
Како да постане хришћанин  

 

     Израз "Нови завет хришћанства" једноставно значи радиш ствари као што је 

Нови завет описује. Бог је "образац здраве речи" за хришћанску веру, а ми треба 

да "држи" на овај образац (2 Тим 1:13).. Бог је образац је део "уска врата", који 

води у живот (Мт. 7:13-14), и овај образац, ако људи ће га користити, елиминише 

верске конфузије и верске поделе (упоредите 1 Кор 14:33).. Када људи не познају 

образац Божје или да одбије неки део ње, неће бити стотине или хиљаде 

различитих верских група да се сви исповедају да је прави Христови следбеници 

знају да Бог има специфичан начин обављања посла и "хришћанским". неопходно 

је да се "држе образац" (1 Кор 4:17 упоредите.).  

     Један од најважнијих основних делова обрасца Божије налази се у конверзију 

(начин на који неко постаје хришћанин). Као што је приказано на следећем 

графикону, Бог је образац захтева за конверзију вере (вере), покајање (окретање 

од греха), исповест и крштење (потапања у воду) за опроштење грехова.  

 

Библија стих Божија Божју заповест команде благослов  

МК. 16:16: верујемо и да се крсти Сачувано  

Дела 2:38: Покајте се и крсти се опроштење грехова  

Дела 22:16: Устани и крсти се опрати грехе  

 

     Информације у МК. 16:16 је у односу на воз, баш као што бокцарс се спајају са 

спојницом пина, тако да реч "и" спаја команде "вера" и "крштење" (Исус је рекао: 

особа мора да верује и да се крсти пре може бити да "чувају"). Од оних у Делима 2 

чула и веровали чињенице Јеванђеља (Дела 2:37), они су рекли да "се покају и 

буду крштени" како би добити "опроштај грехова" (Дела 2:38). Информације у 

Делима 2 такође нуди одличну илустрацију покајања, реч која значи Људи који су 

раније мрзели Исуса (Дела 2:36) покајали "за промену на боље." (Почели су да се 

воле и следе Исуса). Након што људи верују и покају, они су да се крсти, акт који 

"пере грехе" (Дела 22:16).  

     Поред пролаза у претходном графикону, Библија је такође објашњава сврха 

крштења у Галатима. 3:27 (Павле је рекао крштења ставља људе "у Христу"). Ако 

је особа довољно стара да буде одговорна за своје поступке, он је или "у Христу" 

или ако особа довољно стара да буде одговоран за своје поступке и да је "ван 

Христа", "ван Христа." Он је Не духовне благослове, од којих је један спасења (2 

Тим 2:10).. Они који су "у Христу" су све духовне благослове (Ефесцима 1:3), од 

којих је један спасења. Према Галатима. 3:27, особа не улази "у Христу" све док је 

правилно крсти.  

     Поред Исус и Павле каже да крштење није део процеса спасења, постоји 

информација у 1 Пет. 3:20-21. Петар је описао како је служио као вода линију 



раздвајања за Ноје и његова породица (Бог је користио поплава за раздвајање 

спасао од изгубљено, генерал 6-7). Вода подиже АРК-а и оне у њему на 

безбедност и воду изазвала несачуване да се удаве. У ствари, Петар је рекао Ноје 

и његова породица били су "сачуване кроз воду" (1 Пет 3:20.). Петар је такође 

рекао да постоји "прави сличност" за људе данас и то "прави сличност" је 

"крштење" (1 Пет 3:21.). Другим речима, баш као што вода одвојена сачуване од 

изгубљена у античком свету, тако да вода (крштења) сада дели спасао од 

изгубљених у хришћанске ере (види опет претходног графикона). Апостол Петар 

надаље приметио како се крштење није за "прљавштине на телу" (није процес да 

уклоните прљавштину физички), 1 Петр. 3:21. Крштење је за духовно Филтх-грех-

као што је објашњено у Делима 2:38 и Дела 22:16.  

     Није било посебну моћ у поплавних вода која одвојен Ноја из несачуване и 

нема посебну моћ у воду која се сада користи да крсти људе. Наш оправдања од 

греха долази кроз крв Исуса "(Павле је овом тренутку у Римљанима 5:9. Он је 

објаснио и како овај процес функционише у Рим 6:1-4)..  

     Као што је приказано следећим графике, који се добија кроз љубазност Ве 

Царе министарстава, грешницима приступ користи од крви Исуса 'сликар поново 

изводећи Господњу смрт, покоп и васкрсење. Након особа верује, он се не чувају. 

Верник треба да искуство "смрти". Ова смрт је још један опис за покајање (људи 

морају да се окренеш од греха Упоредити Кол 3:7;. Дела 2:38;. ЛК 13:3, Дела 

17:30). Људи морају да "умре за грех" (покаје) тако да не "умре у греху" (погине 

вечно у паклу).  
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***********  

 

   

     Након што је особа веровао и покајао (умро греху), он је спреман да призна да 

је Исус Син Божији (Дела 8:37;. 1 Тим 6:12), а затим бити "сахрањен са Христом 

кроз крштење" (Рим. 6:4).. Након што је особа била правилно крсти, он је "новом 

животу" (Рим. 6:4).  

     Многи верују да је "нови живот" (спасење, опроштење греха и све духовне 

благослове) долази пре крштења, али Библија каже да је то више пута нетачна. 

Исус је рекао: лице је "спасен", након што је крштен (Марко 16:16). Петар је рекао 

лице "опроштај за своје грехе", након што је крштен (Дела 2:38). Ананија је рекао 

греси су "опрани" Када смо крштени (Дела апостолска 22:16). Павле је рекао 

"крштење" ставља људе у Христу (Галатима 3:27). Особа добија "Нови живот" 

после крштења (Рим. 6:4). Исус је рекао: особа мора бити "рођени изнова" (Јован 

3:3) и ово ново рођење захтева воде (Јов. 3:5). Бог има посебан образац за 

спасење и овај образац захтева од људи да имају веру, покају од својих греха, 

призна да је Исус Син Божији, и да буде "сахрањен са Христом" за "опроштење од 

својих грехова."  

     Опис крштења као "погреб" (Рим. 6:4 и пуковник 2:12) нам говори да је Библија 

крштење захтева урањања (не сахранити нешто прскањем или сипање прашине 

на њему). Сахрана значи неко или нешто је покривена и то је оно што Нови завет 

крштења захтева (особа се потапа у и тако покривена водом). Када је Јован 

крстио је људи, крштења захтева "много воде" (Јован 3:23). У ствари, овај стих 

каже Јован је крстио на овом месту ", јер" тамо је много воде.  

     Крштење за опроштење греха је саставни део обрасца Бога за конверзију, али 

ово је само једна карактеристика Новог Завета хришћанства. Бог је такође 

створио посебно место се зове "црква" (ова реч описује сачувани). Исус је обећао 

да ће "градити своју цркву" (Матеј 16:18) и ово обећање захтевао да умре ужасне 

смрти (Дела 20:28). Исус јесте градити своју цркву и подигао је само једну цркву 

(приметити да у Мт 16:18. Речи "црква" је једнина).  

     У Еф. 1:22-23 Павле описао је "црква", као "тело" Исус "(" у цркву, што је 

његово тело "). Наведени други начин, Павле је потврдио да су речи Цркве и тело 

су заменљиви ("црква" и "тело" описују исту ствар). Значај те чињенице огледа се 

и у Јевр. 4:4, место где Павле каже Бог је само "једно тело." С обзиром да постоји 



само "једно тело" (Ефесцима 4:4), а ово "једно тело је Црква" (Еф. 1:22-23 ), 

постоји једна црква која је Божије одобрење. Многе друге цркве могу се наћи у 

свету, али ових цркава нису део цркве подигао Христа. Ове остале цркве су 

фалсификовани групе које су изграђене од стране мушкараца (Матеј 15:8-9), а 

Исус је рекао: те групе ће једног дана бити уништен, јер Бог није их граде (Матеј 

15:13).  

     Проблем са фалсификованим црквама је толико лоше да је Исус рекао: "Није 

сваки који рече ми, Господе, Господе, ући у царство небеско, него онај који твори 

вољу Оца мојега који је на небесима. 22 Многи ће рећи мени у онај дан: Господе, 

Господе, зар нисмо пророковали по твоје име, и твоје име изгони демоне, и твоје 

име учинити много силних дела? 23 И тада ћу им ја Никад вас нисам знао: идите 

од мене ви који чините безакоње "(Матеј 7:21-23).  

     Ако желимо да истински воле и служе Богу, ми треба да идентификују и раде 

са једним Исусове истинске Цркве уместо фалсификата групе. Библија нам 

помаже да идентификујемо које црква је право кроз Свето Писмо, можемо да 

идентификујемо праву цркву користећи "паттерн" (2 Тим 1:13). Налазе у Божјој 

речи. Образац за цркву Христову укључује ствари као што је како људи постану 

хришћани, како је Исус 'црква обожава, како је Господ црква организована, и шта 

њени чланови раде.  

     Као што је већ објашњено у претходном информацијама, један од 

идентификације марака цркве Исуса "налази се у томе како људи чувају: Људи 

морају да верују (Јеврејима 11:6), покају од својих греха (Лк. 13:3, Дела апостолска 

17: 30), признају да је Исус Син Божији (Римљанима 10:9), и крсти се за 

опроштење грехова (Дела 2:38; 22:16). Библија никада не говори о стварима као 

што су "Прихватање Исуса у срцу", "рекавши молитве покајничке," или "молимо да 

прими Христа."  

     После особе следи Божије образац за конверзију као што је објашњено у 

претходном ставу, Библија каже Исус "додаје" лице Његове цркве (Дела 2:47, 

КЈВ). У црквама изграђен од стране мушкараца (фалсификованих групе), људи 

често "придружи" цркве, или су "гласали" у њега. Дела 2:47 каже да је чланство у 

цркви Исусово контролише Самог Господа. Наведени други начин, људи не могу 

да "придружи" Нови завет цркве. Нити могу да се гласа у њега. Људи аутоматски 

постају чланови то након што су следе Божије образац за конверзију.  

     Нови завет црква може се препознати по ономе што ради. Након што су 

постали хришћани на дан Педесетнице (Дела 2:36-38), Лука каже да они 

"наставили стедфастли у настави апостола и заједништво, у ломљењу хлеба и 

молитвама" (Дела апостолска 2:42). Овај пасус показује да је део пример Божије 

укључује састанак на редовно и раде ствари које су наведене у овом стиху. 

Већина верске групе су посвећени "Молитва" и "заједништво", али већина није 

"чврсто" са друге две карактеристике у Делима 2:42 (на "апостола" настави "и" 



ломљењу хлеба ").  

     Исус црква може се делимично идентификовати по строго придржавање 

апостолима "доктрине (информације сада имамо у Библији). Уместо следећих 

правила и диктира људи (Матеј 15:9), чланови Цркве Христове користити Библију 

као једини водич. Нови завет хришћани, знамо да је Бог дао "савршени закон 

слободе" (Јак. 1:25) и даје им ове информације "све ствари које се односе на 

живот и побожности" (2 Петр 1:3.). Наведени други начин, завршена Нови завет 

"доставља нас к свако добро дело" (2 Тим 3:16-17).. Дакле, Нови завет хришћани 

(који су део Цркве Христове), ослањати само на овом "облику наставе" (Рим. 6:17) 

за "узорак" (2 Тим 1:13). Они треба да служе и да се моле Богу "у истини" (Јован 

4:24). Фалсификовани цркве ослања на вероисповести, информације из своје 

"цркве штаб," Црква приручници, итд  

     Дела 2:42 се односи и на "ломљење хлеба" (тј. Вечере Господње Грчки текст 

дословно каже: "ломљењу хлеба".). Ова изјава нам говори првог века хришћани 

учествовали у Вечери Господњој на "чврсто" основи. Други одељци ојачати 

чињеницу да су чланови Цркве Исусове су Вечеру Господњу на редовној основи. 

На пример, Павле је говорио о Коринтски скупштина у 1 Кор. 16:2. Коринћанима су 

састанак на сваком недељу (овом тренутку је изражена веома добро у НАСБ) и 

Коринћанима су доводили ставке за вечеру Господа да своје недељне скупштине 

(1 Кор 11:20).. Иако су ставке за Вечеру Господњу су се злоупотребљава, 

Коринћанима знали су да донесу елемената за Вечеру Господњу сваке недеље. 

То је била пракса за Коринт, као и свих осталих цркава да се практикује 

хришћанство Нови Завет (1 Кор 4:17)..  

     У Делима 20 читамо у време када је Павле био са неким пријатељима 

хришћанима и ова група стварно чекао за "први дан недеље" (Дела 20:6), у 

недељу, тако да Вечера Господња може се посматрати (Дела 20:7 .) Иако је Павле 

био у журби (Дела 20:16), он је чекао седам дана да би могао да се састане са 

колегама хришћани на "први дан недеље" (Дела 20:6) и учествује на Вечеру 

Господњу (Заједница) . Ова информација одговара савршено Дела 2:42, текст који 

каже да је први хришћани Чланови Цркве Исуса "учествују на Вечеру Господњу 

сваке недеље" наставио одлучно у ломљењу хлеба. ". У црквама изграђен од 

стране мушкараца, људи могу да учествују у Вечери Господњој једном годишње, 

два пута годишње, једном у тромесечју, или једном месечно.  

     Ако су вјерници Вечере Господње ређе од једном недељно, они су "узети" део 

онога што је Бог намеравао за богослужење и тако мењају Бозји образац 

(упоредите Откривење 22:19). Ако се људи нуде Вечеру Господњу више од једном 

недељно, они су "Адд то" божански образац Божје и такође су криви за грех 

(упоредите Откривење 22:18). Ако људи немају у недељу, "Први дан у недељи", 

као свој посебан дан у част Богу у молитви (1 Кор 16:2)., Они такође не поштују 

део Новог завета узорак и самим тим није део Новог завета цркве.  



     Поред идентификовања Новом завету црква кроз образац за конверзију, на 

начин да људи постану чланови ове цркве је стриктно придржавање Писму, и има 

Вечере Господње сваке недеље, у Новом завету црква се могу препознати по 

својим учењем о давања. Многе верске групе жалбу на не-хришћана за средства 

или се баве стварима као што су пећи за продају и перионице аутомобила. Првом 

веку хришћани, који су били чланови Новог завета Цркви, "узео ништа од 

незнабожаца" (Тхе несачуване, 3 Јов 7.). Данас чланови Новог завета црква и 

даље испуњава све своје финансијске обавезе кроз слободну вољу доприноса из 

члана; Нови Завет хришћани не желе ни очекивати не-чланице да допринесу било 

шта да ради Господа.  

     Црква Христова се може идентификовати износ новца да људи дају. Многе 

верске групе Реци своје чланове да "десетка" (даје 10% својих прихода). Ако 

верска група учи титхинг, то је сигуран знак да је фалсификат црква. Титхинг је 

део Старог завета закон који је дат хебрејски нације. Старозаветном закону који је 

садржао разна правила о давању, држећи суботу, животињске жртве, посебно 

Вашингтона, итд, и овај закон је на снази око 1.500 година. Након што је Исус 

дошао на свет Он је рекао Његова смрт би довела до новог завета (Лука 22:20) и 

то се догодило. Исус је однео цео Стари завет систем умро на крсту (Рим. 10:4 и 

упоредите Јеврејима 8:5-13.). Ако се људи покушавају да повежу било који део 

Старог завета закон о људима, и говорим људима да "десетка" је један пример за 

то, Библија каже да су људи "пао у немилост" и "одвојена од Христа" (Гал 5: 4, 

АСВ).  

     Уместо титхинг, чланови Новог завета цркву донесе личну одлуку о томе много 

да дају. У ствари, Црква која припада Христу је регулисано два основна правила 

када је у питању давање: (1) дају "весело" и (2) дати као што су "напредовали" (1 

Кор 16:2, 2 Кор. 9:7).. Пошто је Нови завет каже да као што смо били срећни, да 

свакој цркви говори људима да "десетка" (даје 10%) је фалсификат црква. Они 

који питати или реци људима да се наставе десетка "другачији еванђеље" (Гал. 

1:6-9). Ова грешка је тако озбиљна да је Павле рекао је онима који се труде да 

веже неки део Старог Завета закона о људи су као жена која је удата за двојицу 

мушкараца у исто време (Рим. 7:1-4).  

     Нови Завет хришћани знају и уче да је Исус "прикован старом закону на крст" 

(Кол. 2:14) и уклањање старог завета закона обухвата елиминацију Десет 

заповести. Ствари као што су убиства, крађе и прељуба су још увек у реду 

(Римљанима 13:9), али та дела нису у праву јер су забрањено по Новом завету. 

Људи могу да "уче" из Старог Завета (Рим. 15:4), али је Нови завет је закон сви су 

под сада. Фалсификовани групе често не праве разлику између Старог завета и 

Новог (они уче да су Десет заповести и даље обавезујуће, људи морају да се 

десетине, и даље постоји потреба да светкују суботу дан, итд), али ове ствари се 

не уче од Новог Завета хришћани. Чланови Новог завета црква зна разлику 



између Старог завета и Новог завета.  

     Због чланови Новог завета црква правилно направити разлику у Старом Завету 

из Новог завета, они су у складу са Божија воља у области музике. Према Старом 

завету систем обожавања, људи су користили Инструментална музика "(Пс. 150;. 

2 Цхрон 29:25). Према Новом завету систем обожавања, људи су посебно рекли 

да "пева" (Ефесцима 5:19; пуковник 3:16) и то је оно што Нови завет не хришћани. 

Ако је Нови завет је "Маке музику", ми би овлашћен да музику било који начин смо 

изабрали. Пошто Бог је конкретно рекао они који живе испод Новог завета су да 

направе музику певањем (упоредите Јеврејима 13:15)., То је оно што му људи 

раде и то је још један знак идентификовање цркве Христове. Ако се пева и свира 

молитвом, додамо Божије упутства. Додавање инструментална музика да се 

поклони је пример "ће обожавање" (Кол. 2:23) и иде "ван онога што је написано" (1 

Кор 4:6)..  

     Црква хорови су још један пример Библија каже да хришћани треба да "пева 

једни друге" (Ефесцима 5:19; Кол 3:16), али неке користи црквених хорова ", јер им 

се допада" иде даље од онога што је написано. " их "Обожавање није о томе шта 

смо желели, већ се о следећим Божија образац (Јн. 4:24 упореди где је Исус рекао 

ми".. мора клањати у истини "). Ако ми не радимо ствари на начин на који Бог је 

описао, идемо даље од онога што је написано (1 Кор 4:6)., Ми "више не 

придржавају у науку Христово," и ми "нису Бога" (2 Јн 9)..  

     Субјекти спасења и обожавања су веома корисне у одвајању Новом завету 

црква од фалсификованог група, али оне нису једини начин да се препозна Исусов 

Истинске Цркве. Ми такође може да одреди која црква заиста следи Божије модел 

проучавајући оно што Библија каже о црквена организација. Свака организација 

има неку врсту структуре, укључујући и седиште или седиште, а то такође важи и 

за Нови завет цркве. Исус је глава своје Цркве и Он борави на небу (Дела 1:11). 

Исус 'небески устоличење (Дела 2:30) нам говори "штаб" за Нови завет црква је на 

небесима. Наведени други начин, Исусова црква нема земаљске седиште; 

фалсификованог цркве, међутим, често имају земаљски седиште. Исусова црква 

је такође аутономне (самоуправе).  

     Као што је илустровано и актима 14:23 Фил. 1:1, свака заједница цркве 

Господње је да су локални лидери познат као "стараца" (ти људи су такође 

називају и епископа, презвитера, пастири, надгледника, пастири Свака од ових 

речи. Описује другачији аспект старијег рада .) Павле описује у квалификацијама 

за ове људе у 1 Тим. 3:1-5 и рече старјешинама "брину о" (они су владари и за у) 

локалној заједници (1 Тим 3:5.). Тит из "старешине" у сеница. 1:5, а затим их је 

описао као "епископи" у сеница. 1:7.  

     Читамо стараца у Јудеји (Дела 11:29-30), у јужној Галатији (Дела 14:23), 

Јерусалим (Дела 15:6), Ефес (Дела 20:17), и Малој Азији (1 Пет 5:1. .) Постоје 

подразумевају референце на њих у 1 Сол. 5:12 и Јеврејима. 13:17. У сеница. 1:5 



смо сазнали да старешине су били потребни целом острву Крит ("сваки град").  

     Иако је Бог образац за цркву руководство не превазилазе локалне заједнице, 

висок проценат религиозне групе су вођство структуру која иде ван локалне цркве 

(религиозне групе су "црква штаб" у добро познати град или другу земљу, или 

постоји је нека врста регионалном, националном или широм света одбор). Иако су 

ови аранжмани су заједнички, они су у супротности са образац Божје. Црквена 

организација је само још један начин да се одвоје од Цркве Христове имитације 

изграђен од стране мушкараца.  

     Исус је глава Цркве, старешине су локални лидери, као и Исусов црква има 

специјалне службеника познат као "ђакони" (Фил. 1:1). Црква Христова има 

мушкараца који служе као проповедници. Павле и Тимотеј су прва два века, 

министри и ови људи се називају "слугама" у Фил. 1:1. За разлику од цркве 

изграђена од стране мушкараца, где су лидери проповедници и често најважнији 

људи у заједницу, Библија каже да је у цркви Христовог проповедници су слуге. 

Преостале чланове у цркви Исусово Новог завета се зове једноставно "светаца".  

     Нови завет образац за црквене организације описане у претходним 

параграфима стоји у оштром контрасту са "свештенства-лаици" систем наћи у 

многим апоенима. У ствари, у многим вештачких цркве мора постојати "службеног 

лица", да крсти људе или помоћ за слављење. Бог је образац за хришћанство 

каже да су сви сачуване су "свештеници" (1 Пет 2:5, 9).. Уместо поделе људи на 

"свештенства и лаика," Исус је рекао "све су браћа" (Матеј 23:8). Павле илуструје 

овом тренутку од примећујући како неколико Коринћанима помогла и слављење (1 

Кор 14:26).. Коринћанима знали своје обожавање не треба да се обавља 

посебним свештеника или нека врста "свете особе", јер сви хришћани су 

"свештеници" (Откривење 1:6, 5:10) и сви хришћани сматрају се " свети "(1 Пет 

1:15.).  

     Једино ограничење када је у питању да имају водећу улогу у обожавању је пол 

особе. Наведени други начин, жене не смеју да преузме водећу улогу у 

Скупштини, ако су људи присутни (1 Кор 14:34-35. И упоредите 1 Тим 2:8-13.). У 

Цркви Христовој, сваки хришћанин може да помогне са мушког обожавања, учи и 

проповеда. Цркве које су жене проповедници су дефинитивно фалсификовани 

цркава јер крше оно што Павле каже у 1 Кор. 14:34-35 и 1 Тим. 2:8-13. Бог је дао 

"узорак" за Нови завет Црква (2 Тим 1:13). И сви треба да користе овај образац да 

се идентификују и рад са "Црква Христа" у својој заједници.  

     Да ли смо пронашли и ми смо део једне црква подигнута од стране Христа? Ако 

је "црква Христа" (Рим. 16:16) не постоји у нашој заједници, можемо да почнемо 

једну и пракса Новог завета Хришћанство (тј. раде ствари као што Нови завет 

описује). Можемо почети збор у нашој кући (1 Кор 16:19; Кол 4:15,. ПХИЛЕ 2). Или 

користите изнајмљене простор за почетак "обожавање у духу и истини" (Јован 

4:24). Ми свакако не желе да буду део фалсификованих група које "остављају 



заповест Божију, а држите традицији људи" (Марко 7:8). Запамтите, "све цркве 

Христове вас поздрављам" (Римљанима 16:16).  

   

     Након што је особа веровао и покајао (умро греху), он је спреман да призна да 

је Исус Син Божији (Дела 8:37;. 1 Тим 6:12), а затим бити "сахрањен са Христом 

кроз крштење" (Рим. 6:4).. Након што је особа била правилно крсти, он је "новом 

животу" (Рим. 6:4).  

     Многи верују да је "нови живот" (спасење, опроштење греха и све духовне 

благослове) долази пре крштења, али Библија каже да је то више пута нетачна. 

Исус је рекао: лице је "спасен", након што је крштен (Марко 16:16). Петар је рекао 

лице "опроштај за своје грехе", након што је крштен (Дела 2:38). Ананија је рекао 

греси су "опрани" Када смо крштени (Дела апостолска 22:16). Павле је рекао 

"крштење" ставља људе у Христу (Галатима 3:27). Особа добија "Нови живот" 

после крштења (Рим. 6:4). Исус је рекао: особа мора бити "рођени изнова" (Јован 

3:3) и ово ново рођење захтева воде (Јов. 3:5). Бог има посебан образац за 

спасење и овај образац захтева од људи да имају веру, покају од својих греха, 

призна да је Исус Син Божији, и да буде "сахрањен са Христом" за "опроштење од 

својих грехова."  

     Опис крштења као "погреб" (Рим. 6:4 и пуковник 2:12) нам говори да је Библија 

крштење захтева урањања (не сахранити нешто прскањем или сипање прашине 

на њему). Сахрана значи неко или нешто је покривена и то је оно што Нови завет 

крштења захтева (особа се потапа у и тако покривена водом). Када је Јован 

крстио је људи, крштења захтева "много воде" (Јован 3:23). У ствари, овај стих 

каже Јован је крстио на овом месту ", јер" тамо је много воде.  

     Крштење за опроштење греха је саставни део обрасца Бога за конверзију, али 

ово је само једна карактеристика Новог Завета хришћанства. Бог је такође 

створио посебно место се зове "црква" (ова реч описује сачувани). Исус је обећао 

да ће "градити своју цркву" (Матеј 16:18) и ово обећање захтевао да умре ужасне 

смрти (Дела 20:28). Исус јесте градити своју цркву и подигао је само једну цркву 

(приметити да у Мт 16:18. Речи "црква" је једнина).  

     У Еф. 1:22-23 Павле описао је "црква", као "тело" Исус "(" у цркву, што је 

његово тело "). Наведени други начин, Павле је потврдио да су речи Цркве и тело 

су заменљиви ("црква" и "тело" описују исту ствар). Значај те чињенице огледа се 

и у Јевр. 4:4, место где Павле каже Бог је само "једно тело." С обзиром да постоји 

само "једно тело" (Ефесцима 4:4), а ово "једно тело је Црква" (Еф. 1:22-23 ), 

постоји једна црква која је Божије одобрење. Многе друге цркве могу се наћи у 

свету, али ових цркава нису део цркве подигао Христа. Ове остале цркве су 

фалсификовани групе које су изграђене од стране мушкараца (Матеј 15:8-9), а 

Исус је рекао: те групе ће једног дана бити уништен, јер Бог није их граде (Матеј 

15:13).  



     Проблем са фалсификованим црквама је толико лоше да је Исус рекао: "Није 

сваки који рече ми, Господе, Господе, ући у царство небеско, него онај који твори 

вољу Оца мојега који је на небесима. 22 Многи ће рећи мени у онај дан: Господе, 

Господе, зар нисмо пророковали по твоје име, и твоје име изгони демоне, и твоје 

име учинити много силних дела? 23 И тада ћу им ја Никад вас нисам знао: идите 

од мене ви који чините безакоње "(Матеј 7:21-23).  

     Ако желимо да истински воле и служе Богу, ми треба да идентификују и раде 

са једним Исусове истинске Цркве уместо фалсификата групе. Библија нам 

помаже да идентификујемо које црква је право кроз Свето Писмо, можемо да 

идентификујемо праву цркву користећи "паттерн" (2 Тим 1:13). Налазе у Божјој 

речи. Образац за цркву Христову укључује ствари као што је како људи постану 

хришћани, како је Исус 'црква обожава, како је Господ црква организована, и шта 

њени чланови раде.  

     Као што је већ објашњено у претходном информацијама, један од 

идентификације марака цркве Исуса "налази се у томе како људи чувају: Људи 

морају да верују (Јеврејима 11:6), покају од својих греха (Лк. 13:3, Дела апостолска 

17: 30), признају да је Исус Син Божији (Римљанима 10:9), и крсти се за 

опроштење грехова (Дела 2:38; 22:16). Библија никада не говори о стварима као 

што су "Прихватање Исуса у срцу", "рекавши молитве покајничке," или "молимо да 

прими Христа."  

     После особе следи Божије образац за конверзију као што је објашњено у 

претходном ставу, Библија каже Исус "додаје" лице Његове цркве (Дела 2:47, 

КЈВ). У црквама изграђен од стране мушкараца (фалсификованих групе), људи 

често "придружи" цркве, или су "гласали" у њега. Дела 2:47 каже да је чланство у 

цркви Исусово контролише Самог Господа. Наведени други начин, људи не могу 

да "придружи" Нови завет цркве. Нити могу да се гласа у њега. Људи аутоматски 

постају чланови то након што су следе Божије образац за конверзију.  

     Нови завет црква може се препознати по ономе што ради. Након што су 

постали хришћани на дан Педесетнице (Дела 2:36-38), Лука каже да они 

"наставили стедфастли у настави апостола и заједништво, у ломљењу хлеба и 

молитвама" (Дела апостолска 2:42). Овај пасус показује да је део пример Божије 

укључује састанак на редовно и раде ствари које су наведене у овом стиху. 

Већина верске групе су посвећени "Молитва" и "заједништво", али већина није 

"чврсто" са друге две карактеристике у Делима 2:42 (на "апостола" настави "и" 

ломљењу хлеба ").  

     Исус црква може се делимично идентификовати по строго придржавање 

апостолима "доктрине (информације сада имамо у Библији). Уместо следећих 

правила и диктира људи (Матеј 15:9), чланови Цркве Христове користити Библију 

као једини водич. Нови завет хришћани, знамо да је Бог дао "савршени закон 

слободе" (Јак. 1:25) и даје им ове информације "све ствари које се односе на 



живот и побожности" (2 Петр 1:3.). Наведени други начин, завршена Нови завет 

"доставља нас к свако добро дело" (2 Тим 3:16-17).. Дакле, Нови завет хришћани 

(који су део Цркве Христове), ослањати само на овом "облику наставе" (Рим. 6:17) 

за "узорак" (2 Тим 1:13). Они треба да служе и да се моле Богу "у истини" (Јован 

4:24). Фалсификовани цркве ослања на вероисповести, информације из своје 

"цркве штаб," Црква приручници, итд  

     Дела 2:42 се односи и на "ломљење хлеба" (тј. Вечере Господње Грчки текст 

дословно каже: "ломљењу хлеба".). Ова изјава нам говори првог века хришћани 

учествовали у Вечери Господњој на "чврсто" основи. Други одељци ојачати 

чињеницу да су чланови Цркве Исусове су Вечеру Господњу на редовној основи. 

На пример, Павле је говорио о Коринтски скупштина у 1 Кор. 16:2. Коринћанима су 

састанак на сваком недељу (овом тренутку је изражена веома добро у НАСБ) и 

Коринћанима су доводили ставке за вечеру Господа да своје недељне скупштине 

(1 Кор 11:20).. Иако су ставке за Вечеру Господњу су се злоупотребљава, 

Коринћанима знали су да донесу елемената за Вечеру Господњу сваке недеље. 

То је била пракса за Коринт, као и свих осталих цркава да се практикује 

хришћанство Нови Завет (1 Кор 4:17)..  

     У Делима 20 читамо у време када је Павле био са неким пријатељима 

хришћанима и ова група стварно чекао за "први дан недеље" (Дела 20:6), у 

недељу, тако да Вечера Господња може се посматрати (Дела 20:7 .) Иако је Павле 

био у журби (Дела 20:16), он је чекао седам дана да би могао да се састане са 

колегама хришћани на "први дан недеље" (Дела 20:6) и учествује на Вечеру 

Господњу (Заједница) . Ова информација одговара савршено Дела 2:42, текст који 

каже да је први хришћани Чланови Цркве Исуса "учествују на Вечеру Господњу 

сваке недеље" наставио одлучно у ломљењу хлеба. ". У црквама изграђен од 

стране мушкараца, људи могу да учествују у Вечери Господњој једном годишње, 

два пута годишње, једном у тромесечју, или једном месечно.  

     Ако су вјерници Вечере Господње ређе од једном недељно, они су "узети" део 

онога што је Бог намеравао за богослужење и тако мењају Бозји образац 

(упоредите Откривење 22:19). Ако се људи нуде Вечеру Господњу више од једном 

недељно, они су "Адд то" божански образац Божје и такође су криви за грех 

(упоредите Откривење 22:18). Ако људи немају у недељу, "Први дан у недељи", 

као свој посебан дан у част Богу у молитви (1 Кор 16:2)., Они такође не поштују 

део Новог завета узорак и самим тим није део Новог завета цркве.  

     Поред идентификовања Новом завету црква кроз образац за конверзију, на 

начин да људи постану чланови ове цркве је стриктно придржавање Писму, и има 

Вечере Господње сваке недеље, у Новом завету црква се могу препознати по 

својим учењем о давања. Многе верске групе жалбу на не-хришћана за средства 

или се баве стварима као што су пећи за продају и перионице аутомобила. Првом 

веку хришћани, који су били чланови Новог завета Цркви, "узео ништа од 



незнабожаца" (Тхе несачуване, 3 Јов 7.). Данас чланови Новог завета црква и 

даље испуњава све своје финансијске обавезе кроз слободну вољу доприноса из 

члана; Нови Завет хришћани не желе ни очекивати не-чланице да допринесу било 

шта да ради Господа.  

     Црква Христова се може идентификовати износ новца да људи дају. Многе 

верске групе Реци своје чланове да "десетка" (даје 10% својих прихода). Ако 

верска група учи титхинг, то је сигуран знак да је фалсификат црква. Титхинг је 

део Старог завета закон који је дат хебрејски нације. Старозаветном закону који је 

садржао разна правила о давању, држећи суботу, животињске жртве, посебно 

Вашингтона, итд, и овај закон је на снази око 1.500 година. Након што је Исус 

дошао на свет Он је рекао Његова смрт би довела до новог завета (Лука 22:20) и 

то се догодило. Исус је однео цео Стари завет систем умро на крсту (Рим. 10:4 и 

упоредите Јеврејима 8:5-13.). Ако се људи покушавају да повежу било који део 

Старог завета закон о људима, и говорим људима да "десетка" је један пример за 

то, Библија каже да су људи "пао у немилост" и "одвојена од Христа" (Гал 5: 4, 

АСВ).  

     Уместо титхинг, чланови Новог завета цркву донесе личну одлуку о томе много 

да дају. У ствари, Црква која припада Христу је регулисано два основна правила 

када је у питању давање: (1) дају "весело" и (2) дати као што су "напредовали" (1 

Кор 16:2, 2 Кор. 9:7).. Пошто је Нови завет каже да као што смо били срећни, да 

свакој цркви говори људима да "десетка" (даје 10%) је фалсификат црква. Они 

који питати или реци људима да се наставе десетка "другачији еванђеље" (Гал. 

1:6-9). Ова грешка је тако озбиљна да је Павле рекао је онима који се труде да 

веже неки део Старог Завета закона о људи су као жена која је удата за двојицу 

мушкараца у исто време (Рим. 7:1-4).  

     Нови Завет хришћани знају и уче да је Исус "прикован старом закону на крст" 

(Кол. 2:14) и уклањање старог завета закона обухвата елиминацију Десет 

заповести. Ствари као што су убиства, крађе и прељуба су још увек у реду 

(Римљанима 13:9), али та дела нису у праву јер су забрањено по Новом завету. 

Људи могу да "уче" из Старог Завета (Рим. 15:4), али је Нови завет је закон сви су 

под сада. Фалсификовани групе често не праве разлику између Старог завета и 

Новог (они уче да су Десет заповести и даље обавезујуће, људи морају да се 

десетине, и даље постоји потреба да светкују суботу дан, итд), али ове ствари се 

не уче од Новог Завета хришћани. Чланови Новог завета црква зна разлику 

између Старог завета и Новог завета.  

     Због чланови Новог завета црква правилно направити разлику у Старом Завету 

из Новог завета, они су у складу са Божија воља у области музике. Према Старом 

завету систем обожавања, људи су користили Инструментална музика "(Пс. 150;. 

2 Цхрон 29:25). Према Новом завету систем обожавања, људи су посебно рекли 

да "пева" (Ефесцима 5:19; пуковник 3:16) и то је оно што Нови завет не хришћани. 



Ако је Нови завет је "Маке музику", ми би овлашћен да музику било који начин смо 

изабрали. Пошто Бог је конкретно рекао они који живе испод Новог завета су да 

направе музику певањем (упоредите Јеврејима 13:15)., То је оно што му људи 

раде и то је још један знак идентификовање цркве Христове. Ако се пева и свира 

молитвом, додамо Божије упутства. Додавање инструментална музика да се 

поклони је пример "ће обожавање" (Кол. 2:23) и иде "ван онога што је написано" (1 

Кор 4:6)..  

     Црква хорови су још један пример Библија каже да хришћани треба да "пева 

једни друге" (Ефесцима 5:19; Кол 3:16), али неке користи црквених хорова ", јер им 

се допада" иде даље од онога што је написано. " их "Обожавање није о томе шта 

смо желели, већ се о следећим Божија образац (Јн. 4:24 упореди где је Исус рекао 

ми".. мора клањати у истини "). Ако ми не радимо ствари на начин на који Бог је 

описао, идемо даље од онога што је написано (1 Кор 4:6)., Ми "више не 

придржавају у науку Христово," и ми "нису Бога" (2 Јн 9)..  

     Субјекти спасења и обожавања су веома корисне у одвајању Новом завету 

црква од фалсификованог група, али оне нису једини начин да се препозна Исусов 

Истинске Цркве. Ми такође може да одреди која црква заиста следи Божије модел 

проучавајући оно што Библија каже о црквена организација. Свака организација 

има неку врсту структуре, укључујући и седиште или седиште, а то такође важи и 

за Нови завет цркве. Исус је глава своје Цркве и Он борави на небу (Дела 1:11). 

Исус 'небески устоличење (Дела 2:30) нам говори "штаб" за Нови завет црква је на 

небесима. Наведени други начин, Исусова црква нема земаљске седиште; 

фалсификованог цркве, међутим, често имају земаљски седиште. Исусова црква 

је такође аутономне (самоуправе).  

     Као што је илустровано и актима 14:23 Фил. 1:1, свака заједница цркве 

Господње је да су локални лидери познат као "стараца" (ти људи су такође 

називају и епископа, презвитера, пастири, надгледника, пастири Свака од ових 

речи. Описује другачији аспект старијег рада .) Павле описује у квалификацијама 

за ове људе у 1 Тим. 3:1-5 и рече старјешинама "брину о" (они су владари и за у) 

локалној заједници (1 Тим 3:5.). Тит из "старешине" у сеница. 1:5, а затим их је 

описао као "епископи" у сеница. 1:7.  

     Читамо стараца у Јудеји (Дела 11:29-30), у јужној Галатији (Дела 14:23), 

Јерусалим (Дела 15:6), Ефес (Дела 20:17), и Малој Азији (1 Пет 5:1. .) Постоје 

подразумевају референце на њих у 1 Сол. 5:12 и Јеврејима. 13:17. У сеница. 1:5 

смо сазнали да старешине су били потребни целом острву Крит ("сваки град").  

     Иако је Бог образац за цркву руководство не превазилазе локалне заједнице, 

висок проценат религиозне групе су вођство структуру која иде ван локалне цркве 

(религиозне групе су "црква штаб" у добро познати град или другу земљу, или 

постоји је нека врста регионалном, националном или широм света одбор). Иако су 

ови аранжмани су заједнички, они су у супротности са образац Божје. Црквена 



организација је само још један начин да се одвоје од Цркве Христове имитације 

изграђен од стране мушкараца.  

     Исус је глава Цркве, старешине су локални лидери, као и Исусов црква има 

специјалне службеника познат као "ђакони" (Фил. 1:1). Црква Христова има 

мушкараца који служе као проповедници. Павле и Тимотеј су прва два века, 

министри и ови људи се називају "слугама" у Фил. 1:1. За разлику од цркве 

изграђена од стране мушкараца, где су лидери проповедници и често најважнији 

људи у заједницу, Библија каже да је у цркви Христовог проповедници су слуге. 

Преостале чланове у цркви Исусово Новог завета се зове једноставно "светаца".  

     Нови завет образац за црквене организације описане у претходним 

параграфима стоји у оштром контрасту са "свештенства-лаици" систем наћи у 

многим апоенима. У ствари, у многим вештачких цркве мора постојати "службеног 

лица", да крсти људе или помоћ за слављење. Бог је образац за хришћанство 

каже да су сви сачуване су "свештеници" (1 Пет 2:5, 9).. Уместо поделе људи на 

"свештенства и лаика," Исус је рекао "све су браћа" (Матеј 23:8). Павле илуструје 

овом тренутку од примећујући како неколико Коринћанима помогла и слављење (1 

Кор 14:26).. Коринћанима знали своје обожавање не треба да се обавља 

посебним свештеника или нека врста "свете особе", јер сви хришћани су 

"свештеници" (Откривење 1:6, 5:10) и сви хришћани сматрају се " свети "(1 Пет 

1:15.).  

     Једино ограничење када је у питању да имају водећу улогу у обожавању је пол 

особе. Наведени други начин, жене не смеју да преузме водећу улогу у 

Скупштини, ако су људи присутни (1 Кор 14:34-35. И упоредите 1 Тим 2:8-13.). У 

Цркви Христовој, сваки хришћанин може да помогне са мушког обожавања, учи и 

проповеда. Цркве које су жене проповедници су дефинитивно фалсификовани 

цркава јер крше оно што Павле каже у 1 Кор. 14:34-35 и 1 Тим. 2:8-13. Бог је дао 

"узорак" за Нови завет Црква (2 Тим 1:13). И сви треба да користе овај образац да 

се идентификују и рад са "Црква Христа" у својој заједници.  

     Да ли смо пронашли и ми смо део једне црква подигнута од стране Христа? Ако 

је "црква Христа" (Рим. 16:16) не постоји у нашој заједници, можемо да почнемо 

једну и пракса Новог завета Хришћанство (тј. раде ствари као што Нови завет 

описује). Можемо почети збор у нашој кући (1 Кор 16:19; Кол 4:15,. ПХИЛЕ 2). Или 

користите изнајмљене простор за почетак "обожавање у духу и истини" (Јован 

4:24). Ми свакако не желе да буду део фалсификованих група које "остављају 

заповест Божију, а држите традицији људи" (Марко 7:8). Запамтите, "све цркве 

Христове вас поздрављам" (Римљанима 16:16).  

 


