
Kako postati Christian  
 
     Izraz "Nova zaveza Krščanstvo" preprosto pomeni početi stvari, kot Nove zaveze 
opisuje. Bog je "vzorec dobrega besede" za krščansko vero in smo se "drži", da ta 
vzorec (2 Tim. 1:13). vzorec Boga je del "ozka vrata", ki vodi v življenje (Mt 7:13-14) in 
ta vzorec, če se bodo ljudje uporabljajo, odpravlja verske zmede in verske delitve 
(primerjaj 1 Kor. 14:33). Ko se ljudje ne zavedajo vzorec Božje ali zavrnejo nekaterih 
del, bo prišlo do več sto ali tisoč različnih verskih skupin, da se vse izpovedati, da je 
"kristjan." Res Kristusovi sledilci vedo, da Bog ima poseben način delovanja in je 
bistveno, da "drži, da vzorec" (1 Kor primerjati. 04:17).  
     Eden od najbolj osnovnih delov vzorca Boga najdemo v preusmeritvi (kako nekdo 
postane kristjan). Kot je prikazano v naslednji shemi, vzorec Boga za konverzijo 
zahteva veri (prepričanju), kesanje (struženje greha), spovedi in krst (potapljanjem v 
vodo) za odpuščanje grehov.  
 
Biblija verz Božji ukaz božji ukaz blagoslov  
Mk. 16:16: Believe in se krstiti Saved  
Akti 2:38: Spreobrnite se in se krsti odpuščanje grehov  
Akti 22:16: vstani in se krstiti Izperemo grehov  
 
     Informacije v Mk. 16:16 je bil v primerjavi z vlakom, tako kot so boxcars združila z 
vlečno pin, tako da se beseda "in" se pridružuje skupaj ukaze "prepričanja" in "krst" 
(Jezus rekel oseba mora verjeti in se krstiti, preden on se lahko "rešili"). Ker so ti v Apd 
2 slišal in verjeli dejanskega stanja evangelija (Akti, 02:37), so jim povedali, da "pokesati 
in se krstiti", da bi lahko prejeli "odpuščanje grehov« (Apd 02:38). Informacije v Apd 2 
ponuja tudi odlično ponazarja kesanja, beseda, ki pomeni "spremeniti na bolje." Ljudje, 
ki so prej sovražili Jezusa (Apd 02:36) pokesal (so se začeli ljubiti in slediti Jezusu). Ko 
ljudje verjamejo in pokesali, jih je treba krstiti, dejanja, ki "odplavlja grehov« (Apd 
22:16).  
     Poleg odlomkov iz prejšnjega grafikona, Sveto pismo tudi pojasnjuje namen krsta v 
Gal. 03:27 (Paul dejal, krst postavlja ljudi "v Kristusu"). Če je oseba dovolj stara, da je 
odgovoren za svoja dejanja, je bodisi "v Kristusu" ali "izven Kristusa." Če je oseba 
dovolj stara, da je odgovoren za svoja dejanja in da je "od Kristusa,« je bil brez duhovne 
blagoslove, od katerih je ena odrešenja (2 Tim. 02:10). Tisti, ki so »v Kristusu« so vse 
duhovne blagoslove (Eph. 1:3), od katerih je eden odrešenja. Po Gal. 03:27, oseba ne 
vstopi "v Kristusu", dokler je bil pravilno krščen.  
     Poleg tega, da Jezus in Pavel pravi, da je krst del procesa odrešenja, so informacije 
v 1 Pet. 3:20-21. Peter opisal, kako voda služi kot ločnica Noe in njegova družina (Bog 
uporabil poplav za ločevanje rešil izgubljenega, general 6-7). Voda dvignil skrinje, in 
tistimi, v njem za varnost in vode zaradi neshranjenih, da se utopi. Dejstvo je, Peter je 
dejal Noah in njegova družina so bili "shranjene v vodi" (1 Pet. 3:20). Peter je dejal, da 
je "pravo podobo" za ljudi, je danes in to "pravo podobo" je "krst" (1 Pet. 3:21). Z 
drugimi besedami, tako kot voda ločila rešil izgubljenega v antičnem svetu, tako da 
voda (krst) zdaj deli rešil izgubljenega v okviru krščanstva (glej spet prejšnji chart). 
Peter je še opozoril, kako krst ni za "umazanije mesa" (to ni procesu za odstranitev 
fizičnih umazanija), 1 Pet. 3:21. Krst je za duhovno umazanije, greh, kot je razloženo v 



aktih 2:38 in aktih 22:16.  
     Ni bilo nobene posebne moči v poplavne vode, ki je ločevala Noah od neshranjene 
in ne gre za posebno moč v vodi, ki se danes uporablja za krščevanje ljudi. Naša 
utemeljitev od greha prihaja s krvjo Jezusa "(Paul je ta točka v Rom. 05:09 in je 
razlagal, kako ta proces deluje v Rom. 6:1-4).  
     Kot je razvidno iz naslednje grafične, ki je zagotovljena prek vljudnost smo Care 
ministrstev, grešniki dostop koristi krvi Jezusa ", ki ga reenacting smrti Lord's, pokopom 
in vstajenjem. Po oseba meni, da ni shranjen. Vernik mora izkušnja "smrt." Ta smrt je 
še en opis za kesanje (ljudi, se mora obrniti od greha Primerjaj Col 03:07;. Akti 2:38;. Lk 
13:03, Apostolska dela 17:30). Ljudje morajo "umreti za greh« (pokesali), tako da ne 
"umre v grehu" (večno pogubo v peklu).  
 
***********  
 
   
     Potem, ko je oseba verjel in pokesal (umrl na greh), je pripravljen priznati, da je 
Jezus Božji Sin (Apd 8:37;. 1 Tim 6:12), nato pa se "pokopan s Kristusom s krstom" 
(Rom . 06:04). Potem, ko je bila oseba pravilno krščen, da ima "novosti življenja« (Rom. 
06:04).  
     Mnogi verjamejo, da je "novo življenje" (odrešenje, odpuščanje grehov in vse 
duhovne blagoslove) pride pred krstom, vendar Sveto pismo vedno znova pravi, da to ni 
pravilna. Jezus je rekel oseba "rešili", potem ko je krščen (Mk. 16:16). Peter je dejal 
oseba "odpuščanje grehov", potem ko je bil krščen (Apd 02:38). Ananija dejal grehi so 
"izpere", ki ga ne bi bil krščen (Apd 22:16). Paul je dejal: "krst" so ljudje v Kristusa (Gal. 
03:27). Oseba dobi "novo življenje", po krstu (Rom. 06:04). Jezus je rekel oseba mora 
biti "prerojen" (Jn 03:03) in to novo rojstvo zahteva vode (Jn 3:5). Bog ima poseben 
vzorec za odrešitev in ta vzorec potrebuje ljudi, da ima vero, pokesali svojih grehov, 
priznam, da je Jezus Božji Sin, in biti "pokopan s Kristusom" za "odpuščanje grehov."  
     Opis krst kot "pogreb" (Rom. 06:04 in Col 02:12) nam pove, da je treba Sveto pismo 
krst potapljanjem (ne bomo pokopali nekaj škropljenju ali pretakanje umazanijo na njej). 
Pokop pomeni nekoga ali kaj je zajeto in to je tisto, Nove zaveze krst zahteva (oseba, ki 
se potopi v in tako prekrito z vodo). Ko je Janez krščeval ljudi, krstu potrebna "veliko 
vode" (Jn 3:23). V bistvu, ta verz pravi John krstil na tem mestu ", ker" ni bilo veliko 
vode tam.  
     Krst za odpuščanje grehov je bistveni del vzorca Boga za konverzijo, ampak to je 
samo ena značilnost New Testament krščanstva. Bog je ustvaril tudi posebno mesto, 
imenovano "cerkev" (ta beseda opisuje shranjeno). Jezus je obljubil, da "graditi svojo 
Cerkev« (Mt 16:18) in to obljubo potrebno mu, da umre grozne smrti (Apd 20:28). Jezus 
je graditi njegovo cerkev in je zgradil le eno cerkev (obvestilo, da je v Mt. 16:18, je 
beseda "cerkve" ednine).  
     V Ef. 1:22-23 Paul opisal "cerkve" kot "organ" Jesus "(" do cerkve, ki je njegovo telo 
"). Navedeno drugače, Pavel pa je trdil, da so besede cerkve in telo zamenljivi ("cerkve" 
in "telo" opisujejo isto stvar). Pomen tega dejstva, je razvidno iz Ef. 04:04, kraj, kjer Paul 
je dejal Bog je samo "eno telo." Ker je samo "eno telo" (Eph. 4:4), in to "eno telo je 
cerkev" (Eph. 1:22-23 ), je ena cerkev, ki je bila odobritev Boga. Mnoge druge cerkve je 
mogoče najti na svetu, vendar te cerkve niso del cerkve zgradili po Kristusu. Te druge 



cerkve so bili ponarejeni skupine, ki so bili zgrajeni z moškimi (Mt 15:8-9) in Jezus je 
rekel teh skupin se bodo nekega dne uničen, ker jih Bog ni graditi (Mt 15:13).  
     Problem s ponarejenimi cerkva je tako slabo, da je Jezus rekel: "Ni vsak, ki govori, 
se mi reče:" Gospod, Gospod, vstopiti v nebeško kraljestvo, ampak tisti, ki naredi voljo 
mojega Očeta, ki je v nebesih. 22 Mnogi bodo rekli, da me v tisti dan, Gospod, Gospod, 
nismo prerokovati po tvoje ime, in po tvojem imenu izganjali demonov in po tvojem 
imenu storili veliko mogočnih del? 23. In potem sem se izpovedati jim reče: "Nisem 
vedel, da si: odstopati od mene, vi, ki dela krivde« (Mt 7:21-23).  
     Če želimo resnično ljubezen in služiti Bogu, moramo prepoznati in delo z eno 
Jezusovo resnično cerkev namesto ponarejenih skupine. Sveto pismo nam pomaga 
ugotoviti, v katero cerkev je prav skozi Sveto pismo, smo lahko opredeljuje pravico 
cerkev z uporabo "vzorec" (2 Tim 1:13.) Najdemo v Božjo besedo. Vzorec za cerkev 
Kristusa vključuje stvari, kot so, kako ljudje postanejo kristjani, kako je cerkev Jezusovo 
obožuje, kako je cerkev Gospodovo organizirano, in kaj njegovi člani.  
     Kot je že bilo pojasnjeno v prejšnjem informacije, je eden od identifikacijske oznake 
cerkev Jezusovega našel v tem, kako so shranjene ljudi: Ljudje morajo verjeti (Heb. 
11:06), se pokesajo svojih grehov (Lk 13:03, Apostolska dela 17: 30), priznavajo, da je 
Jezus Božji Sin (Rom. 10:9), in se krstiti v odpuščanje grehov (Akti, 2:38, 22:16). Sveto 
pismo ne govori o stvari, kot so "sprejemanje Jezusa v srce," pravi grešnik je molitev, 
«ali» molitev za sprejemanje Kristusa. "  
     Po oseba sledi vzorcu Božje za konverzijo, kot je opisano v prejšnjem odstavku, 
Sveto pismo pravi, da je Jezus "dodaja" osebo, ki mu cerkev (Apd 2:47, KJV). V cerkve 
zgradili moški (ponarejenih skupine), ljudje pogosto "združiti" cerkve ali so "glasovali" v 
to. Akti 2:47 pravi članstvo v cerkvi Jezusovega je pod nadzorom Gospoda samega. 
Navedeno drugače, ljudje ne morejo "združiti" Nova zaveza cerkev. Niti se jih lahko 
glasovali v to. Ljudje samodejno postanejo članice te organizacije, potem ko so po 
vzorcu Boga za konverzijo.  
     Nova zaveza cerkev lahko priznala tudi, kaj počne. Po ljudje postali kristjani na 
binkoštni dan (Apd 2:36-38), Luke pravi, da "je nadaljeval stedfastly pri poučevanju 
apostoli in tovarištva, v lomljenju kruha in molitvah« (Apd 02:42). Iz tega odlomka je 
razvidno, da dela na primer Božje vključuje zasedanju redno in delaš stvari, naštete v 
tem verzu. Večina verske skupine se zavzemajo za "molitev" in "prijateljstvo", vendar je 
večina niso "stedfast" z drugima dvema značilnosti 2:42 zakonov (za "poučevanje 
apostolov" in "lomljenju kruha").  
     Jezusova cerkev, je mogoče delno identificira s strogo spoštovanje apostoli doktrino 
(podatke imamo zdaj v Svetem pismu). Namesto da bi po pravilih in narekuje moških 
(Mt 15:09), člani cerkve Kristusovega uporabo Sveto pismo kot edini vodnik. Nova 
zaveza Kristjan ve, da je Bog dal "odlično pravo svobodo" (Jas. 1:25), in te informacije 
jim daje "vse stvari, ki se nanašajo na življenje in pobožnost" (2 Pet. 1:3). Navedeno 
drugače, izpolnjen Nova zaveza ", ki predloži nas reče:" vsako dobro delo "(2 Tim. 3:16-
17). Tako Nova zaveza kristjani (tisti, ki so del cerkve Kristusovega) zanašati na to 
"oblika poučevanja" (Rom. 06:17) za "vzorec" (2 Tim. 1:13), ki jih potrebujejo za delo in 
častili Boga "v resnici" (Jn 4:24). Ponarejeni cerkve zanašajo na veroizpovedi, 
informacije iz svojih "sedež cerkve," cerkev priročniki, itd  
     Akti 2:42 sklicuje tudi na "lomljenju kruha" (tj. večerji Gospodova. Grška besedilo 
dobesedno pravi: "lomljenju kruha"). Ta izjava nam pove prvem stoletju kristjani partook 



o večerji Gospodova na "stedfast" osnovi. Drugi prehodi okrepiti dejstvo, da so člani 
cerkve Jezusa vzel večerji Gospodova redno. Na primer, Paul spregovoril o korintski 
skupščin v 1 Kor. 16:02. Korinčanom so bila srečanja vsako nedeljo (ta točka je zelo 
dobro izražena v NASB) in Corinthians so prinaša točke za večerji je Gospod, da svoje 
tedenske sklope (1 Cor. 11:20). Čeprav postavke za večerji Gospodova so zlorablja, 
Korinčanom vedeli so, da bi elemente za Gospodova večerja vsako nedeljo. To je bila 
praksa v Korintu, kot tudi vseh drugih verskih ki izvaja Nove zaveze krščanstvo (1 Cor. 
04:17).  
     V Akti, 20 beremo o času, ko je Paul je bil z nekaterimi drugimi kristjani, in to skupino 
pravzaprav čakala na "prvi dan tedna" (Apd 20:06), v nedeljo, bi lahko tako večerja 
Lord's je treba upoštevati (Akti, 20:07 ). Čeprav Paul je bil v naglici (Akti, 20:16), je čakal 
sedem dni, tako da bi srečal z drugimi kristjani na "prvi dan tedna" (Apd 20:06) in 
deležni Gospodove večerje (občestvo) . Te informacije se docela sklada z zakoni 2:42, 
besedilo, ki pravi, da prvi kristjani, "je nadaljeval odločno po lomljenju kruha." Člani 
Cerkev Jezusa "deležni Gospodove večerje vsako nedeljo. V cerkve zgradili moški, 
lahko ljudje deležni Gospodove večerje enkrat na leto, dvakrat na leto, enkrat na 
četrtletje, ali enkrat na mesec.  
     Če vernikov so se Gospodova večerja redkeje kot enkrat na teden, jih je "odvzela" 
del tega, kar Bog, namenjenih za čaščenje in tako spremeni božanski vzorec Boga 
(primerjaj Rev 22:19). Če ljudje ponujajo večerji Gospodova več kot enkrat na teden, so 
"dopolnjevati" božanski vzorec Boga in so tudi krivi sin (primerjajte Rev 22:18). Če ljudje 
nimajo nedeljo, "prvi dan v tednu," kot svoje poseben dan za čast Bogu v bogoslužju (1 
Cor. 16:02), prav tako ne sledijo del zaveze vzorec New in tako niso del od cerkve New 
Testament.  
     Poleg opredelitev Nove zaveze cerkev s svojo vzorec za pretvorbo, tako da ljudje 
postanejo člani te cerkve, strogo spoštovanje Svetega pisma in imajo Gospodova 
večerja vsak teden lahko, Novo zavezo Cerkev se identificira s svojim naukom o daje. 
Mnoge verske pritožbe, ki niso kristjani za sredstva ali jih opravljajo stvari, kot bake 
prodaje in avtopralnic. V prvem stoletju kristjani, ki so bili člani cerkve New Testament, 
"je nič od pogani" (neshranjenih, 3 Jn. 7). Danes člani zaveze cerkve New vedno 
izpolnjevati vse svoje finančne obveznosti s svobodnimi prispevki članic bo; Nova 
zaveza kristjani ne želim niti ne pričakujem, ki niso člani, da prispevajo ničesar, da bi 
Gospodovo delo.  
     cerkev Kristusovega lahko ugotovili tudi znesek denarja, ki jih ljudje dajejo. Veliko 
verskimi skupinami povej svoje člane, naj "desetino" (da 10% svojih prihodkov). Če 
verske skupine uči desetine, je to zanesljiv znak, da je ponarejen cerkev. Desetina je 
del Stare zaveze zakona, ki je bila namenjena naroda hebrejščini. Stara zaveza zakon 
vsebuje različna pravila, o čemer, vodenje sobotni dan, živali žrtve, posebno duhovnike, 
itd, in ta zakon je bil v veljavi približno 1.500 let. Ko je Jezus prišel na svet Dejal je 
njegova smrt bi prineslo nove zaveze (Lk 22:20) in se je to zgodilo. Jezus vzel celotno 
Staro zavezo sistema na križu umrl (Rom. 10:04 in primerjati Heb. 8:5-13). Če ljudje 
poskušajo zavezuje kateri koli del Stare zaveze zakona o ljudem, in povedal ljudem, da 
"desetino" je en primer tega, Sveto pismo pravi, da ljudje "padla iz rok" in "ločiti od 
Kristusa" (Gal. 5: 4, ASV).  
     Namesto desetine članov zaveze cerkve New bi osebno odločitev o tem, koliko dati. 
V resnici je cerkev, ki pripada Kristusu urejata dva osnovna pravila, ko gre za dajanje: 



(1) Give "veselo" in (2) dati, kot smo bili "srečni" (1 Kor 16:02, 2 Kor. . 9:7). Ker Nova 
zaveza pravi, da so bili srečni smo, vse cerkve, ki pravi, da ljudje "desetino" (da 10%) je 
ponarejen cerkev. Tisti, ki se sprašujejo, ali povedati ljudem, da so desetine poučevanje 
"drugačen evangelij" (Gal. 1:6-9). Ta napaka je tako resna, da je Paul dejal, tiste, ki 
skušajo veže nekatere dele Stare zaveze zakon o ljudje so kot ženska, ki je poročena z 
dvema moškima hkrati (Rom. 7:1-4).  
     Nova zaveza kristjani vedo in učijo, da je Jezus "pribijejo starem zakonu na križ" (Kol 
2,14) in odstranitev iz Stare zaveze zakonodaja vključuje odpravo deset zapovedi. 
Stvari, kot so umor, kraja in prešuštvo so še vedno narobe (Rom. 13:09), vendar ta 
dejanja so napačni, ker so prepovedana s strani Nove zaveze. Ljudje lahko "učijo" iz 
Stare zaveze (Rom. 15:04), vendar pa je Nova zaveza je zakon vse so pod zdaj. 
Ponarejeni skupine pogosto ne razlikujejo med Staro zavezo in Novo (ki jih učijo, da je 
deset zapovedi še vedno zavezujoče, morajo biti ljudje desetino, še vedno obstaja 
potreba, da se sobotni dan, itd), ampak te stvari se ne poučujejo Nove zaveze kristjani. 
Člani zaveze cerkve New poznate razliko med Staro zavezo in Novo zavezo.  
     Ker člani zaveze cerkve New pravilno razlikovati Stare zaveze iz Nove zaveze, so v 
skladu z Božjo voljo na področju glasbe. Pod Stari zavezi sistem čaščenja, ljudje 
uporabljajo instrumentalne glasbe (Ps. 150;. 2 Chron 29:25). V okviru zaveze sistema 
New čaščenja, so ljudje posebej povedal, da "pojejo" (Eph. 5:19; Col 3:16) in to je tisto, 
kar Novo zavezo kristjani ne. Če je Nova zaveza je dejal: "ustvarjajo glasbo," da bomo 
lahko pooblasti za glasbo noben način bomo izbrali. Ker Bog je izrecno rekel tiste, ki 
živijo v Novi zavezi so, da glasba s petjem (primerjaj Heb. 13:15), to je tisto, kar mu 
ljudje in to je drugo identifikacijsko oznako cerkev Kristusovega. Če bomo pojejo in 
igrajo pri bogoslužju, moramo dodati, da navodila Boga. Dodajanje instrumentalne 
glasbe, da se darila je primer "bo čaščenje" (Kol 2:23) in bo "tistega, kar je napisano" (1 
Cor. 04:06).  
     Cerkev zbori so še en primer Sveto pismo pravi kristjani so "peti med seboj", ki 
presega tisto, kar je pisano. "(Eph. 5:19; Col 3:16), vendar so nekateri zbori cerkev 
uporabo", ker jim je všeč . jim "Worship ni o tem, kaj želimo, ampak je o naslednjem 
vzorcu Boga (prim. Jn 4:24, kjer je Jezus rekel, da smo." morajo častiti v resnici "). Če 
tega ne počnemo stvari na način, Bog je opisano, gremo tistega, kar je napisal (1 Cor. 
04:06), smo se "ne držijo v nauk o Kristusu," in mi "ni Boga" (2 Jn . 9).  
     Predmeti odrešenja in čaščenja so v veliko pomoč pri ločevanju Novi zavezi cerkev 
pred ponarejenimi skupin, vendar ti niso edini način prepoznati prave cerkve Jezusa. 
Prav tako lahko ugotovite, katere cerkev resnično sledi vzorcu Boga s študijem, kar 
Sveto pismo pravi o organizaciji cerkve. Vsaka organizacija ima neko vrsto strukture, 
vključno z upravo ali glavni pisarni, in to velja tudi za cerkev Nove zaveze. Jezus je 
glava svoje Cerkve in stalno prebiva v nebesih (Apd 01:11). nebeški ustoličenja Jesus 
"(Apd 2:30) nam pove" sedež "za cerkev Nova zaveza je v nebesih. Navedeno drugače, 
cerkev, Jezus, "ne zemeljsko sedež; ponarejenih cerkve, pa pogosto nimajo zemeljske 
sedež. Cerkev Jezusa ", je tudi avtonomna (samoupravne).  
     Kot kažejo Akti 14:23 in Phil. 1:1, vsaka občina cerkev Gospodovega je, da so 
lokalni voditelji, znane kot "starešin" (ti ljudje so tudi kot škofje, duhovniki, pastorji, 
nadzorniki, pastirji. Vsaka od teh besed opisuje različne vidike starejšega dela ). Paul je 
opisano kvalifikacij za ti moški v 1 Tim. 3:1-5 in rekel starešine "poskrbel" (ki so vladarji 
za in v) lokalni zbor (1 Tim. 3:5). Titus besedilu "starešine" v Tit. 1:5 in potem jih je 



opisal kot "škofa" v Tit. 01:07.  
     Beremo starešin v Judeji (Akti, 11:29-30), južni Galatiji (Akti, 14:23), Jeruzalem (Apd 
15:06), Efezu (Akti, 20:17) in Male Azije (1 Pet. 5:01 ). Obstajajo implicitne omembe, da 
jih v 1 Thess. 5:12 in Heb. 13:17. V Tit. 01:05 smo izvedeli, da so starešine, potrebne 
po celem otoku Kreta ("vsako mesto").  
     Čeprav vzorec Boga za vodstvo cerkev ne presegajo lokalni verniki, velik odstotek 
verskih skupin so vodstvo strukture, ki sega izven lokalne cerkve (verskih skupin so 
"cerkev sedež" v dobro znano mesto ali drugo državo, ali obstaja je neke vrste 
regionalni, nacionalni ali svetovni ravni plošči). Čeprav je takšna ureditev skupnega, so 
v nasprotju z vzorcem Boga. Cerkev organizacija je samo še en način za ločitev cerkve 
Kristusa iz imitacije zgradili moški.  
     Jezus je glava cerkve, starešine so lokalne voditelje, in cerkev Jezusa "je posebni 
uslužbenci znan kot" diakoni «(Phil. 1:1). Cerkev je tudi Kristus je moški, ki služijo kot 
pridigarjev. Pavel in Timotej sta bila dva stoletja ministri in ti ljudje se imenujejo 
"uslužbenci" v Phil. 1:1. Za razliko od cerkve zgradili moški pridigarjev, kjer so voditelji 
in pogosto najpomembnejše ljudi na zborovanjih, Sveto pismo pravi pridigarjev v cerkvi 
Kristusa, so uslužbenci. Ostali člani v cerkvi Jezusa od zaveze se preprosto imenuje 
New "svetniki."  
     Nova zaveza vzorec za cerkvene organizacije iz prejšnjih odstavkov so v popolnem 
nasprotju s "duhovščine-laiki" sistem najdemo v mnogih imen. Pravzaprav v mnogih 
umetnih cerkva mora biti "uradna oseba" za krščevanje ljudi ali pomoč pri bogoslužja. 
vzorec Božji krščanstva pove vse rešil so "duhovniki" (1 Pet. 02:05, 9). Namesto delitve 
ljudi na "duhovščina in laiki,« je Jezus rekel: "vsi bratje in sestre« (Mt 23:08). Paul 
prikazano tej točki ugotavlja, kako več Korinčanom pomagala pri bogoslužju in z (1 Cor. 
14:26). Korinčanom vedel njihovo čaščenje ni potrebe, da se opravi posebna duhovnik 
ali neke vrste "svete osebe", ker vsi kristjani so "duhovniki" (Rev. 01:06, 05:10) in vsi 
kristjani štejejo za " sveto "(1 Pet. 1,15).  
     Edina omejitev, ko gre za, ki imajo vodilno vlogo pri bogoslužju je oseba, spol. 
Navedeno drugače, ženske ne smejo prevzeti vodilno vlogo v sklop, če jih moški so 
prisotni (1 Kor. 14:34-35 in primerjajo 1 Tim. 2:8-13). V cerkvi Kristusa lahko vsak 
Christian moški pomoč pri bogoslužju, poučevanje ali pridigajo. Cerkve, da so ženske 
pridigarji so prav gotovo ponarejenih cerkve, ker kršijo kar Paul povedal v 1 Kor. 14:34-
35 in 1 Tim. 2:8-13. Bog je dal "vzorec" za cerkev New Testament (2 Tim. 1:13) in vse 
potrebe po uporabi tega vzorca za odkrivanje in delo z »cerkev Kristusa" v svoji 
skupnosti.  
     Smo našli in smo del ene cerkve zgradili Kristus? Če je "Cerkev Jezusa Kristusa" 
(Rom. 16:16) ne obstaja v naši skupnosti, lahko začnemo eno in praksa Nova zaveza 
krščanstvo (torej delati stvari tako kot Nove zaveze opisuje). Mi lahko začeli zbor v 
našem domu (1 Kor 16:19;. Col 4:15; Phile. 2) ali uporabo v najem prostora za začetek 
"častili v duhu in resnici" (Jn 4:24). Prav gotovo ne želite biti del ponarejenih skupin, da 
"zapustijo zapoved od Boga, in da imajo hiter tradicijo moškimi" (Mk. 07:08). Ne 
pozabite, "Vse cerkve Kristusa Pozdravljajo vas" (Rom. 16:16).  
 

 


