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Një pasqyrë të krishtërimit të Dhiatës së Re:  
 
     Shprehja "New Krishterimi Dhjata e Re" thjesht do të thotë duke bërë gjëra si Dhjata 
e Re përshkruan. Zoti ka një "model e fjalëve të shëndosha", për besimin e krishterë 
dhe ne jemi për të "mbajtur" për këtë model (2 Tim. 1:13). model i Perëndisë është 
pjesë e "dera e ngushtë", që çon në jetë (Mateu 7:13-14), dhe ky model, nëse njerëzit 
do të përdorin atë, eliminon konfuzionin fetare dhe ndarje fetare (krahasoni 1 Kor. 
14:33). Kur njerëzit janë të paditur e modelit të Perëndisë apo se ata refuzojnë disa 
pjesë të tij, nuk do të jetë e qindra apo mijëra të grupeve të ndryshme fetare që të gjitha 
pretendoj të jetë "i krishterë." Pasues të vërtetë të Krishtit e di që Perëndia ka një 
mënyrë të veçantë të bërë gjërat dhe kjo është thelbësore për "të mbajtur në model" 
(krahasoni 1 Kor. 4:17).  
     Një nga pjesët më elementare të modelit të Zotit është gjetur në konvertimit (dikush 
mënyrë bëhet një i krishterë). Siç demonstrohet nga grafiku i mëposhtëm, model i 
Perëndisë për konvertimin kërkon besim (besimi), pendim (një kthese nga mëkati), 
rrëfim, dhe pagëzimi (zhytje në ujë) për faljen e mëkateve.  
komandën e Perëndisë Bibla vargun e Perëndisë komandën e bekim  
Mk. 16:16: Beso dhe të pagëzoheni Saved  
Veprat 2:38: Pendohuni dhe të jetë shlyerja e mëkateve të pagëzuar  
Veprat 22:16: "Çohu dhe ji i pagëzuar larë nga mëkatet e  
 
     Të informacionit në Mk. 16:16 ka qenë në krahasim me një tren, ashtu si boxcars 
janë të bashkuar me një pin bashkim, kështu fjala "dhe" i bashkohet së bashku 
komandat e "besimit" dhe "pagëzim" (Jezusi u tha një person duhet të besojnë dhe të 
pagëzohen para ai mund të "ruhen"). Që ata që janë në Veprat 2 kishte dëgjuar dhe 
besohet faktet e ungjillit (Veprat 2:37), ata u tha të "pendohen dhe të pagëzohen" në 
mënyrë që ata të mund të marrin "faljen e mëkateve" (Veprat 2:38). Informatat në 
Veprat 2 gjithashtu ofron një ilustrim i shkëlqyer i pendimit, një fjalë që do të thotë "për 
të ndryshuar për të mirë." Njerëzit të cilët e kishin urryer më parë Jezusit (Vep. 2:36) u 
penduan (ata filluan ta duan dhe ndjekin Jezusin). Pas njerëz besojnë dhe pendohen, 
ata janë për t'u pagëzuar, një akt që "lan larg mëkateve" (Veprat 22:16).  
     Përveç pasazhet në skemën e mësipërm, Bibla gjithashtu shpjegon qëllimin e 
pagëzimit në Gal. 03:27 (Pali tha se pagëzimi i vë njerëzit "në Krisht"). Nëse një person 
është mjaft e vjetër që të jenë të përgjegjshëm për veprimet e tij, ai është ose "në 
Krisht" apo "nga Krishti." Nëse një person është mjaft e vjetër të jetë përgjegjës për 
veprimet e tij dhe ai është "nga Krishti," ai ka jo bekime shpirtërore, një nga të cilat 
është shpëtimi (2 Tim. 2:10). Ata të cilët janë "në Krisht" kemi të gjitha bekimet 
shpirtërore (Efes. 1:03), një prej të cilave është shpëtimi. Sipas Gal. 03:27, një person 
nuk do të hyjë "në Krishtin", deri sa ai ka qenë pagëzuar si duhet.  
     Përveç Jezusit dhe Palit duke thënë se pagëzimi është pjesë e procesit të shpëtimit, 
nuk ka informacion në 1 Pet. 3:20-21. Peter përshkroi se si uji ka shërbyer si një vijë 
ndarëse për Nuhun dhe familjen e tij (Zotit përdorur një përmbytje për të ndarë të ruajtur 
nga të humburit, Zan 6-7). Ujë ngritën arkën dhe ata që janë në atë të sigurisë dhe të 
ujit të shkaktuara shpëtimit të mbyten. Në fakt, Pjetri i tha Noeut dhe familjes së tij ishin 
"shpëtuan nëpërmjet ujit" (1 Pet. 3:20). Pjetri tha gjithashtu se ka një "shembulli i 
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vërtetë" për njerëzit sot dhe kjo "Shembulli i vërtetë" është "pagëzimi" (1 Pet. 3:21). Me 
fjalë të tjera, ashtu si uji të ndara të shpëtuarit nga të humburit në botën e lashtë, kështu 
që uji (pagëzimi) tani e ndan të shpëtuarit nga të humburit nën kohës së krishterë (shih 
grafikun e mësipërm përsëri). Peter tej vuri në dukje se si pagëzimi nuk është për 
"ndyrësi e mishit" (kjo nuk është një proces për të hequr papastërtitë fizike), 1 Pet. 3:21. 
Pagëzimi është për shpirtërore ndyrësi-sin-si shpjegohet në Veprat e Apostujve 2:38 
Veprat e Apostujve 22:16 dhe.  
     Nuk kishte asnjë fuqi të veçanta në ujërat e përmbytjes që Noeu ndarë nga shpëtimit 
dhe nuk ka pushtet të veçantë në ujë që përdoret tani për të pagëzuar njerëzit. 
Justifikimi ynë nga mëkati vjen nëpërmjet gjakut të Jezusit (Pali e bëri këtë pikë në 
Rom. 05:09 dhe ai shpjegoi se si punon ky proces në Rom. 6:1-4).  
 
  

     Siç është demonstruar nga ana e mëposhtme grafik, e cila është dhënë nëpërmjet 
mirësjellje e Ne Care ministrive, mëkatarët akses të mirat e të gjakut të Jezusit nga 
reenacting vdekjen e Zotit, varrimi dhe ringjallja. Pas një person beson, ai nuk është 
ruajtur. Besimtari duhet të përjetojë një "vdekje." Kjo vdekje është një përshkrim tjetër 
për pendim (njerëzit duhet të heqin dorë nga mëkati Krahaso Kolosianëve 3:07;. Veprat 
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2:38;. Lluka 13:03, Veprat e Apostujve 17:30). Njerëzit duhet të "vdesin në mëkat" (prej 
të këqiave) në mënyrë që ata nuk do të "vdesin në mëkat" (humbasë përjetësisht në 
ferr).  
 
     Pas një person ka besuar dhe u penduan (të vdekur për mëkatin), ai është i gatshëm 
të pranojmë se Jezusi është Biri i Perëndisë (Veprat 8:37;. 1 Tim 6:12) dhe pastaj të 
"varrosur me Krishtin nëpërmjet pagëzimit" (Rom . 6:04). Pas një person ka qenë 
pagëzuar si duhet, ai e ka "risinë e jetës" (Rom. 6:04).  
     Shumë besojnë se "jeta e re" (shpëtimin, faljen e mëkateve dhe të gjitha bekimet 
shpirtërore) vjen para pagëzimit, por në mënyrë të përsëritur Bibla thotë se kjo është e 
gabuar. Jezusi tha se një person është "i shpëtuar", pasi u pagëzua (Mk. 16:16). Pjetri i 
tha një person ka "faljen e mëkateve të tij", pasi u pagëzua (Veprat 2:38). Anania i tha 
mëkatet janë të "larë", duke u pagëzuar (Veprat 22:16). Pali tha: "pagëzim" i vë njerëzit 
në Krisht (Gal. 3:27). Një person merr "jetën e re" pas pagëzimit (Rom. 6:04). Jezusi tha 
se një person duhet të jetë "i lindur përsëri" (Gjoni 03:03) dhe kjo lindje e re kërkon ujë 
(Gjn. 03:05). Perëndia ka një model të veçantë për shpëtimin dhe ky model kërkon 
njerëzit që të kenë besim, të pendohen për mëkatet e tyre, rrëfejnë se Jezusi është Biri i 
Perëndisë, dhe të "varrosur me Krishtin" për "faljen e mëkateve të tyre."  
     Përshkrimin e pagëzimit si një "varrim" (Rom. 6:04 dhe Kolosianëve 2:12) na tregon 
se pagëzimi Bibla kërkon ulje (ne nuk e varros diçka me spërkatje apo derdhje poshtër 
mbi të). Një varrim do të thotë dikush apo diçka është e mbuluar dhe kjo është ajo që 
pagëzimi e Dhiatës së Re kërkon (një person është i zhytur në këtë mënyrë dhe i 
mbuluar nga uji). Kur Gjoni po pagëzonte njerëzit, pagëzimin e tij e kërkuara "shumë 
ujë" (Gjoni 3:23). Në fakt, këtë ajet thotë Gjoni pagëzoi në këtë vend ", sepse" aty kishte 
shumë ujë.  
     Pagëzimit për faljen e mëkateve është një pjesë thelbësore e modelit të Perëndisë 
për konvertim, por kjo është vetëm një karakteristikë e Re Dhjata e krishterimit. 
Perëndia e ka krijuar gjithashtu një vend të veçantë të quajtur "kisha" (kjo fjalë 
përshkruan ruajtur). Jezusi premtoi për "të ndërtuar kishën e Tij" (Mt. 16:18) dhe ky 
premtim kërkuar Atij të vdesë një vdekje të tmerrshme (Veprat 20:28). Jezusi bëri të 
ndërtuar kishën e Tij dhe Ai e ndërtuar vetëm një kishë (vëreni se në Mt. 16:18 fjalën 
"kishë" është njëjës).  
     Në Efes. 1:22-23 Pali e përshkroi "kishë" si "trup" Jezusit "(" në kishë, e cila është 
trupi i tij "). Thotë një mënyrë tjetër, Pali ka pohuar se fjalët e kishës dhe të trupit janë të 
këmbyeshme ("kishë" dhe "trup" përshkruar të njëjtën gjë). Rëndësia e këtij fakti është 
parë në Efes. 04:04, një vend ku Pali tha se Perëndia e ka vetëm "një trup." Që nuk 
është vetëm "një trup" (Efes. 4:04), dhe kjo "një trup është i kishës" (Efesianëve 1:22-23 
), nuk është një kishë që ka pëlqimin e Zotit. Shumë kisha të tjera mund të gjenden në 
botë, por këto kisha nuk janë pjesë e kishë e ndërtuar nga Krishti. Këto kisha të tjera 
janë falsifikuar grupe që janë ndërtuar nga burrat (Mt. 15:8-9) dhe Jezusi tha se këto 
grupe një ditë do të shkatërrohet, sepse Zoti nuk i ke ndërtuar ata (Mt. 15:13).  
     Problemi me kisha të falsifikuara është aq i keq se Jezusi tha: "Jo çdo njeri që më 
thotë:" Zot, Zot, do të hyjë në mbretërinë e qiejve, por ai që bën vullnetin e Atit tim që 
është në qiej. 22 Shumë do të më thonë në atë ditë, Zot, Zot, a nuk kemi profetizuar me 
emrin tënd, dhe me emrin tënd dëboj demonët, dhe me emrin tënd do shumë vepra të 
pushtetshme? 23 Dhe atëherë unë do pretendoj atyre, nuk e dija se ju: largohuni nga 
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unë, ju që punojnë paudhësi "(Mt. 7:21-23).  
     Nëse ne dëshirojmë të vërtetë të dashurisë dhe i shërbejnë Perëndisë, ne duhet të 
identifikojnë dhe të punojnë me një kishë e vërtetë të Jezusit në vend të një grupi të 
falsifikuara. Bibla na ndihmon të identifikuar që kisha është e drejtë përmes Shkrimeve, 
ne mund të identifikojë kishën e drejtë duke përdorur "model" (2 Tim 1:13.) Gjenden në 
fjalën e Zotit. Model për kishën e Krishtit përfshin gjërat si njerëzit bëhen të krishterë, si 
adhuron Jezusit kishë, si kishë e Zotit është e organizuar, dhe atë që anëtarët e saj të 
bëjë.  
     Siç është shpjeguar tashmë në informacionin e mësipërm, një nga shenjat 
identifikuese e kishës së Jezusit është gjetur në mënyrën se si njerëzit janë të ruajtur: 
Njerëzit duhet të besojnë (Heb. 11:06); pendohen për mëkatet e tyre (Lk. 13:03, Veprat 
e Apostujve 17: 30); e pranojnë se Jezusi është Biri i Perëndisë (Rom. 10:09), dhe të 
pagëzohen për faljen e mëkateve (Veprat 2:38; 22:16). Bibla nuk flet për gjëra të tilla si 
"Jezusi pranimin në zemër," "duke thënë se lutja e mëkatarit", apo "luten për të marrë 
Krishtin."  
     Pas një person ndjek modelin e Perëndisë për konvertimin si diskutuar në paragrafin 
e mëparshëm, Bibla thotë se Jezusi "shton" një person për kishën e Tij (Veprat e 
Apostujve 2:47, Bible). Në kishat e ndërtuara nga njerëzit (të falsifikuara grupe), njerëzit 
shpesh "bashkohen" në kishë, ose ata janë "votuan" në të. Veprat 2:47 thotë se 
anëtarësimi në kishën e Jezusit është e kontrolluar nga Vetë Zoti. Thotë një tjetër 
mënyrë, njerëzit nuk mund të "bashkohen" kishën e Dhiatës së Re. As që do të votohet 
në të. Njerëzit automatikisht bëhen anëtarë të saj, pasi ata ndjekin modelin e Perëndisë 
për konvertim.  
     Kisha e Dhiatës së Re gjithashtu mund të njihet me atë që bën. Pas njerëz u bënë të 
krishterë në Ditën e Rrëshajëve (Veprat 2:36-38), Luka thotë se ata "vazhdoi stedfastly 
në mësimin e apostujve, në bashkësi, në thyerjen e bukës dhe në lutje" (Vep. 02:42). Ky 
pasazh tregon se një pjesë e shembull të Zotit përfshin takim në një bazë të rregullt dhe 
duke bërë gjërat e renditura në këtë ajet. Shumica e grupeve fetare janë të angazhuar 
në "lutje" dhe "shoqëri", por shumica nuk janë të "stedfast" me dy karakteristika të tjera 
në 02:42 Veprat (të "mësimit apostujve" dhe "thyerjen e bukës").  
     Jezusit kisha mund të identifikohet pjesërisht me aderimin e saj të rrepta për të 
apostujve, në doktrinën (informacioni ne tani kemi në Bibël). Në vend të ndjekur 
rregullat dhe diktatit të njerëzve (Mt. 15:09), anëtarët e kishës së Krishtit përdorin Biblën 
si udhërrëfyes e tyre vetëm. Dhjata e Re krishterët e dimë se Perëndia u ka dhënë "ligji i 
përsosur i lirisë" (Jas. 01:25) dhe ky informacion u jep atyre "të gjitha gjërat që kanë të 
bëjnë me jetën dhe besimtari" (2 Pje. 1:03). Thotë një mënyrë tjetër, e Re Dhjata e 
përfunduar ", meqë ne tek çdo vepër të mirë" (2 Tim. 3:16-17). Kështu, të krishterët e 
Dhiatës së Re (ata që janë pjesë e kishës së Krishtit), vetëm të mbështeten në këtë 
"formë e mësimit" (Rom. 6:17) për "model" (2 Tim. 1:13) ata kanë nevojë për t'i shërbyer 
dhe adhuruar Perëndinë "në të vërtetën" (Gjoni 4:24). kishat e falsifikuara të 
mbështeten mbi besimet, informacion prej tyre "selinë e kishës," manuale kishë, etj  
     Veprat e Apostujve 2:42 gjithashtu i referohet "thyerjen e bukës" (dmth. Darkën e 
Zotit. Teksti greke fjalë për fjalë thotë se "në thyerjen e bukës"). Kjo deklaratë na tregon 
të krishterët e shekullit të parë mori pjesë e Darkës së Zotit në bazë të "stedfast". 
pasazhe të tjera të përforcojnë faktin se anëtarët e kishës së Jezusit mori Darkën e Zotit 
në baza të rregullta. Për shembull, Pali foli për kuvendet e Korinthit në 1 Kor. 16:02. 
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Korintasve kishin takim në çdo e diel (kjo pikë është shprehur shumë mirë në NASB) 
dhe Korintasve ishin sjellë artikuj për Darkën e Zotit në kuvendet e tyre javore (1 Kor. 
11:20). Edhe pse pikat për Darkën e Zotit janë duke u keqpërdorur, drejtuar 
Korintianëve e dinte se ata ishin të sjellin elementet për Darkën e Zotit çdo të dielë. Kjo 
ishte praktika e Korintit, si dhe të gjitha bashkësive të tjera që praktikohet Re Dhjata e 
krishterimit (1 Kor. 4:17).  
     Në Veprat 20 ne lexojmë një kohë kur Pali ishte me disa të krishterë të tjerë dhe ky 
grup ka pritur në fakt për "ditën e parë të javës" (Veprat 20:06), e diel, kështu Darkën e 
Zotit mund të vërehet (Veprat e Apostujve 20:07 ). Edhe pse Pali ishte në një nxitim 
(Veprat 20:16), ai priti shtatë ditë kështu që ai mund të takohet me të krishterët e tjerë 
në "ditën e parë të javës" (Veprat 20:06) dhe marrim pjesë në Darkën e Zotit 
(Bashkësinë e) . Ky informacion korrespondon krejtësisht me Veprat e Apostujve 2:42, 
një tekst që thotë se të krishterët e parë "ngulmues në thyerjen e bukës." Anëtarët e 
kishës së Jezusit marrim pjesë në Darkën e Zotit çdo të dielë. Në kishat e ndërtuara 
nga njerëzit, njerëzit mund të marrim pjesë në Darkën e Zotit një herë në vit, dy herë në 
vit, një herë në tre muaj, ose një herë në muaj.  
     Nëse robërit e kanë Darkën e Zotit më rrallë se një herë në javë, ata "heq" pjesë e 
asaj që Perëndia të destinuara për adhurim dhe në këtë mënyrë të ndryshojë modelin 
hyjnor të Perëndisë (Zbu. krahasoni 22:19). Nëse njerëzit ofrojnë Darkën e Zotit më 
shumë se një herë në javë, ata "të shtuar në" modelin hyjnor të Perëndisë dhe janë 
edhe fajtorë të mëkatit (krahasoni Zbu. 22:18). Nëse njerëzit nuk e kanë e diel, në "ditën 
e parë të javës," si ditën e tyre të veçantë për të nderuar Zotin në adhurim (1 Kor. 
16:02), ata edhe nuk arrijnë të ndjekin një pjesë e modelit të Dhiatës së Re dhe në këtë 
mënyrë nuk janë pjesë e kishës Dhiatës së Re.  
     Përveç identifikimit të kishës e Dhiatës së Re me modelin e saj për konvertim, 
mënyrë që njerëzit të bëhen anëtarë të kësaj kishe, respektimin rigoroz të Shkrimeve, 
dhe që ka Darkën e Zotit çdo javë, kisha e Dhiatës së Re mund të identifikohet me 
mësimet e saj në i dhënë. Shumë grupe fetare apel për jo-të krishterëve për fonde apo 
ata të angazhohen në gjëra të tilla si shitje piqem dhe lan makinë. Të krishterët e parë 
të shekullit, të cilët ishin anëtarë të kishës Dhiatës së Re, "mori asgjë nga johebrenjtë" 
(të shpëtimit, 3 Gjn. 7). Anëtarët Sot e kishës Dhjata e Re ende të përmbushur të gjitha 
detyrimet e tyre financiare nëpërmjet të lirë do të kontributeve të anëtarëve; krishterët 
Dhjata e Re nuk duan as të presin jo-anëtare që të kontribuojnë ndonjë gjë në punën e 
Zotit.  
     Kisha e Krishtit mund të identifikohen nga shuma e parave që njerëzit të japin. 
Shumë grupe fetare them anëtarët e tyre për "dhjetat" (jap 10% të të ardhurave të tyre). 
Në qoftë se një grup fetar mëson të dhjetën, kjo është një shenjë e sigurt se ajo është 
një kishë e falsifikuar. Dhjetës është pjesë e ligjit të Dhjatës së Vjetër që ishte dhënë 
për të kombit hebre. Ligji i Dhiatës së Vjetër përmban rregulla të ndryshme në lidhje me 
dhënien, duke e mbajtur ditën e shtunë, flijimeve të kafshëve, priftërinjtë të veçanta, etj, 
dhe ky ligj është në fuqi për rreth 1500 vjet. Pasi Jezusi erdhi në botë Ai tha se vdekja e 
tij do të sjellë një besëlidhje të re (Lk. 22:20) dhe kjo ka ndodhur. Jezusi mori me vete të 
gjithë sistemin e Dhiatës së Vjetër duke vdekur në kryq (Rom. 10:04 Heb dhe 
krahasimin. 8:5-13). Nëse njerëzit të përpiqen të lidhen për çdo pjesë e ligjit të Dhjatës 
së Vjetër mbi njerëzit, dhe duke u thënë njerëzve që të "dhjetat" është një shembull i 
kësaj, Bibla thotë se njerëzit janë "të rënë nga hiri" dhe janë "të shkëputur nga Krishti" 
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(Galatasve 5: 4, ASV).  
     Në vend të dhjetës, anëtarët e kishës Dhiatës së Re të marrë një vendim personal të 
asaj se sa për të dhënë. Në fakt, kisha që i përket Krishtit është i qeverisur nga dy 
rregulla bazë, kur vjen puna për të dhënë: (1) Give "me gëzim" dhe (2) jap siç kemi 
qenë "mbarësi" (1 Kor 16:02; 2 Kor. . 9:07). Që nga Dhjata e Re thotë se jap siç kemi 
qenë të përparuar, çdo kishë që tregon se njerëzit për "dhjetat" (jap 10%) është një 
kishë e falsifikuar. Ata që kërkojnë apo tregoni njerëzve për të dhjetën janë të 
mësimdhënies një "ungjill tjetër" (Galatasve 1:6-9). Ky gabim është aq serioze se Pali 
tha se ata që përpiqen të lidh disa pjesë të ligjit të Dhjatës së Vjetër mbi njerëzit janë si 
një grua që është martuar me dy burra në të njëjtën kohë (Rom. 7:1-4).  
     Dhjata e Re krishterët e dinë dhe të mësojnë se Jezusi "pa kujdes të ligjit të vjetër në 
kryq" (Kolosianëve 2:14) dhe heqjen e ligjit të Dhiatës së Vjetër përfshin eliminimin e të 
Dhjetë Urdhërimet. Gjëra të tilla si, vjedhje vrasje dhe tradhti janë ende të gabuar (Rom. 
13:09), por këto veprime janë të gabuara, sepse ata janë të ndaluara nga Dhjata e Re. 
Njerëzit mund të "mësojnë" nga Dhjata e Vjetër (Rom. 15:04), por Dhiata e Re është e 
ligjit të gjithë janë nën tani. grupeve të falsifikuara shpesh nuk arrijnë të bëjnë dallimin 
në mes të Dhiatës së Vjetër dhe e Re (ata mësojnë se Dhjetë Urdhërimet janë ende të 
detyrueshme, njerëzit kanë nevojë për të dhjetën, ka ende një nevojë për të mbajtur 
ditën e shtunë, etj), por këto gjëra nuk janë të mësuar nga të krishterët e Dhiatës së Re. 
Anëtarët e kishës Dhiatës së Re e di dallimin në mes të Dhiatës së Vjetër dhe Dhiatës 
së Re.  
     Për shkak se anëtarët e kishës Dhiatës së Re të saktë të dalluar nga Dhiata e Vjetër 
Dhiata e Re, ato në përputhje me vullnetin e Perëndisë në fushën e muzikës. Sipas 
sistemit të Dhiatës së Vjetër e adhurimit, njerëzit e përdorur muzikë instrumentale (Ps. 
150,. 2 Kron 29:25). Sipas sistemit të Dhiatës së Re e adhurimit, njerëzit janë thënë në 
mënyrë specifike për të "këndojnë" (Efes. 5:19; Kol. 3:16), dhe kjo është ajo që të 
krishterët e Dhiatës së Re të bëjë. Nëse Dhiata e Re ka thënë "të bëjë muzikë," ne do të 
jetë i autorizuar për të bërë muzikë ndonjë mënyrë kemi zgjedhur. Që Perëndia ka në 
mënyrë specifike tha se ata që jetojnë sipas Dhiatës së Re janë për të bërë muzikë nga 
të kënduarit (krahaso Heb. 13:15), kjo është ajo që njerëzit e Tij të bërë dhe kjo është 
një tjetër shenjë identifikuese e kishës së Krishtit. Nëse do të këndoj dhe të luajë në 
adhurim, ne të shtoni në udhëzimet e Perëndisë. Shtimi i muzikës instrumentale të 
adhurimit është një shembull i "do të adhurimit-" (Kol. 2:23) dhe shkon "përtej asaj çka 
është e shkruar" (1 Kor. 4:06).  
     koret e Kishës janë një shembull tjetër i Biblës thotë se të krishterët janë të 
"këndojnë njëri-tjetrit" "shkon përtej asaj çka është shkruar." (Efes. 5:19; Kol. 3:16), por 
disa kore kishë përdorim ", sepse ata si . tyre "Adhurimi nuk është për atë që ne si, ajo 
është në lidhje pas modelit të Perëndisë (krahaso Gjoni 4:24, ku Jezusi u tha ne." duhet 
t'a adhurojnë në të vërtetë "). Nëse ne nuk bëjmë gjëra në mënyrën se si Perëndia e ka 
përshkruar, ne do të shkojmë përtej asaj që është shkruar (1 Kor. 04:06), ne "nuk 
qëndron në doktrinën e Krishtit," dhe ne "nuk ka Perëndi" (2 Gjn . 9).  
     Subjektet e shpëtimit dhe të adhurimit janë shumë të dobishme në ndan kishën e 
Dhiatës së Re nga grupet e falsifikuar, por këto nuk janë mënyra e vetme për të njohur 
kishën e vërtetë të Jezusit. Ne gjithashtu mund të përcaktojë që kisha me të vërtetë 
ndjek modelin e Zotit duke studiuar atë që thotë Bibla në lidhje me organizimin e kishës. 
Çdo organizatë ka disa lloj të strukturës, duke përfshirë një seli apo zyre kryesore, dhe 
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kjo është gjithashtu e vërtetë për kishën e Dhiatës së Re. Jezusi është kreu i kishës së 
Tij dhe Ai banon në qiell (Veprat 1:11). kurorëzim qiellor Jezusit (Veprat 02:30) na 
tregon "selia" për kishën e Dhiatës së Re është në qiej. Thotë një mënyrë tjetër, kisha e 
Jezusit nuk ka selinë tokësor, kisha falsifikuar, megjithatë, shpesh nuk kanë një selinë 
tokësore. Kisha e Jezusit është gjithashtu autonome (vetë-qeverisëse).  
     Siç shihet nga Veprat e Apostujve 14:23 dhe Phil. 01:01, çdo xhemat të kishës së 
Zotit është që të ketë drejtues vendas të njohur si "pleqtë" (këto njerëz janë referuar 
edhe si peshkopët, presbyters, pastorë, mbikëqyrësit, barinjtë. Secila nga këto fjalë 
përshkruan një aspekt tjetër i punës së një plak ). Pali e përshkroi kualifikimet për këta 
njerëz në 1 Tim. 3:1-5 dhe ai u tha pleqve "të kujdeset për të" (ata janë sundimtarët për 
të dhe në) një xhemat vendas (1 Tim. 3:05). Titi referuar "pleqtë" në Tit. 01:05 dhe 
pastaj i përshkroi ato si "peshkopë" në Tit. 01:07.  
     Ne lexojmë e pleqve në Jude (Veprat 11:29-30), Galatisë jugore (Veprat 14:23), 
Jeruzalem (Veprat 15:06), Efes (Veprat 20:17), dhe Azisë së Vogël (1 Pet. 05:01 ). Ka 
nënkuptuar referenca për ta në 1 Thes. 5:12 dhe Hebrenjve. 13:17. Në Tit. 1:05 ne 
mësojmë se pleqtë ishin të nevojshme në të gjithë ishullin e Kretës ("çdo qytet").  
     Edhe pse modeli i Perëndisë për udhëheqësia e kishës nuk shtrihet përtej 
bashkësisë lokale, të një përqindje të lartë të grupeve fetare kanë një strukturë 
udhëheqëse që shkon jashtë kishës lokale (grupet fetare kanë një "selinë e kishës", në 
një qytet të njohur edhe ose një vend tjetër, ose ka është një lloj i bordit rajonale, 
kombëtare ose në mbarë botën). Edhe pse këto marrëveshje janë të zakonshme, ato 
janë në kundërshtim me modelin e Perëndisë. Kisha organizatë është vetëm një 
mënyrë më të veçantë kishës së Krishtit nga imitime ndërtuar nga burrat.  
     Jezusi është kreu i kishës, pleqtë janë më udhëheqës lokalë, dhe kisha e Jezusit ka 
shërbëtorët speciale e njohur si "dhjakët" (Phil. 01:01). Kisha e Krishtit ka edhe burra të 
cilët shërbejnë si predikues. Pali dhe Timoteu ishin dy ministrat e parë të shekullit dhe 
këta njerëz janë të referuara si "shërbëtorë" në Phil. 01:01. Ndryshe nga kishat e 
ndërtuar nga burrat ku predikuesit janë udhëheqësit dhe shpesh njerëzit më të 
rëndësishme në xhemat, Bibla thotë se predikuesit në kishën e Krishtit janë shërbëtorë. 
Anëtarët e mbetur në kishën e Jezusit të Dhiatës së Re janë quajtur thjesht "shenjtorë."  
     Modelin e Dhiatës së Re për kishën organizimin e përshkruara në paragrafët e 
mësipërm qëndron në kontrast të plotë me sistemin e "klerit-popull" gjendet në shumë 
besime. Në fakt, në shumë kisha-njeriu duhet të ketë një "person zyrtar" për të 
pagëzuar njerëzit apo ndihmë me adhurim. model i Perëndisë për krishterimin thotë se 
të gjithë të shpëtuarit janë të "priftërinj" (1 Pet. 02:05, 9). Në vend të ndarë njerëzit në 
"klerikët dhe laikët," Jezusi i tha: "të gjithë janë vëllezër" (Mt. 23:08). Paul ilustruar këtë 
pikë duke vënë në dukje se si disa e Korintasve ndihmuar në dhe me adhurim (1 Kor. 
14:26). Korintasve dinte adhurimin e tyre nuk duhet të kryhet nga një prift të veçantë 
apo ndonjë lloj të "personit të shenjtë", sepse të gjithë të krishterët janë "priftërinj" (Zbu. 
1:06; 05:10) dhe të gjithë të krishterët janë konsideruar të jenë të " i shenjtë "(1 Pet. 
1:15).  
     I vetmi kufizim kur është fjala për të pasur një rol kryesor në adhurim është gjinia e 
një personi. Thotë një mënyrë tjetër, gratë nuk janë lejuar të marrin një rol udhëheqës 
në kuvendin në qoftë se njerëzit janë të pranishëm (1 Kor. 14:34-35 dhe krahasoni 1 
Tim. 2:8-13). Në kishën e Krishtit, çdo mashkull i krishterë mund të ndihmojë me 
adhurim, mësim ose predikojmë. Kishat që kanë gratë janë më të predikuesit patjetër 
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falsifikuar kisha sepse ato shkelin ato që thoshte Pali në 1 Kor. 14:34-35 dhe 1 Tim. 2:8-
13. Perëndia i ka dhënë një "model" për kishën e Dhiatës së Re (2 Tim. 1:13) dhe të 
gjithë duhet të përdorni këtë model për të identifikuar dhe të punojnë me "kisha e 
Krishtit" në komunitetin e tyre.  
     A e kemi gjetur dhe janë ne një pjesë e kishës një ndërtuar nga Krishti? Në qoftë se 
"Kisha e Krishtit" (Rom. 16:16) nuk ekziston në komunitetin tonë, ne mund të fillojë një 
dhe praktikën e Dhiatës së Re krishterimit (dmth të bëjë gjëra ashtu si Dhjata e Re 
përshkruan). Ne mund të fillojë një mbledhje në shtëpinë tonë (1 Kor 16:19;. 
Kolosianëve 4:15; Phile 2.) Ose përdorin një hapësirë të dhënë me qira për të filluar 
"adhurimi në frymë dhe në të vërtetën" (Gjoni 4:24). Ne me siguri nuk duan të jenë 
pjesë e grupeve të falsifikuara që "të lënë urdhërimin e Perëndisë, dhe të mbajë të 
shpejtë traditës së njerëzve" (Mk. 07:08). Mos harroni, "Të gjitha kishat e Krishtit ju 
përshëndesin" (Rom. 16:16).  
 

 


