
Како да се стане христијанин  
 
     Изразот "Нов Завет христијанството" едноставно значи вршење на работите 
како Нов Завет ја опишува. Бог има "шаблон на звук зборовите:" за христијанската 
вера, а ние сме да се "држи" на овој модел (2 Тим. 1:13). модел на Бога е дел од 
"тесна врата" што води кон животот (Матеј 7:13-14), а овој модел, ако луѓето ќе го 
користат, го елиминира верски конфузија и верски поделба (споредете 1 Кор. 
14:33). Кога луѓето се заборавило на моделот на Бога или одбие некој дел од неа, 
ќе има стотици или илјадници различни верски групи кои сите претендирам да 
биде "христијанин." Вистинската следбеници на Христос знаеме дека Бог има 
посебен начин на вршење на работите и неопходно е да се "одржи во шема" 
(споредете со 1 Кор. 4:17).  
     Една од најосновните делови од моделот на Бога се наоѓа во конверзија 
(начинот на кој некој станува христијанин). Како што покажува следниот графички 
приказ, шема на Бога за реализација бара вера (верба), покајание (пресвртна од 
гревот), исповед, а крштевањето (потопување во вода) за простување на 
гревовите.  
 
команда Библијата стих Бог е Божјиот благослов команда на  
Mk. 16:16: Верувај и да се крсти Зачувани  
Дела 2:38: Покајте се и бидете крстени простување на гревовите  
Дела 22:16: Кој и да се крсти се измијат гревовите  
 
     Информациите во МК. 16:16 беше во споредба со воз, само како boxcars се 
приклучи заедно со спојување пин, така што зборот "и" се приклучи заедно со 
команди на "верување" и "крштевање" (Исус рече човек мора да верува и да се 
крсти пред тој може да се "спаси"). Од оние кои во Дела 2 слушнале и се верува 
на фактите на Евангелието "(Дела 02:37), што им беше кажано да" се покае и се 
крсти "така што тие би можеле да добијат" прошка на гревовите "(Дела 2:38). 
Информациите во Дела 2, исто така, нуди одлична илустрација за покајание, збор 
кој значи "да се промени на подобро." Луѓето кои беа порано ги мразев Исус (Дела 
02:36) покаја (тие почнаа да го сакаат и ги следат Исус). По луѓе веруваат и се 
покајат, тие треба да бидат крстени, чин што "мие отстрани гревовите" (Дела 
22:16).  
     Во прилог на пасуси во претходната табела, Библијата, исто така, ја објаснува 
целта на крштевањето во Гал. 03:27 (Павле вели крштевањето ги става луѓето "во 
Христа"). Ако некој е доволно стар за да биде одговорен за своите постапки, тој е 
или "во Христа" или "надвор од Христа." Ако некој е доволно стар за да биде 
одговорна за своите постапки и тој е "надвор од Христа," тој има нема духовен 
благослов, од кои едната е спасението (2 Тим. 2:10). Оние кои се "во Христа" се 
сите духовни благослови (Ефес. 1:3), од кои едната е спасение. Според Гал. 
03:27, човек не влезе "во Христа", додека тој бил правилно крстени.  
     Во прилог на Исус и Павле вели дека крштевањето е дел од процесот на 
спасението, тука е и информации во 1 Пет. 3:20-21. Петар ги опиша како вода 
служел како одделувачка линија за Ное и неговото семејство (Бог користи потоп 
да се разделиме спаси од загуби, генерал 6-7). Вода го крена Ковчегот и оние во 



него да безбедност и водата предизвикале незачувани да се удави. Всушност, 
Петар му рече на Ное и неговото семејство биле "спаси преку водата" (1 Пет. 
3:20). Петар, исто така, рече дека е "вистинска прилика" за луѓето денес и оваа 
"вистинска прилика" е "крштевање" (1 Пет. 3:21). Со други зборови, онака како што 
водата ја раздвои спаси од загуби во античкиот свет, па водата (Крштението) сега 
го дели спаси од загуби во рамките на христијанската ера (види повторно 
претходната табела). Петар понатаму забележа колку крштевањето не е за 
"нечистотија на телото" (тоа не е процес за отстранување на нечистотии физички), 
1 Пет. 3:21. Крштевањето е за духовни нечистотии-грев како што е објаснето во 
Дела 2:38 и Дела 22:16.  
     Немаше посебна моќ во поплави води што одделени Ноа од незачувани и не 
постои посебна моќ во водата што сега се користи за да крсти народ. Нашите 
оправдување од гревот доаѓа преку крвта на Исус (Павле ја искажува оваа поента 
во Рим. 5:09 и тој објаснува како функционира овој процес во Рим. 6:1-4).  
     Како што покажува следниот графикон, која е обезбедена преку благодарение 
на што ние се грижиме министерства, грешници пристап до придобивките од крв 
на Исус од reenacting смртта на Господа, погребување и воскресение. По лице 
верува, тој не е зачувана. Верникот мора да се доживее "смрт." Ова е уште една 
смрт опис за покајание (луѓе мора да се претвори од гревот Споредба на 
полковникот 03:07;. Дела 2:38;. Лука 13:03; Дела 17:30). Луѓето мора да "умре за 
гревот" (се покајат), па тие не "умре во грев" (загине вечно во пеколот).  
 



    

     По лице не веруваше и се покаја (умрел за гревот), тој е подготвен да се 
признае дека Исус е Син Божји "(Дела 8:37;. 1 Тим 06:12), а потоа да биде" 
погребан со Христос, преку крштавањето "(Рим . 6:04). По едно лице е правилно 
крстени, тој "нов живот" (Рим. 6:04).  
     Многумина веруваат дека "нов живот" (спасението, простување на гревовите и 
сите духовни благослови) доаѓа пред крштевањето, но Библијата вели дека 
постојано ова не е точно. Исус и рече едно лице се "спаси", откако беше крстен 
(Mk. 16:16). Петар изјави дека едно лице на "простување на гревовите", откако 
беше крстен, (Дела 2:38). Ананиј, рече гревови се "измие" од крштевање (Дела 
22:16). Павле рече: "крштевање" ги става луѓето во Христа (Гал. 3:27). Едно лице 
ќе добие "нов живот" после крштевањето (Рим. 6:04). Исус рече некој мора да се 
"роди одново" (Јован 03:03) и ова ново раѓање бара вода (Јован 3:5). Бог има 
специфичен модел на спасението и на овој модел бара луѓето да имаат верба, се 
покае за своите гревови, ги исповедаат дека Исус е Божји Син, и ќе биде 
"погребан со Христос" за "простување на нивните гревови."  
     Описот на крштевањето како "погребување" (Рим. 6:04 и 02:12 полк) ни кажува 
дека Библијата крштевањето бара потопување (ние не го закопуваат нешто од 



дожд или фрлаат кал врз него). А погреб значи некој или нешто е покриена и тоа е 
она што Новиот Завет крштевање бара (лице е потопен во и така покриен со 
вода). Кога Јован крштаваше луѓето, неговото крштевање потребни "многу вода" 
(Јован 3:23). Всушност, овој стих вели Јован крштаваше во ова место ", бидејќи" 
таму имаше многу вода.  
     Крштевањето за простување на гревовите е суштински дел од шаблонот на 
Бога за реализација, но ова е само една карактеристика на Новиот Завет на 
христијанството. Бог исто така, создаде посебно место наречено "црква" (овој 
збор ја опишува спасени). Исус вети дека ќе "изгради својата црква" (Матеј 16:18) 
и тоа ветување се бара од него да умре во ужасна смрт (Дела 20:28). Исус не се 
изгради Неговата црква и Тој изгради само една црква (забележите дека во 
планината. 16:18 зборот "црква" е еднина).  
     Во Еф. 1:22-23 Павле ја опиша "црква", како што "телото" Исус "(" на црквата, 
која е неговото тело "). Наведено поинаку, Павле потврди дека зборовите црква и 
телото се меѓусебно ("црквата" и "телото" го опишуваат истото). Значењето на 
овој факт е виден во Еф. 04:04, место каде што Павле вели Бога го има само 
"едно тело." Бидејќи само "едно тело" (Ефес. 4:4), а ова "едно тело е Црквата" 
(Ефес. 1:22-23 ), има една црква, која има одобрение од Бога. Уште многу други 
цркви може да се најде во светот, но тие цркви не се дел од црквата изградена од 
Христа. Овие другите цркви се фалсификувани групи, кои биле изградени од 
страна на мажите (Матеј 15:8-9) Исус и рече дека овие групи еден ден ќе биде 
уништен затоа што Бог не ги изгради (Матеј 15:13).  
     Проблемот со фалсификуваните цркви е толку лошо што Исус рече: "Не секој 
што Ми вели: Господи, Господи, ќе влезе во небесното царство, туку оној кој ја 
врши волјата на Мојот Татко, Кој е во небесата. 22 Мнозина ќе Ми речат во оној 
ден, Господи, Господи, да не не пророкуваат со вашето име, и со го вашето име 
исфрлени демони, и го вашето име и многу силни дела? 23 И тогаш Јас ќе им, 
никогаш не сум ве познавал: одалечи од мене, вие, кои работат беззаконие 
"(Матеј 7:21-23).  
     Ако сакаме вистински да се сакаат и им служи на Бога, ние мора да ги 
идентификуваат и да работат со една Исус вистинска црква, наместо на 
фалсификувани група. Библијата ни помага да ги идентификуваат која црква е 
преку правото на Писмото, можеме да се препознае вистинскиот црквата со 
помош на "шема" (2 Тим 1:13). Најде во Божјиот збор. Моделот за црквата на 
Христос вклучува работи како тоа колку луѓето да станат христијани, како црквата 
обожува Исус ", како црквата на Господ е организиран, и она што нејзините 
членови се направи.  
     Како што веќе беше објаснето во претходните информации, еден од белези на 
Исусовата црква се наоѓа во тоа како луѓето се спасени: Луѓето мора да веруваат 
(Евр. 11:06); се покае за своите гревови (Лука 13:03; Дела 17: 30); признаваат дека 
Исус е Син Божји (Рим. 10:09), и да се крсти за простување на гревовите "(Дела 
2:38; 22:16). Библијата никогаш не зборува за нешта како "прифаќањето на Исус 
во срцето", "велејќи дека молитвата на грешникот", или "се моли да примаат 
Христа."  
     По лице следи моделот на Бога за реализација како што беше дискутирано во 
претходниот став, Библијата вели дека Исус ", додава" лице на Неговата Црква 



(Дела 2:47, KJV). Во црквите изградени од страна на мажите (фалсификувана 
групи), луѓето често се "придружи" на црквата или тие се "гласаа" во неа. Дела 
2:47 вели дека членството во Исусовата црква е контролирана од страна на 
Самиот Господ. Наведено поинаку, луѓето не можат да "приклучат" новозаветната 
црква. Ниту тие може да се гласа во неа. Луѓето автоматски стануваат членови на 
него, по што следат моделот на Бога за реализација.  
     Новиот Завет црквата, исто така, можат да бидат препознаени од она што го 
прави тоа. По луѓето станаа христијани на денот на Педесетницата (Дела 2:36-38), 
Лука вели дека тие "продолжи stedfastly во наставата на апостолите и дружење, 
во кршењето на лебот и во молитвите" (Дела 02:42). Овој пасус покажува дека дел 
од пример Божјиот вклучува состанок на редовна основа и да ги извршува 
работите наведени во овој стих. Повеќето религиозни групи се посветени на 
"молитва" и "пријателството", но повеќето не се "stedfast" со другите две 
карактеристики во Дела 02:42 (на "апостоли" учење "и" кршење леб ").  
     Исусовата црква може да биде делумно идентификувани од страна на неговиот 
доследност на апостолите доктрина (на информациите што ние сега го имате во 
Библијата). Наместо да ги следат правилата и диктира на мажите (Матеј 15:09), 
членовите на црквата на Христос користите Библијата како им е само водич. 
Новиот Завет христијаните знаеме дека Бог му даде на "совршен закон на 
слободата" (Jas. 1:25) и оваа информација им дава "на сите нешта кои се 
однесуваат на животот и побожноста" (2 Пет. 1:3). Изјави друг начин, заврши Нов 
Завет "ги доставува до нас секое добро дело" (2 Тим. 3:16-17). Така, Новиот Завет 
христијаните (оние кои се дел од црквата на Христос) исклучиво се потпираат на 
оваа "форма на учење" (Рим. 6:17) за "шема" (2 Тим. 1:13), тие треба да послужи и 
да му служат на Бога "во вистината" (Јован 4:24). Фалсификувани цркви се 
потпираат врз вероисповест, информации од нивната "црква штаб", црквата 
прирачници и др  
     Дела 2:42, исто така, се однесува на "кршење леб" (односно Господ на Тајната 
вечера. Во грчкиот текст буквално вели: "кршење на лебот"). Оваа изјава ни 
кажува првиот век христијаните се причестија на Господ на Тајната вечера на 
"stedfast" основа. Други премини се зајакне фактот дека членовите на Исусовата 
црква зеде Господ на Тајната вечера, на редовна основа. На пример, Павле 
говореше за Коринтскиот собранија во 1 Кор. 16:02. Коринтјаните беа состанок на 
секоја недела (овој момент се изразува многу добро во NASB) и Коринтјаните 
носеа на предмети за Господ на Тајната вечера на нивните неделни блокови (1 
Кор. 11:20). Иако на предмети за Господ на Тајната вечера биле злоупотребени, 
Коринтјаните знаеле дека се да се донесе на елементи за Господ на Тајната 
Вечера секоја недела. Ова е пракса за Коринт, како и сите други заедници кои 
практикуваат Новиот Завет христијанството (1 Кор. 4:17).  
     Во Дела 20 можеме да прочитаме за едно време кога Павле бил со некои 
колеги христијаните и оваа група, всушност, го чекаше на "првиот ден од 
седмицата" (Дела 20:6), во неделата, па Господ на Тајната вечера може да се 
набљудува (Дела 20:07 ). И покрај тоа што Павле беше во брзање (Дела 20:16), 
тој чекаше седум дена, па можеше да се сретне со останатите христијани на 
"првиот ден на седмицата" (Дела 20:6) и да се причестуваат на Господ на Тајната 
вечера (Причеста) . Оваа информација одговара совршено со Дела 2:42, текст кој 



се вели дека првите христијани "постојани во кршење леб". Членовите на 
Исусовата црква се причестуваат на Господ на Тајната Вечера секоја недела. Во 
црквите изградени од страна на мажите, луѓето можат да се причестуваат на 
Господ на Тајната вечера еднаш годишно, двапати годишно, еднаш една 
четвртина, или еднаш месечно.  
     Ако верниците се на Господа вечера поретко од еднаш неделно, тие го "земе", 
дел од она што Бог наменети за обожавање, а со тоа ја смени божествената шема 
на Бога (Откровение 22:19 споредуваат). Ако луѓето понуда Господ на Тајната 
вечера е повеќе од еднаш неделно, тие "Add to" божествената шема на Бога и се 
виновни за грев (споредете Откровение 22:18). Ако луѓето немаат неделата, на 
"првиот ден од седмицата", како и нивните посебен ден во чест на Бог во 
обожавањето (1 Кор. 16:02), тие, исто така, не успеваат да ги следат дел од 
Новиот Завет шема и не се така дел на новозаветната црква.  
     Во прилог на идентификување на новозаветната црква преку своите шема за 
имплементацијата, на начинот на кој луѓето да станат членови на оваа црква, 
доследност во Светото Писмо, и со Господ вечера секоја недела, на 
новозаветната црква може да се идентификува со своите учења на давање. Многу 
религиозни групи се жали на не-христијани за средства или тие се впуштаат во 
нешта како се пече продажба и автомобил мие. Првиот век христијаните, кои биле 
членови на Новиот Завет црквата "зеде ништо од народите" (на незачувани, 3 
Јован. 7). Денес членови на Новиот Завет црквата се уште ги исполни сите свои 
финансиски обврски преку слободната волја придонеси од членови; Новиот Завет 
христијаните не сакаме ниту да се очекува кои не се членови да се придонесе 
нешто да се работи на Господ.  
     Црквата на Христос, исто така, можат да бидат идентификувани од страна на 
износот на парите што народот им даде. Многу религиозни групи каже на своите 
членови да "десеток" (даде 10% од нивните приходи). Ако религиозна група учи 
десетокот, ова е сигурен знак дека станува збор за фалсификат на црквата. Tithing 
е дел од Стариот Завет, кој беше даден закон до нацијата хебрејски. Стариот 
Завет закон содржани различни правила за давање, зачувување на ден сабота, 
животински жртви, специјални свештениците, итн, и овој закон е во сила за околу 
1.500 години. По Исус дојде во светот Тој рече дека неговата смрт ќе предизвика 
нов завет (Лука 22:20) и ова се случило. Исус го зеде целиот Стар Завет систем со 
кој умира на крстот (Рим. 10:04 и споредете Евр. 8:5-13). Ако луѓето се обидуваат 
да се поврзе на кој било дел од Стариот Завет закон за луѓето, и кажувам на 
луѓето да "десеток" е еден пример за ова, Библијата вели дека луѓето се "паднати 
од благодатта" и се "отсечени од Христа" (Гал. 5: 4, ASV).  
     Наместо десетокот, членови на Новиот Завет се направи црква лична одлука 
за тоа колку да даде. Всушност, на црквата, која му припаѓа на Христос е 
регулирано со две основни правила кога станува збор за давање на: (1) Дајте 
"весело" и (2) даде како ние сме биле "успеа" (1 Кор 16:02, 2 Кор. . 9:07). Од 
Новиот Завет вели се даде како ние сме биле просперираа, било црква која 
кажува на луѓето да "десеток" (даде 10%) е фалсификувана црква. Оние кои 
бараат или да кажете на луѓето да се десеток настава "различни евангелие" (Гал. 
1:6-9). Оваа грешка е толку сериозна што Павле му рече на оние кои се обидуваат 
да врзат еден дел од Стариот Завет закон за луѓето како жена, која е во брак со 



двајца мажи во исто време (Рим. 7:1-4).  
     Новиот Завет христијаните знаат и учат дека Исус се "закова стариот закон на 
крстот" (Кол. 2:14) и отстранување на Стариот Завет закон вклучува отстранување 
на Десетте Заповеди. Нештата како убиство, кражба и прељуба се уште е грешно 
(Рим. 13:09), но овие дела се погрешни, бидејќи тие се забранети од страна на 
Новиот Завет. Луѓето можат да "учат" од Стариот Завет (Рим. 15:04), но на Новиот 
Завет е законот сите се под сега. Фалсификувани групи често не успеваат да се 
направи разлика помеѓу Стариот и Новиот Завет (тие учат дека Десетте Заповеди 
се сè уште важечки, луѓето треба да десеток, таму е се уште треба да се задржи 
во саботен ден, итн), но овие работи не се учи од Новиот Завет христијаните. 
Членови на новозаветната црква ја знаат разликата меѓу Стариот Завет и Новиот 
Завет.  
     Бидејќи членовите на новозаветната црква правилно разликување на Стариот 
Завет од Новиот Завет, тие се во согласност со Божјата волја во областа на 
музиката. Според Стариот Завет систем на богослужение, луѓето користат 
инструментална музика (Пс. 150, 2. Chron 29:25). Според Новиот Завет систем на 
богослужение, луѓето се посебно речено да "пее" (Ефес. 5:19; Кол. 3:16) и тоа е 
она што Новиот Завет христијаните го прават. Ако Новиот Завет вели "направи 
музика", ќе бидат овластени да се направи музика на каков било начин ги 
одбираме. , Бидејќи Бог има конкретно се вели на оние кои живеат под Новиот 
Завет е да се направи музика со пеење (споредете Евр. 13:15), тоа е она што 
Неговиот народ не и ова е уште еден знак за идентификација на црквата на 
Христос. Ако се пеат и свират во обожување, туку и ја зголемуваме со упатствата 
на Бога. Додавање инструментална музика да му се поклонат е пример за "ќе-
обожување" (Кол. 2:23) и си одат "подалеку од она што е напишано" (1 Кор. 4:6).  
     Црквата хорови се уште еден пример за Библијата вели дека христијаните 
треба да "пее еден на друг" "одат подалеку од она што е напишана." (Ефес. 5:19; 
Кол. 3:16), но некои користат црква хорови ", бидејќи тие се допаѓа . нив "славење 
не се работи за тоа што го сакаме, таа е во врска со следнава шема Божјиот 
(споредете со Јован 4:24 каде што Исус рече дека ние." мора да се поклонуваат 
во вистината "). Ако ние не ги правиме работите на начинот на кој Бог го опиша, 
ние одиме подалеку од она што е напишано (1 Кор. 4:6), ние "не се придржуваат 
во учењето на Христос," и ние "не сме Бог" (2 Јован . 9).  
     Предметите на спасение и обожување се многу корисни во одвојување на 
црквата од Новиот Завет фалсификувани групи, но овие не се единствените 
начини да се препознае вистинската црква на Исус. Ние, исто така може да се 
утврди која црква навистина следи моделот на Бога со проучување на она што 
Библијата го вели за црковна организација. Секоја организација има некој вид на 
структура, вклучувајќи го и седиштето или седиште, а ова важи и за Новиот Завет 
црквата. Исус е глава на својата Црква и Тој живее на небото (Дела 1:11). небесна 
востоличување на Исус (Дела 02:30) ни кажува "седиштето" на Новиот Завет 
црквата е во небесата. Наведено поинаку, Исусовата црква нема земен 
седиштето; фалсификувани цркви, сепак, често немаат земски штаб. Исусовата 
црква е, исто така, автономните (самоуправен).  
     Како што е илустрирано од Дела 14:23 и Фил. 1:1, секое собрание на црквата 
на Господ е да се има локалните лидери, познат како "старци" (овие луѓе се исто 



така познати како епископи, презвитери, пастири, чуварите, овчари. Секоја од 
овие зборови ги опишува еден поинаков аспект на постариот работа ). Павле ја 
опиша квалификации за овие луѓе во 1 Тим. 3:1-5 и тој рече дека старците "се 
грижи за" (тие се владетели за и во) на локалното општество (1 Тим. 3:5). Тит од 
"старците" во девојче. 01:05, а потоа ги опиша како "владици" во девојче. 01:07.  
     Читаме на старците во Дискутирај (Дела 11:29-30), јужна Галатија (Дела 14:23), 
Ерусалим (Дела 15:06), Ефес (Дела 20:17), и Мала Азија (1 Пет. 05:01 ). Постојат 
подразбира референци за нив во 1 Thess. 5:12 и Евр. 13:17. Во девојче. 01:05 
дознаваме дека старците се потребни во текот на островот Крит ("секој град").  
     Иако моделот на Бога за црковниот врв не се прошири надвор од локалното 
општество, висок процент на религиозни групи да има раководната структура што 
оди надвор од локалната црква (верски групи имаат "црква штаб" во добро познат 
град или друга држава, или има е некој вид на регионално, национално и светски 
одбор). Иако овие аранжмани се честа појава, тие се во спротивност со Божјиот 
образец. Црковна организација е само уште еден начин за одделување на црквата 
на Христос од имитации изградена од страна на мажите.  
     Исус е глава на Црквата, старците се на локалните лидери, и Исусовата црква 
има посебни службеници познат како "ѓакони" (Фил. 1:1). Црквата на Исус Христос 
исто така, има мажи кои служат како проповедници. Павле и Тимотеј беа двајца 
министри и првиот век овие луѓе се нарекуваат "господ", во Фил. 1:1. За разлика 
од црквите изградени од страна на мажите, каде што проповедниците се лидери и 
често најважните луѓе во општеството, Библијата вели дека проповедници во 
црквата на Христос се слуги. Останатите членови во Исусовата црква на Новиот 
Завет се нарекува едноставно "светци".  
     Новиот Завет шема за црковната организација се опишани во претходниот став 
е сосема спротивно во "свештенството народот" систем се најде во многу 
деноминации. Всушност, во многу вештачки цркви мора да постои "службено 
лице" за да крсти народ или да помогне со обожување. модел на Бога за 
христијанството вели сите спасени се "свештеници" (1 Пет. 2:5, 9). Наместо да 
дели луѓето во "свештенството и народот", рече Исус ", сите се браќа" (Матеј 
23:08). Пол илустрирани оваа точка од истакнувајќи како неколку на Коринтјаните 
им помогна и со обожување (1 Кор. 14:26). Коринтјаните знаеше нивното 
обожавање не треба да се врши со посебен свештеник или некои од типот на 
"светиот човек", бидејќи сите христијани се "свештеници" (Откровение 1:6; 05:10) и 
на сите христијани се сметаат за " свети "(1 Пет. 1:15).  
     Единствено ограничување кога станува збор за има водечка улога во 
обожување е полот на лицето. Изјави друг начин, на жените не им е дозволено да 
земе водечката улога во собранието, ако мажите се присутни (1 Кор. 14:34-35 и 
споредете 1 Тим. 2:8-13). Во црквата на Исус Христос, секој христијанин може да 
помогне во машки со обожавање, учат или проповеда. Цркви кои имаат жени 
проповедници се најмногу дефинитивно фалсификувани цркви, бидејќи тие ја 
кршат што Павле вели во 1 Кор. 14:34-35 и 1 Тим. 2:8-13. Бог му даде на "шема" за 
новозаветната црква (2 Тим. 1:13) и сите треба да се користи овој модел да се 
идентификуваат и да работат со "црквата на Христос", во нивната заедница.  
     Се најдовме и сме дел од една црква, изградена од Христа? Ако "црква на Исус 
Христос" (Рим. 16:16) не постои во нашата заедница, можеме да почнеме една и 



пракса Новиот Завет христијанството (односно не работи само како Нов Завет ја 
опишува). Ние може да започне со општеството во нашиот дом (1 Кор 16:19;. Кол. 
4:15; Phile 2.) Или користете изнајмен простор да почнат "поклонувањето во дух и 
вистина" (Јован 4:24). Ние, секако, не сакаат да бидат дел од фалсификуваната 
групи кои се остави на Божјата заповед, и држиме на традицијата на мажите "(Mk. 
7:8). Запомнете, "Сите цркви на Христос поздрав ти" (Рим. 16:16). 

 


