата между Стария и Новия завет.  
     Тъй като членовете на завет църква Нова правилно да се различат от Стария 
Завет от Новия Завет, те са в съответствие с Божията воля в областта на 
музиката. В рамките на Стария завет система за поклонение, хората използват 
инструментална музика (Псалм 150. 2 Chron 29:25). В рамките на завет Нова 
система за поклонение, хората са изрично каза да "пее" (Еф. 5:19; Кол 3:16) и това 
е, което Новия Завет християните. Ако Новия завет каза, че "правя музика", ние 
ще имат право да правят музика никакъв начин ние избираме. Тъй като Бог е 
специално заяви, че тези, които живеят в Новия завет са да правят музика с пеене 
(сравни Евр. 13:15), това е, което му хора и това е друг идентификационен знак на 
църквата на Христос. Ако ние пеем и да играе в поклонение, ние добавяме към 
инструкциите на Бог. Добавяне на инструменталната музика да се покланят е 
пример за "ще-поклонение" (Кол. 2:23) и ще "отвъд това, което е писано:" (1 Кор. 
4:6).  
     Църковни хорове са друг пример за Библията казва, християните трябва да 
"пеят един на друг", които надхвърлят това, което е писано. "(Еф. 5:19; Кол 3:16), 
но някои хорове използване църква", защото те обичат . тях "Поклонението не е за 
това, което ни харесва, това е за следния модел на Бог (сравни Йоан 04:24, 
където Исус каза, че." трябва да се покланят в истина "). Ако не правим нещата по 
начина, по който Бог е описал, ние надхвърля писмено (1 Кор. 4:6), ние "вече не се 
придържат в учението на Христос," и ние "няма Бога" (2 Йоан . 9).  
     Темите на спасението и поклонение са много полезни за отделяне на Новия 
завет църква от фалшиви групи, но те не са единствените начини да признаят 
истинската църква на Исус. Ние може също да определи коя църква наистина 
следва модела Бог чрез изучаване на това, което Библията казва за църковна 
организация. Всяка организация има някакъв вид структура, включително за 
седалището или седалище, и това е валидно и за завет църква Ново. Исус е глава 
на църквата си и той живее на небето (Деян. 1:11). Исус небесното възцаряване 
(Деян. 2:30) ни разказва "щаб" за завет църква Нова е на небесата. Казано по друг 
начин, църква на Исус не е земен централата; фалшиви църкви, обаче, често 
нямат земен щаб. Църквата на Исус е автономна (самоуправляваща се).  
     Както се вижда от Деяния 14:23 и Фил. 1:1, всяко срещане на църква на Господ 
е да има местни лидери, известни като "старейшините" (тези хора също са 
посочени като епископи, презвитери, пастори, епископи, пастири. Всяка една от 
тези думи описва различни аспекти на един старейшина на работа ). Павел 
описва квалификациите за тези хора в 1 Тим. 3:1-5 и той каза, старейшините "се 
грижи за" (те са владетелите и за в) местна общество (1 Тим. 3:5). Тит, посочени в 
"старейшините" в синигер. 1:5 и след това ги описва като "офицер" от синигер. 
01:07.  



     Четем на възрастни в Юдея (Деян. 11:29-30), Южна Галатия (Деяния 14:23), 
Йерусалим (Деян. 15:6), Ефес (Деяния 20:17), и Мала Азия (1 Петр. 05:01 ). Там са 
заложени препратки към тях в 1 Сол. 5:12 и Евр. 13:17. В синигер. 01:05 
научаваме, че старейшините са били необходими цели на остров Крит ("всеки 
град").  
     Въпреки че моделът на Бог за църковното ръководство не се разпростира 
извън местния обществото, голяма част от религиозни групи са водеща структура, 
която отива извън местната църква (религиозни групи да има "църква щаб-
квартира" на добре известни град или друга държава, или има е някакъв вид на 
регионално, национално или световно съвет). Въпреки че тези мерки са общи, те 
са в противоречие с модел на Бог. Църквата организация е просто още един 
начин за разделяне на църквата на Христос от имитации построен от мъже.  
     Исус е глава на църквата, старейшините са местните лидери и църква на Исус 
има специални служители, наречени "дякони" (Фил. 1:1). Църквата на Христос има 
мъже, които служат като проповедници. Павел и Тимотей бяха първите две 
министри век и тези хора са по-долу "служители" в Фил. 1:1. За разлика от църкви, 
построени от хора, когато проповедници са лидери и често най-важните хора в 
обществото, Библията казва, че проповедниците в църквата на Христос са 
служители. Останалите членове в църквата на Исус от Новия завет се нарича 
просто "света".  
     Новият завет модел за църковна организация, описани в предходните алинеи е 
в абсолютен контраст с "духовници-миряни", която се намира в много 
вероизповедания. В действителност, в много от човека църквата трябва да има 
"официално лице" да се кръщават хора или помощ за поклонение. модел на Бог 
за християнството казва, че всички записали се "свещеник" (1 Петр. 02:05, 9). 
Вместо да раздели хората в "духовенство и миряни," Исус каза, че "всички са 
братя" (Мат. 23:08). Павел илюстрира тази точка, отбелязвайки как няколко от 
Коринтианс и помогна с поклонение (1 Кор. 14:26). Коринтяните знаеше своето 
поклонение не е необходимо да се извършва от специален свещеник или някакъв 
вид "свят човек", защото всички християни са "свещеници" (Откр. 1:6; 5:10) и 
всички християни, се считат за " Дух "(1 Петр. 1:15).  
     Единственото ограничение, когато става въпрос за които имат водеща роля за 
поклонение е на човек между половете. Казано по друг начин, жените нямат право 
да поеме водеща роля в събранието, ако мъжете са налице (1 Кор. 14:34-35 и да 
сравните 1 Тим. 2:8-13). В църквата на Христос, всеки християнин мъж може да 
помогне с поклонение, учат или проповядват. Църкви, които са жени 
проповедници са най-категорично фалшиви църкви, защото те нарушават това, 
което Павел казва в 1 Кор. 14:34-35 и 1 Тим. 2:8-13. Бог е дал на "модел" за 
църквата завет Нов (2 Тим. 1:13) и всички трябва да се използва този модел да се 
идентифицират и да работят с "Църквата на Христос" в тяхната общност.  
     Били сме открити и сме част от една църква построена от Христос? Ако 
"Църквата на Христа" (Рим. 16:16) не съществува в нашата общност, можем да 
започнем една и практика Новия Завет християнството (т.е. прави неща, просто 
като Новия завет описва). Можем да започнем едно общество в нашия дом (1 Кор 
16:19;. Кол. 4:15; Phile 2.) Или да използвате под наем място за старт "се 
покланят, с дух и истина" (Йоан 4:24). Ние със сигурност не искам да бъда част от 



фалшиви групи, които "напускат заповед на Бога, и пази традицията на човеци" 
(Mk. 7:8). Не забравяйте, че "Всички църкви на Христос ви поздравявам" (Рим. 
16:16).  
 

 


