
Làm thế nào để trở thành một Christian  
 
     Khái niệm "Tân Ước Cơ Đốc giáo" đơn giản là làm những việc như Tân Ước mô tả. 
Thiên Chúa có một "mô hình của các từ âm thanh" cho đức tin Kitô giáo và chúng tôi là 
để "giữ" để mô hình này (2 Tim. 1:13). Thiên Chúa của mô hình là một phần của "cửa 
hẹp" dẫn đến sự sống (Mt 7:13-14) và mô hình này, nếu mọi người sẽ sử dụng nó, loại 
bỏ sự nhầm lẫn tôn giáo, chia rẽ tôn giáo (so sánh 1 Cor 14:33.). Khi mọi người không 
biết gì về mô hình của Thiên Chúa hoặc họ từ chối một số phần của nó, sẽ có hàng 
trăm hoặc hàng ngàn các nhóm tôn giáo khác nhau mà tất cả xưng là người theo sự 
thật của Chúa Kitô biết rằng Thiên Chúa có một cách cụ thể làm việc và "Kitô hữu." nó 
là cần thiết để "giữ cho các mô hình" (so sánh 1 Cor. 04:17).  
     Một trong những phần cơ bản nhất của mô hình của Thiên Chúa được tìm thấy 
trong chuyển đổi (cách mà ai đó trở thành một Kitô hữu). Như chứng minh bằng biểu 
đồ sau đây, mô hình của Đức Chúa Trời cho việc chuyển đổi đòi hỏi đức tin (niềm tin), 
ăn năn hối cải (một biến khỏi tội lỗi), xưng tội, và rửa tội (ngâm trong nước) để được 
tha tội.  
 
Câu Kinh Thánh của Thiên Chúa lệnh của Thiên Chúa Lệnh phước lành  
Mk. 16:16: Tin tưởng và được rửa tội đã lưu  
Hành vi 2:38: hãy ăn năn và được chịu phép rửa tội Miễn giảm  
Hành vi 22:16: Hãy đứng dậy và được rửa tội rửa sạch tội lỗi  
 
     Các thông tin trong Mk. 16:16 đã được so sánh với xe lửa, chỉ cần như boxcars 
được tham gia cùng với một chân khớp nối, vì vậy từ "và" tham gia cùng các lệnh của 
"niềm tin" và "rửa tội" (Chúa Giê-xu cho biết một người phải tin và được rửa tội trước 
khi ông có thể được "lưu"). Kể từ khi những người trong vụ 2 đã nghe và tin rằng sự 
thật của Tin Mừng (Cv 2:37), họ được bảo phải "hối cải và được rửa tội" để họ có thể 
nhận được "tha tội" (Cv 2:38). Các thông tin trong vụ 2 cũng cung cấp một minh hoạ 
tuyệt vời của sự hối cải, một từ có nghĩa là Những người đã có trước đây là ghét Chúa 
Giêsu (Cv 2:36) hối cải "để thay đổi cho tốt hơn." (Họ bắt đầu tình yêu và theo Chúa 
Giêsu). Sau khi người dân tin tưởng và ăn năn, họ sẽ được rửa tội, một hành động "rửa 
sạch tội lỗi" (Cv 22:16).  
     Ngoài các đoạn trong biểu đồ trên, Kinh Thánh cũng giải thích mục đích của rửa tội 
trong Gal. 03:27 (Paul cho biết rửa tội đưa người "vào Chúa Kitô"). Nếu một người đủ 
tuổi để chịu trách nhiệm về hành động của mình, ông là một trong hai "trong Chúa Kitô" 
hoặc Nếu một người đủ tuổi chịu trách nhiệm về hành động của mình và ông là "trong 
Chúa Kitô." "Trong Chúa Kitô," ông không có tinh thần ban phước, một trong số đó là 
sự cứu rỗi (2 Tim 2:10.). Những người đang "trong Chúa Kitô" có tất cả các phước lành 
tâm linh (Eph. 1:3), một trong số đó là sự cứu rỗi. Theo Gal. 03:27, một người không 
nhập "vào Chúa Kitô" cho đến khi ông đã được rửa tội đúng cách.  
     Bên cạnh Chúa Giêsu và Paul nói rằng rửa tội là một phần của quá trình cứu độ, có 
các thông tin trong 1 Pet. 3:20-21. Peter đã mô tả cách nước phục vụ như là một 
đường phân chia cho Noah và gia đình của mình (Đức Chúa Trời đã sử dụng một lũ để 
tách các lưu từ bị mất, tướng 6-7). Nước nâng thuyền và những người ở trong đó để an 
toàn và nước gây ra chưa được lưu bị chết đuối. Trong thực tế, Peter nói Noah và gia 
đình của ông đã được "lưu thông qua các nước" (1 Pet. 3:20). Peter cũng nói rằng có 



một "chân dung đích thực" cho những người ngày hôm nay và điều này "chân dung 
đích thực" là "rửa tội" (1 Pet 3:21.). Nói cách khác, giống như nước tách các lưu từ mất 
đi trong thế giới cổ đại, vì vậy nước (rửa tội) bây giờ chia lưu từ những mất theo thời 
đại Thiên chúa giáo (xem lại các bảng xếp hạng trước đó). Peter tiếp tục ghi nhận như 
thế nào không rửa tội cho "bẩn thỉu của xác thịt" (nó không phải là một quá trình để loại 
bỏ bụi bẩn vật lý), 1 Pet. 03:21. Bí Tích Rửa Tội là cho tinh thần, tội lỗi bẩn thỉu-như 
được giải thích trong hành vi và hành vi 2:38 22:16.  
     Không có quyền lực đặc biệt trong vùng nước lũ mà tách Noah từ chưa được lưu và 
không có sức mạnh đặc biệt ở các nước mà bây giờ được sử dụng để làm phép rửa 
cho người dân. biện minh của chúng ta khỏi tội lỗi đi kèm thông qua máu của Chúa 
Giêsu (Paul làm điểm này trong Rom. 5:09 và ông giải thích như thế nào quá trình này 
làm việc trong Rom. 6:1-4).  
     Như chứng minh bằng hình ảnh sau đây, được cung cấp thông qua các ưu đãi của 
chúng tôi chăm sóc các bộ, những người tội lỗi truy cập vào các lợi ích của máu của 
Chúa Giêsu bởi reenacting cái chết của Chúa, chôn cất, và sự sống lại. Sau khi một 
người tin rằng, ông không lưu. Các tín hữu phải trải qua một "cái chết." Cái chết này là 
một mô tả cho sự hối cải (người dân phải chuyển từ tội lỗi So sánh Đại tá 3:07;. Hành vi 
2:38;. Lc 13:03; Hành 17:30). Mọi người phải "chết cho tội lỗi" (ăn năn) để họ không 
"chết trong tội lỗi" (bị hư mất đời đời trong địa ngục).  
 



    

     Sau khi một người đã tin tưởng và hối cải (đã chết cho tội lỗi), ông sẵn sàng thừa 
nhận rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa (Cv 8:37;. 1 Tim 6:12) và sau đó được "chôn 
với Chúa Kitô qua rửa tội" (Rm 6:4).. Sau khi một người đã được rửa tội đúng cách, 
ông đã có "cuộc sống mới" (Rôma 6:4).  
     Nhiều người tin rằng "cuộc sống mới" (sự cứu rỗi, sự tha thứ tội lỗi và phước lành 
tinh thần tất cả) đến trước khi rửa tội, nhưng Thánh Kinh nhiều lần nói rằng điều này 
không đúng. Chúa Giêsu nói một người được "cứu" sau khi được rửa tội (Mk. 16:16). 
Peter cho biết một người đã có những "sự tha thứ tội lỗi của mình" sau khi được rửa tội 
(Cv 02:38). Anania cho biết tội lỗi là "rửa sạch" bằng cách rửa tội (Cv 22:16). Paul nói: 
"rửa tội" đưa người vào Chúa Kitô (Gal. 03:27). Một người nhận được "cuộc sống mới" 
sau khi rửa tội (Rôma 6:4). Chúa Giêsu nói một người phải được "sinh ra lần nữa" (Ga 
03:03) và điều này đòi hỏi nước sinh mới (Ga 3:5). Thiên Chúa có một mô hình cụ thể 
cho sự cứu rỗi và mô hình này đòi hỏi mọi người có đức tin, ăn năn tội lỗi thú nhận, họ 
rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, và được "chôn với Chúa Kitô" cho "sự tha thứ tội 
lỗi của họ."  
     Các mô tả về phép rửa tội như là một "chôn" (Rôma 6:04 và Đại tá 2:12) cho chúng 
ta biết rằng Kinh Thánh cần ngâm rửa tội (chúng tôi không chôn một cái gì đó bằng 



cách phun hoặc đổ chất bẩn vào nó). chôn cất A có nghĩa là ai đó hoặc cái gì đó được 
bao phủ và đây là những gì Tân Ước rửa tội yêu cầu (một người được ngập nước và 
do đó được bao phủ bởi nước). Khi John đã được rửa tội người, rửa tội của ông yêu 
cầu "nước lớn" (Ga 3:23). Trong thực tế, câu nói này John rửa tội ở nơi này "bởi vì" có 
quá nhiều nước có.  
     Bí tích Rửa tội cho sự tha thứ của tội lỗi là một phần thiết yếu của mô hình của Đức 
Chúa Trời cho việc chuyển đổi, nhưng điều này chỉ là một đặc trưng của Tân Ước Kitô 
giáo. Thiên Chúa cũng đã tạo ra một nơi đặc biệt gọi là "Hội Thánh" (từ này mô tả các 
lưu). Chúa Giêsu hứa sẽ "xây dựng nhà thờ của Ngài" (Mt 16:18) và lời hứa này yêu 
cầu Ngài phải chết một cái chết kinh khủng (Cv 20:28). Chúa Giêsu đã xây dựng nhà 
thờ của Ngài và Ngài được xây dựng chỉ có một nhà thờ (thông báo rằng trong Mt. 
16:18 các "giáo hội" từ là số ít).  
     Trong Eph. 1:22-23 Paul mô tả là "nhà thờ" là "cơ thể" của Chúa Giêsu ("đến nhà 
thờ, mà là cơ thể của mình"). Nói một cách khác, Paul khẳng định rằng các nhà thờ từ 
và cơ thể được hoán đổi cho nhau ("nhà thờ" và "cơ thể" mô tả những điều tương tự). 
Ý nghĩa của sự kiện này được nhìn thấy trong Eph. 04:04, một nơi mà Paul nói rằng 
Thiên Chúa chỉ có "một cơ thể." Vì chỉ có "một cơ thể" (Eph. 4:4), và điều này "một cơ 
thể là nhà thờ" (Eph. 1:22-23 ), có một nhà thờ đã phê duyệt của Thiên Chúa. Nhiều 
nhà thờ khác có thể được tìm thấy trên thế giới, nhưng các nhà thờ này không phải là 
một phần của nhà thờ được xây dựng bởi Chúa Kitô. Các giáo hội khác là giả mạo các 
nhóm đã được xây dựng bởi những người đàn ông (Mt 15:8-9) và Chúa Giêsu nói 
những nhóm này một ngày sẽ bị phá hủy bởi vì Thiên Chúa đã không xây dựng chúng 
(Mt 15:13).  
     Các vấn đề với nhà thờ giả là xấu như vậy mà Chúa Giêsu nói: "Không phải một mà 
tất cả các phán cùng ta, Chúa, Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng, nhưng ông có 
doeth ý muốn của Cha ta ở trên trời. 22 Nhiều người sẽ nói với tôi trong ngày đó, Chúa, 
Chúa, đã làm chúng tôi không nói tiên tri của danh Chúa, và bởi Chúa tên bỏ ra quỷ, và 
danh Chúa làm nhiều công trình vĩ đại? 23 Và sau đó tôi sẽ xưng cho họ, tôi không bao 
giờ biết bạn: khởi hành từ tôi, anh em làm việc gian ác "(Mt 7:21-23).  
     Nếu chúng ta muốn thực sự yêu thương và phụng sự Thiên Chúa, chúng ta phải xác 
định và làm việc với nhà thờ thực sự của Chúa Giêsu một nhóm thay vì một giả. Kinh 
Thánh giúp chúng ta xác định được nhà thờ là phải thông qua Kinh Thánh, chúng ta có 
thể xác định được nhà thờ bên phải bằng cách sử dụng các "mẫu" (2 Tim 1:13.) Tìm 
thấy trong từ của Thiên Chúa. Các mô hình cho các nhà thờ của Chúa Kitô bao gồm 
những thứ như cách mọi người trở thành Kitô hữu, cách nhà thờ thờ của Chúa Giêsu, 
làm thế nào nhà thờ của Chúa được tổ chức, và những gì các thành viên của nó làm.  
     Như đã giải thích trong các thông tin trên, một trong những dấu hiệu nhận dạng của 
các nhà thờ của Chúa Giêsu được tìm thấy trong cách mọi người được lưu: Mọi người 
phải tin tưởng (Heb. 11:06); ăn năn tội lỗi của họ (Lc 13:03; Hành vi 17: 30); xác nhận 
rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa (Rôma 10:9), và được rửa tội để được tha tội (Cv 
2:38; 22:16). Kinh Thánh không bao giờ nói về những thứ như "Chúa Giêsu chấp nhận 
vào trái tim", "nói lời cầu nguyện của kẻ có tội," hoặc "cầu nguyện để nhận Chúa Kitô."  
     Sau khi một người mẫu sau Thiên Chúa dành cho chuyển đổi như đã nói ở đoạn 
trên, Kinh Thánh nói Chúa Giêsu "thêm" một người đến nhà thờ của ông (02:47 Hành 
vi, KJV). Trong các nhà thờ được xây dựng bởi những người đàn ông (giả nhóm), 
người ta thường "tham gia" các nhà thờ hay họ đang "bỏ phiếu" vào đó. 2:47 hành vi 



nói các thành viên trong nhà thờ của Chúa Giêsu được kiểm soát bởi chính Chúa. Nói 
một cách khác, mọi người có thể không "tham gia" Hội Thánh Tân Ước. Không phải 
chúng có thể được bầu chọn vào đó. Dân tự động trở thành thành viên của nó sau khi 
họ làm theo khuôn mẫu của Chúa cho chuyển đổi.  
     Nhà thờ Tân Ước cũng có thể được công nhận bởi những gì nó làm. Sau khi mọi 
người trở thành Kitô hữu vào ngày Lễ Ngũ Tuần (Cv 2:36-38), Luke nói rằng họ "tiếp 
tục stedfastly trong giảng dạy của các tông đồ và học bổng, trong việc bẻ bánh và cầu 
nguyện" (Cv 2:42). đoạn văn này cho thấy một phần của ví dụ của Thiên Chúa liên 
quan đến cuộc họp một cách thường xuyên và làm những việc được liệt kê trong câu 
này. Hầu hết các nhóm tôn giáo được cam kết để "cầu nguyện" và "học bổng", nhưng 
hầu hết không phải là "stedfast" với hai đặc điểm khác trong 2:42 Hành vi (các "tông đồ" 
dạy "và" bẻ bánh ").  
     Chúa Giê-xu một phần nhà thờ có thể được xác định bởi sự tuân thủ nghiêm ngặt 
của mình cho các tông đồ "giáo lý (các thông tin chúng tôi đã có trong Kinh Thánh). 
Thay vì theo các quy tắc và mệnh lệnh của người đàn ông (Mt 15:09), các thành viên 
của giáo hội của Chúa Kitô sử dụng Kinh Thánh như là hướng dẫn duy nhất của họ. 
Ước Kitô hữu mới biết rằng Thiên Chúa đã ban cho các "pháp luật hoàn hảo của tự do" 
(Jas. 1:25) và các thông tin này cho họ "tất cả những thứ liên quan đến cuộc sống và 
sự tin kính" (2 Pet 1:03.). Nói một cách khác, sự mới hoàn thành Cựu Ước "nội thất 
chúng tôi cùng làm mọi việc lành" (2 Tim. 3:16-17). Vì vậy, New Kitô hữu Ước (những 
phần của giáo hội của Chúa Kitô là ai) chỉ dựa vào điều này "hình thức giảng dạy" 
(Rôma 6:17) cho các "mẫu" (2 Tim 1:13.) Mà họ cần để phục vụ và thờ phượng Thiên 
Chúa "Sự thật" (Ga 04:24). Giả nhà thờ dựa vào tín điều, thông tin từ họ "trụ sở giáo 
hội," hướng dẫn sử dụng nhà thờ, vv  
     Vụ 2:42 cũng đề cập đến "việc bẻ bánh" (tức là Bữa Tiệc Ly của Chúa. Các văn bản 
Hy Lạp nghĩa đen nói "việc bẻ bánh"). tuyên bố này cho chúng ta các Kitô hữu thế kỷ 
đầu tiên partook của Supper của Chúa trên cơ sở "stedfast". củng cố các đoạn khác 
thực tế là các thành viên của giáo hội của Chúa Giêsu đã Bữa Tiệc Ly của Chúa một 
cách thường xuyên. Ví dụ, Paul đã nói về các hội đồng Corinthian trong 1 Cor. 16:02. 
Các Corinthians đã họp mỗi chủ nhật (điểm này được thể hiện rất tốt trong các NASB) 
và Corinthians đã đưa các mục cho Bữa Tiệc Ly của Chúa để lắp ráp hàng tuần của họ 
(1 Cor 11:20.). Mặc dù các mục cho Bữa Tiệc Ly của Chúa đã bị lạm dụng, các tín hữu 
Côrintô biết họ để mang lại những yếu tố cho của Chúa Supper mỗi Chủ Nhật. Đây là 
thực hành cho Corinth cũng như tất cả các giáo đoàn khác mà thực hành Tân Ước Cơ 
Đốc giáo (1 Cor 4:17.).  
     Trong Hành vi 20 chúng ta đọc về một thời gian khi Paul đã có một số Kitô hữu và 
nhóm này thực sự chờ đợi cho "ngày đầu tiên của tuần" (Cv 20:06), chủ nhật, do đó, 
Supper của Chúa có thể được quan sát (Cv 20:07 ). Mặc dù Paul đã vội vàng (Cv 
20:16), ông chờ đợi bảy ngày để ông có thể đáp ứng với các Kitô hữu vào "ngày đầu 
tiên của tuần" (Cv 20:06) và dự phần Bữa Tiệc Ly của Chúa (Cộng đồng) . Thông tin 
này hoàn toàn tương ứng với 2:42 hành vi, một văn bản nói rằng các Kitô hữu đầu tiên 
Các thành viên của giáo hội của Chúa Giêsu dự phần Bữa Tiệc Ly của Chúa mỗi ngày 
Chúa Nhật "tiếp tục kiên định trong việc bẻ bánh.". Trong các nhà thờ được xây dựng 
bởi những người đàn ông, người ta có thể dự phần Bữa Tiệc Ly của Chúa mỗi năm 
một lần, hai lần một năm, mỗi quý một lần, hoặc mỗi tháng một lần.  
     Nếu tín đồ có Bữa Tiệc Ly của Chúa ít thường xuyên hơn một lần một tuần, họ "lấy 



đi" một phần của những gì Thiên Chúa dành cho thờ cúng và do đó làm thay đổi mô 
hình thần thánh của Thiên Chúa (so sánh Rev 22:19). Nếu người cung cấp của Chúa 
Supper hơn một lần một tuần, họ "thêm vào" mô hình thần thánh của Thiên Chúa và 
cũng là tội của tội lỗi (so sánh Rev 22:18). Nếu người dân không có Chủ nhật, các "đầu 
tiên ngày trong tuần," như là ngày đặc biệt của họ để tôn vinh Thiên Chúa trong sự thờ 
phượng (1 Cor 16:02.), Họ cũng không làm theo mô hình một phần của Tân Ước và do 
đó không thuộc của nhà thờ Tân Ước.  
     Ngoài việc xác định các nhà thờ Tân Ước qua mô hình của nó cho việc chuyển đổi, 
cách mà mọi người trở thành thành viên của nhà thờ này, tuân thủ nghiêm ngặt các 
Thánh, và có Bữa Tiệc Ly của Chúa mỗi tuần, các nhà thờ Tân Ước có thể được xác 
định bởi giáo lý của nó trên đưa ra. Nhiều nhóm tôn giáo kêu gọi Kitô hữu không cho 
tiền hoặc họ tham gia vào những việc như bán hàng nướng và rửa xe. Các Kitô hữu 
thế kỷ đầu tiên, các thành viên của Hội Thánh Tân Ước đã được những người "đã 
không có gì từ các dân ngoại" (sự, chưa được lưu 3 Jn. 7). Hôm nay các thành viên 
của Hội Thánh Tân Ước vẫn đáp ứng các nghĩa vụ tài chính thông qua miễn phí sẽ 
đóng góp từ các thành viên; New giáo Tân Ước không muốn và cũng không mong đợi 
các thành viên không đóng góp gì cho công việc của Chúa.  
     nhà thờ của Chúa Kitô cũng có thể được xác định bởi số tiền mà người dân cung 
cấp cho. Nhiều nhóm tôn giáo nói với các thành viên của họ để "thuế thập phân" (cho 
10% thu nhập của họ). Nếu một nhóm tôn giáo dạy đóng tiền thập phân, đây là một dấu 
hiệu chắc chắn rằng đó là một nhà thờ giả. Đóng tiền thập phân là một phần của luật 
pháp Cựu Ước đã được trao cho các quốc gia tiếng Do Thái. Cựu Ước của pháp luật 
có quy định khác nhau về việc, giữ ngày Sa-bát, hy sinh động vật, đặc biệt các linh 
mục, vv, và điều này pháp luật đã có hiệu lực trong khoảng 1.500 năm. Sau khi Chúa 
Giêsu đến trong thế Ông nói cái chết của ông sẽ mang về một giao ước mới (Lc 22:20) 
và điều này đã xảy ra. Chúa Giêsu đã lấy đi toàn bộ hệ thống Cựu Ước bằng cách chết 
trên thập tự giá (Dt Rôma 10:04 và so sánh 8:5-13.). Nếu mọi người cố gắng để ràng 
buộc bất cứ phần nào của luật pháp Cựu Ước về con người, và nói với mọi người để 
"thuế thập phân" là một ví dụ về điều này, Kinh Thánh nói rằng mọi người đang "giảm 
từ ân sủng" và là "cắt đứt từ Chúa Kitô" (Gal. 5: 4, ASV).  
     Thay vì đóng tiền thập phân, các thành viên của Hội Thánh Tân Ước đưa ra quyết 
định cá nhân vào bao nhiêu để cung cấp cho. Trong thực tế, các nhà thờ thuộc về 
Chúa Kitô được quy định bởi hai nguyên tắc cơ bản khi nói đến cho: (1) cho "vui vẻ" và 
(2) đưa ra như chúng ta đã được "khởi sắc" (1 Cor 16:02; 2 Cor. 9:07).. Kể từ Tân Ước 
nói rằng cho là chúng tôi đã khởi sắc, bất kỳ nhà thờ mà nói với mọi người "thuế thập 
phân" (cho 10%) là một nhà thờ giả. Những người yêu hay nói với mọi người để thuế 
thập phân được giảng dạy một "phúc âm khác nhau" (Gal. 1:6-9). Lỗi này là rất nghiêm 
trọng mà Paul nói rằng những người cố gắng để ràng buộc một số phần của luật pháp 
Cựu Ước về con người cũng giống như một người phụ nữ kết hôn với hai người đàn 
ông cùng một lúc (Rôma 7:1-4).  
     Ước Kitô hữu mới biết và dạy rằng Chúa Giêsu "đóng đinh của pháp luật cũ để vượt 
qua" (Col 2:14) và việc loại bỏ các luật pháp Cựu Ước bao gồm việc loại bỏ của Mười 
điều răn. Những điều như trộm cắp, giết người và tội ngoại tình vẫn còn sai (Rôma 
13:09), nhưng những hành vi đó là sai bởi vì họ bị cấm bởi Tân Ước. Mọi người có thể 
"học" từ Cựu Ước (Rôma 15:04), nhưng Tân Ước là quy luật tất cả đang được bây giờ. 
Giả mạo các nhóm thường không phân biệt giữa Cựu Ước và Tân (họ dạy rằng Mười 



Điều Răn vẫn còn ràng buộc, mọi người cần phải thuế thập phân, hiện còn có một cần 
phải giữ ngày Sa-bát, vv), nhưng những việc này không được dạy Tân Ước của Kitô 
hữu. Thành viên của Hội Thánh Tân Ước biết sự khác nhau giữa Cựu Ước và Tân 
Ước.  
     Bởi vì các thành viên của nhà thờ Tân Ước chính xác phân biệt trong Cựu Ước từ 
Tân Ước, họ thực hiện theo Thiên Chúa sẽ trong lĩnh vực âm nhạc. Theo hệ thống Cựu 
Ước thờ phượng, người sử dụng nhạc cụ (Ps. 150;. 2 Chron 29:25). Theo hệ thống thờ 
Tân Ước, người dân được đặc biệt chỉ định "hát" (Eph. 5:19, Col 3:16) và đây là những 
gì Kitô hữu mới Ước làm. Nếu Tân Ước nói "làm cho âm nhạc," chúng tôi sẽ được ủy 
quyền để làm cho âm nhạc bất kỳ cách nào chúng ta chọn. Vì Thiên Chúa đã đặc biệt 
cho biết những người sống trong Tân Ước là để làm cho âm nhạc bằng cách hát (so 
sánh Dt. 13:15), đây là những gì mà người của ông làm và đây là một dấu hiệu nhận 
dạng của các nhà thờ của Chúa Kitô. Nếu chúng tôi hát và PLAY trong sự thờ phượng, 
chúng tôi thêm vào hướng dẫn của Thiên Chúa. Thêm nhạc cụ để tôn thờ là một ví dụ 
về "tôn thờ-sẽ" (Col 2:23) và sẽ "vượt ra ngoài những gì được viết" (1 Cor 04:06.).  
     Ca đoàn nhà thờ là một ví dụ của Kinh Thánh nói rằng Kitô hữu là "hát với nhau" 
(Eph. 5:19; Đại tá 3:16), nhưng một số sử dụng đồng ca nhà thờ "bởi vì họ giống như" 
đi xa hơn những gì nó được viết. " . họ "thờ cúng không phải là về những gì chúng ta 
thích, đó là về sau mô hình của Thiên Chúa (so sánh Jn 4:24 nơi mà Chúa Giêsu đã nói 
chúng ta." phải thờ phượng trong sự thật "). Nếu chúng ta không làm những việc theo 
cách Đức Chúa Trời đã mô tả, chúng tôi đi xa hơn những gì được viết (1 Cor. 4:6), 
chúng tôi "không còn tuân thủ trong các giáo lý của Chúa Kitô," và chúng tôi "đã không 
Thiên Chúa" (2 Ga 9)..  
     Các đối tượng của sự cứu rỗi và sự thờ phượng rất hữu ích trong việc tách nhà thờ 
Tân Ước từ các nhóm giả, nhưng không phải là cách duy nhất để nhận ra nhà thờ thực 
sự của Chúa Giêsu. Chúng tôi cũng có thể xác định được nhà thờ thực sự sau mẫu 
của Thiên Chúa bằng cách nghiên cứu những gì Kinh Thánh nói về tổ chức nhà thờ. 
Mỗi tổ chức có một số loại cấu trúc, trong đó có một trụ sở hoặc văn phòng chính, và 
điều này cũng đúng đối với các nhà thờ Tân Ước. Chúa Giêsu là người đứng đầu giáo 
hội của Ngài và Ngài sống ở trên trời (Cv 1:11). lên ngôi Thiên Chúa "(Cv 2:30) cho 
chúng ta những" trụ sở "cho các nhà thờ Tân Ước ở trên trời. Nói một cách khác, Chúa 
Giê-xu Giáo hội không có trụ sở trên trần thế, nhà thờ giả, tuy nhiên, thường không có 
một trụ sở của thế gian. Chúa Giê-xu Giáo hội cũng tự trị (tự quản).  
     Như minh họa bằng hành vi và Phil 14:23. 1:1, mỗi cộng đoàn của giáo hội của 
Chúa là phải có lãnh đạo địa phương gọi là "trưởng lão" (những người này cũng được 
gọi là giám mục, linh mục, mục sư, đốc công, mục đồng. Mỗi của những từ này mô tả 
một khía cạnh khác nhau của công việc của một người cao tuổi ). Paul mô tả các trình 
độ cho những người đàn ông trong 1 Tim. 3:1-5 và ông cho biết các trưởng lão "chăm 
sóc" (họ là những nhà cai trị cho và in) một giáo đoàn địa phương (1 Tim. 3:5). Titus gọi 
"trưởng lão" trong Tit. 1:05 và sau đó được mô tả họ như là "giám mục" trong Tit. 01:07.  
     Chúng tôi đọc của người cao tuổi ở Judaea (Cv 11:29-30), phía Nam Galatia (Cv 
14:23), Jerusalem (Cv 15:6), Ephesus (Cv 20:17), và Tiểu Á (1 Pet. 05:01 ). Có ngụ ý 
nhắc đến họ trong 1 Thess. 5:12 và Dt. 13:17. Trong Tit. 1:05 chúng ta biết rằng người 
lớn tuổi là cần thiết trong cả đảo Crete ("mọi thành phố").  
     Mặc dù Thiên Chúa của mô hình cho lãnh đạo giáo hội không vượt quá các giáo 
đoàn địa phương, một tỷ lệ cao của các nhóm tôn giáo có một cơ cấu lãnh đạo mà đi 



bên ngoài nhà thờ địa phương (các nhóm tôn giáo có một "trụ sở chính của nhà thờ" ở 
một thành phố nổi tiếng hay một quốc gia khác, hoặc có là một số loại tàu khu vực, 
quốc gia trên toàn thế giới). Mặc dù các thỏa thuận này là phổ biến, chúng được trái với 
mô hình của Thiên Chúa. Tổ chức Giáo Hội chỉ là một trong nhiều cách để tách nhà thờ 
của Chúa Kitô từ các mô phỏng được xây dựng bởi những người đàn ông.  
     Chúa Giêsu là người đứng đầu giáo hội, người lớn tuổi là những nhà lãnh đạo địa 
phương, và Chúa Giê-xu Giáo hội đã công chức đặc biệt được gọi là "phó tế" (Phil. 
1:1). Nhà thờ của Chúa Kitô cũng có những người đàn ông phục vụ như là nhà truyền 
giáo. Paul và Timothy hai thế kỷ đầu tiên của Bộ trưởng và những người này được gọi 
là "công chức" trong Phil. 1:1. Không giống như các nhà thờ được xây dựng bởi những 
người đàn ông mà thuyết giảng là các nhà lãnh đạo và thường là những người quan 
trọng nhất trong giáo đoàn, Kinh Thánh nói rằng các nhà truyền giáo trong nhà thờ của 
Chúa Kitô là công chức. Các thành viên còn lại trong nhà thờ của Chúa Giêsu của Tân 
Ước chỉ đơn giản gọi là "thánh."  
     Tân Ước mô hình tổ chức giáo hội được mô tả trong các khoản trên là viết tắt hoàn 
toàn trái ngược với hệ thống "giáo sĩ, giáo dân" tìm thấy trong nhiều giáo phái. Trong 
thực tế, ở nhiều người đàn ông-nhà thờ được thực hiện thì phải có một "người chính 
thức" rửa tội người hay giúp đỡ với sự thờ phượng. Mô hình của Đức Chúa Trời cho 
Cơ Đốc giáo nói rằng tất cả các lưu là "linh mục" (1 Pet 2:05,. 9). Thay vì phân chia 
người dân thành "giáo sĩ và giáo dân," Chúa Giêsu nói "tất cả đều là anh em" (Mt 
23:08). Paul minh họa điểm này bằng việc lưu ý một số cách giúp của Corinthians và 
với sự thờ phượng (1 Cor. 14:26). Các Corinthians biết thờ phượng của họ không cần 
phải được thực hiện bởi một linh mục đặc biệt hoặc một số loại "người thánh" bởi vì tất 
cả các Kitô hữu là "linh mục" (Khải Huyền 1:06; 05:10) và tất cả các Kitô hữu được coi 
là " thánh thiện "(1 Pet. 1:15).  
     Các hạn chế chỉ khi nói đến việc có một vai trò hàng đầu trong sự thờ phượng là 
một người giới. Nói một cách khác, phụ nữ không được phép để có một vai trò hàng 
đầu trong hội đồng nếu người đàn ông có mặt (1 Cor. 14:34-35 và so sánh 1 Tim 2:8-
13.). Trong các nhà thờ của Chúa Kitô, bất kỳ đàn ông Christian có thể giúp đỡ với sự 
thờ phượng, giảng dạy hoặc thuyết giảng. Giáo Hội có phụ nữ truyền đạo là chắc chắn 
nhất giả nhà thờ, vì họ vi phạm những gì Paul nói trong 1 Cor. 14:34-35 và Tim 1. 2:8-
13. Thiên Chúa đã ban cho một "mẫu" cho các nhà thờ Tân Ước (2 Tim 1:13.) Và cần 
sử dụng tất cả các mô hình này để xác định và làm việc với các "giáo hội của Chúa 
Kitô" trong cộng đồng của họ.  
     Chúng ta tìm thấy và được chúng tôi là một phần của một nhà thờ được xây dựng 
bởi Chúa Kitô? Nếu các "giáo hội của Chúa Kitô" (Rôma 16:16) không tồn tại trong 
cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi có thể bắt đầu một và thực hành Tân Ước Cơ Đốc 
giáo (tức là làm những việc giống như Tân Ước mô tả). Chúng tôi có thể bắt đầu một 
giáo đoàn trong nhà của chúng tôi (1 Cor 16:19;. Col 4:15; Phile 2.) Hoặc sử dụng một 
không gian thuê để bắt đầu "thờ phượng trong tinh thần và sự thật" (Ga 04:24). Chúng 
tôi chắc chắn không muốn là một phần của các nhóm giả rằng "bỏ điều răn của Thiên 
Chúa, và giữ vững truyền thống của người đàn ông" (Mk. 07:08). Hãy nhớ rằng, "Tất cả 
các nhà thờ của Chúa Kitô chào mừng bạn" (Rôma 16:16).  
 

 


