
Hogyan válhat egy keresztény 
 
     A "Újszövetség a kereszténység" egyszerűen azt jelenti, a dolgok, mint az 
Újszövetség leírja. Isten a "minta a hang az" a keresztény hit és mi a "tartás", hogy ezt a 
mintát (2 Tim. 1:13). Isten minta része a "szűk kapu", amely elvezet az élet (Mt. 7:13-
14), és ezt a mintát, ha az emberek fogják használni, megszünteti a vallási zűrzavar és 
a vallási körzet (v.ö. 1 Kor. 14:33). Amikor az emberek tudatlanok Isten minta vagy 
elvetik egy része is, nem lesz több száz vagy több ezer különböző vallási csoportok, 
hogy minden vallja, hogy "keresztény". Az igazi Krisztus követői tudják, hogy Istennek 
van egy sajátos módja a dolgok, és alapvető fontosságú, hogy "tartsa a minta" (vö. 1 
Kor. 4:17). 
     Az egyik legelemibb része Isten minta található konverzió (ahogy valaki keresztény 
lesz). Amint azt az alábbi táblázat, Isten minta átalakítás szükséges a hit 
(meggyőződés), a bűnbánat (fordulópontot a bűntől), gyónás, és a keresztség (vízbe 
merítés) a bűnök bocsánatát. 
 
Biblia vers Isten parancsolata Isten parancsának Az áldás 
Mk. 16:16: Higgy és keresztelkedjetek Mentett 
ApCsel 2:38: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg a bűnök bocsánatára 
ApCsel 22:16: Kelj fel, és keresztelkedjetek Mossuk ki a bűnöket 
 
     Az itt található információk Mk. 16:16 volt, mint egy vonat, mint ahogy marhavagonok 
vannak összekötve egy összekötőcsapon, így a szó "és" csatlakozik egymáshoz a 
parancsok a "hit" és a "keresztség" (Jézus azt mondta: az a személy kell hinni, és 
keresztelkedjetek meg, mielőtt ő lehet "menteni"). Mivel ezek az ApCsel 2 hallottak és 
hitt a tényeket az evangélium (ApCsel 2:37), azt mondták, hogy "tartsatok bűnbánatot 
és keresztelkedjetek meg" így is megkapják a "bűnök bocsánatát" (ApCsel 2:38). Az itt 
található információk ApCsel 2 is egy kiváló példája a bűnbánat, a szó azt jelentette: "a 
változtatás, annál jobb." Emberek, akik korábban gyűlölte Jézust (ApCsel 02:36) 
megbánta (kezdték szeretni, és kövesse Jézust). Miután az emberek hisznek és 
bűnbánatot tartanak, azok a keresztséget, az a cselekmény, "lemossa bűneit" (ApCsel 
22:16). 
     Amellett, hogy a részeket az előző diagramon, a Biblia is magyarázza a célja 
keresztség a Gal. 03:27 (Pál azt mondta keresztségben segítségével az emberek 
"Krisztus"). Ha valaki elég idős ahhoz, hogy felelősséget tetteiért, ő sem "Krisztusban", 
illetve "ki a Krisztus." Ha valaki elég idős ahhoz, hogy felelős a tetteiért, és ő "ki a 
Krisztus," ő Nem lelki áldás, amelyek közül az egyik az üdvösség (2 Tim. 2:10). Azok, 
akik "Krisztusban" minden lelki áldás (Ef 1:3), melyek közül az egyik az üdvösség. 
Szerint a Gal. 3:27, a személy nem lép "Krisztus", amíg meg nem megfelelően 
megkeresztelkedett. 
     Amellett, hogy Jézus és Pál mondja, hogy a keresztség része a megváltás folyamat, 
van az információ az 1 Pét. 3:20-21. Péter elmondta, hogy a víz szolgált a határvonalat 
a Noé és családja (Isten használni egy árvíz, hogy külön a mentett az elveszett, Ter 6-
7). Víz felemelte a ládát és a benne a biztonsági és a víz okozta a nem mentett, hogy 
megfullad. Tény, hogy Péter azt mondta Noé és családja volt "tartatott meg víz által" (1 
Pét. 3:20). Péter is mondta, van egy "valódi alakjában" az emberek ma és ez a "valódi 



alakjában" a "keresztség" (1 Pét. 3:21). Más szavakkal, mint ahogy a víz elválasztó 
mentette az elveszett az ókori világban, a víz (keresztség) most megosztja a mentett az 
elveszett a keresztény korszak (lásd ismét az előző ábrát). Peter Megjegyzendő 
továbbá, hogy a keresztség nem a "mocsok a test" (ez nem egy folyamat, hogy 
távolítsa el a fizikai szennyeződés), 1 Pét. 03:21. A keresztség a szellemi mocsok, bűn-
ahogyan az ApCsel 02:38 és 22:16 törvények. 
     Nem volt különleges hatáskörrel az ártéri vizek elválasztott Noé a nem mentett, és 
nincs különleges hatáskörrel a vízben, hogy ma már a keresztelésre embereket. A 
indoklást a bűntől keresztül jön Jézus vére (Pál ezt a pontot a Rom. 05:09 és 
elmagyarázta, hogyan működik ez a folyamat a Róm. 6:1-4). 
     Amint azt az alábbi ábrát, amely keresztül az udvariasság We Care minisztériumok, 
a bűnösöket hozzáférés előnyeit Jézus vére által reenacting az Úr halálát, eltemetését 
és feltámadását. Miután a személy úgy véli, ő nem menti. A hívő meg kell tapasztalni a 
"halál." Ez a halál egy újabb leírás a bűnbánat (embereknek kell fordulnunk a bűntől. 
Összehasonlítása Kol 3:07; ApCsel 2:38; Lk. 13:03, ApCsel 17:30). Az emberek "meg 
kell halni a bűnnek" (bűnbánatot), így nem "hal meg a bűnt" (vesszen örökre a 
pokolban). 
  



     Miután a személy hittek és megtértek (meghalt a bűnnek), ő kész elismerni, hogy 
Jézus az Isten Fia (ApCsel 8:37, 1 Tim. 6:12), majd a "eltemetett Krisztussal együtt a 
keresztség" (Róm . 6:4). Miután egy személy megfelelően megkeresztelt, ő "új életben" 
(Róm 6:4). 
     Sokan úgy vélik, hogy "új életet" (megváltás, a bűnök bocsánatát és az összes lelki 
áldás) előzi keresztségben, de a Biblia azt mondja, többször is ez helytelen. Jézus azt 
mondta: a személy "mentve", miután megkeresztelkedett (Mk 16:16). Péter azt mondta, 
egy személy a "megbocsátás bűneit", miután megkeresztelkedett (ApCsel 2:38). 
Ananiás azt mondta bűneid "elmosta" azáltal, hogy megkeresztelkedett (ApCsel 22:16). 
Pál azt mondta: "keresztségben" segítségével az emberek Krisztus (Gal 3:27). Az a 
személy kap, "új élet" után a keresztség (Róm 6:4). Jézus azt mondta: egy személynek 
kell lennie "született újra" (Jn 3,3), és ez az új születés van szükség a víz (Jn 3:5). Isten 
egy bizonyos mintát a megváltás, és ezt a mintát megköveteli az embertől, a hit, 
megbánják bűneiket, vallja, hogy Jézus az Isten Fia, és hogy "eltemetett Krisztussal 
együtt" a "bocsánatát a bűneiket." 
     A leírás a keresztség, mint a "temetés" (Róm 06:04 és Kol 2:12) azt mondja, hogy a 
Biblia a keresztség szükséges bemerítés (mi nem temetni valamit permetezővel vagy 
öntésére szennyeződés rajta). A temetés azt jelenti, hogy valaki vagy valami borítja, és 
ez az, amit az Újszövetség keresztség igényel (egy személy víz alá, így azokra a víz). 
Amikor János keresztel vala az emberek, a keresztség szükséges "sok víz" (Jn 3:23). 
Tény, hogy ez a vers azt mondja János megkeresztelte ezen a helyen ", mert" sok volt 
a víz ott. 
     Keresztséget a bűnök bocsánatára lényeges része Isten minta az átalakítás, de ez 
csak az egyik jellemzője az újszövetségi kereszténység. Isten is teremtett egy 
különleges hely, az úgynevezett "egyház" (ezt a szót írja a mentett). Jézus megígérte, 
hogy "építsenek egyháza" (Mt. 16:18), és ezt az ígéretet köteles őt meghalni egy 
borzalmas halála (ApCsel 20:28). Jézus építeni egyháza és építtetett csak egy templom 
(észre, hogy az Mt.. 16:18 a "templom" is egyes szám). 
     A Ef. 1:22-23 Pál írta le a "templom", mint Jézus "test" ("a templom, mely az Ő 
teste"). Megadott egy másik utat, Pál azt állította, hogy a szavak egyház és a test 
cserélhető ("templom" és a "test" írja le ugyanazt a dolgot). Ennek jelentősége a tény 
látható Ef. 04:04, a hely, ahol Pál azt mondta, Isten csak "egy test." Tekintettel arra, 
hogy csak "egy test" (Ef 4,4), és ez az "egy test az egyház" (Ef 1:22-23 ), van egy 
templom, amely Isten jóváhagyását. Sok más egyházak található a világon, de ezek az 
egyházak nem részei a templom Krisztus által. Ezek az egyéb egyházak hamis 
csoportok, épültek a férfiak (Mt. 15:8-9), és Jézus azt mondta, ezek a csoportok egy 
napon meg kell semmisíteni, mert Isten nem őket építeni (Mt. 15:13). 
     A probléma a hamis egyház annyira rossz, hogy Jézus azt mondta: "Nem minden, 
aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, lép be a mennyek országába, de hogy a cselekszi 
Atyám akaratát, aki a mennyben van. 22 Sokan mondják majd nekem azon a napon, 
Uram, Uram, nem tudjuk nem prófétált a neved, és a te nevedben ördögöket kiűzte, és 
a te neved nem sok hatalmas működik? 23 És akkor majd azt vallják nekik, én soha 
nem tudtam meg: Távozzatok tőlem, ti, hogy a munka gonoszság "(Mt. 7:21-23). 
     Ha szeretnénk, hogy igazán szeretni és szolgálni Istent, meg kell azonosítani és 
működjenek együtt a Jézus egyetlen igaz egyház, hanem a hamisított csoport. A Biblia 
segít melyik egyház egészen a Szentírás; tudjuk azonosítani a megfelelő egyház által a 



"minta" (2 Tim. 1:13) talált Isten szavát. A minta a Krisztus templom is a dolgok, mint 
ahogy az emberek válnak a keresztények, hogy Jézus "templomban imádkozik, hogy az 
Úr templom szervezett, és mi tagjai csinálni. 
     Amint azt az előző információt, az egyik ismertetőjele Jézus templom található az 
emberek hogyan kerülnek: Emberek kell hinni (Zsid 11:6), megbánják bűneiket (Luk. 
13:03; ApCsel 17: 30); elismeri, hogy Jézus az Isten Fia (Róm 10:9), és 
keresztelkedjetek meg a bűnök bocsánatára (ApCsel 2:38; 22:16). A Biblia soha nem 
beszél a dolgok, mint a "átvevő Jézust a szívébe," mondván, a bűnösök imája ", vagy" 
imádkozó kapni Krisztust. " 
     Miután a személy következik, Isten mintát átalakítás tárgyalt az előző bekezdésben, 
a Biblia azt mondja Jézus: "egészíti ki" az a személy, egyháza (ApCsel 2:47, KJV). Az 
egyházak által épített férfi (hamis csoport), az emberek gyakran "csatlakozni" az 
egyház, vagy azok "szavaztak" bele. ApCsel 2:47 azt mondja, a tagság Jézus 
templomban ellenőrzi az Úr maga. Megadott egy másik út, az emberek nem 
"csatlakozni" az Újszövetségi egyház. Sem lehet ezeket szavazott rá. Az emberek 
automatikusan tagjaivá válnak az után, hogy követik Isten mintát átalakítására. 
     Az Újszövetség egyház is elismerte, hogy mit csinál. Miután az emberek lettek 
keresztények pünkösd napján (ApCsel 2:36-38), Lukács azt mondja, "folytatta stedfastly 
az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban" 
(ApCsel 2,42). Ez a passzus azt mutatja, hogy része Isten például magában foglalja 
ülésen rendszeresen és ezzel a felsorolt dolgokat ebben a versben. A legtöbb vallási 
csoportok elkötelezték magukat a "ima" és a "közösség", de a legtöbb nem "stedfast" a 
másik két jellemző az ApCsel 2,42 (az "apostolok" tanítás "és" a kenyér megtörésében 
"). 
     Jézus templom részben azonosítva szigorú betartása az apostoli tanítás (az adatok 
most már a Bibliában). Ahelyett, hogy a következő szabályoknak és diktálja a férfiak 
(Mt. 15:09), tagjai Krisztus egyházának használja a Biblia, mint az egyetlen útmutató. 
Újszövetségi keresztények tudják, hogy Isten adta a "tökéletes joga a szabadság" (Jas. 
1:25), és ezt az információt ad nekik "mindent, ami az életé és a kegyesség" (2 Pét. 
1:3). Megadott egy másik út, a befejezett Újszövetség "szolgáltat nekünk nektek minden 
jó munka" (2 Tim. 3:16-17). Így, újszövetségi keresztények (akik része Krisztus 
egyházának) kizárólag hivatkozhat erre a "oktatási forma" (Róm 6:17) a "minta" (2 Tim. 
1:13) szükséges, hogy szolgáljon, és imádják Istent "az igazságban" (Jn 4:24). Hamis 
egyházak támaszkodnak hitvallások, származó információkat "egyház központja," 
templom kézikönyvek, stb 
     ApCsel 2,42 utal, hogy "a kenyér megtörésében" (azaz az úrvacsorát. A görög 
szöveg szó szerint azt mondja: "megtörte a kenyeret"). Ez a nyilatkozat azt mondja, az 
első század keresztény partook az úrvacsora a "stedfast" alapon. Egyéb részek 
megerősítik azt a tényt, hogy a tagjai Jézus templom vette az úrvacsorát rendszeresen. 
Például, Pál beszélt a Korinthoszi-összeállítások az 1 Kor. 16:02. A Corinthians 
találkoztak minden vasárnap (ezen a ponton fejezzük ki nagyon jól a NASB), és a 
Corinthians voltak így a tételeket az úrvacsorát, hogy a heti gyűlések (1 Kor. 11:20). Bár 
az elemek az úrvacsorát is való visszaélés, a Corinthians tudták, hogy az elemek a 
úrvacsorát minden vasárnap. Ez volt a gyakorlat, a Korinthoszi-, valamint az összes 
többi gyülekezetek gyakorolják, hogy az Újszövetség a kereszténység (1 Kor. 4:17). 
     Az ApCsel 20 olvasunk, amikor Pál volt néhány ember keresztény, és ez a csoport 



valóban várta az "első nap a héten" (ApCsel 20:06), vasárnap, így a úrvacsora volt 
megfigyelhető (ApCsel 20:07 ). Annak ellenére, hogy Pál sietett (ApCsel 20:16), és 
várta hét napon úgy tudott találkozni fickó keresztények az "első nap a héten" (ApCsel 
20:06), és részesüljenek az úrvacsora (a közösség) . Ez az információ tökéletesen 
megfelel ApCsel 2,42, egy szöveg, amely szerint az első keresztények "folytatta 
állhatatosan a kenyértörés." Tagjai Jézus templom részesüljenek az úrvacsorát minden 
vasárnap. Az egyházak által épített ember, emberek részesüljenek az úrvacsorát 
évente egyszer, évente két alkalommal, negyedévente egyszer, vagy havonta egyszer. 
     Ha hívek már az úrvacsorát ritkábban, mint egyszer egy héten, hogy "elvenni" része, 
amit Isten szánt istentisztelet, és így változtatja meg Isten isteni mintázat (vö. Jel 
22,19). Ha az emberek nyújtanak az úrvacsorát több, mint egyszer egy héten, hogy 
"add to" Isten isteni mintát, és szintén bűnt (vö. Jel 22:18). Ha az emberek nem 
rendelkeznek vasárnap, az "első nap a héten," azok különleges nap tiszteletére Isten 
dicsőítés (1 Kor. 16:02), ők is nem követi részét az Újszövetség szerkezetében, és így 
nem része Az újszövetségi egyház. 
     Amellett, hogy azonosítja az Újszövetségi egyház révén mintát az átalakítás, úgy, 
ahogy az emberek válnak tagjai ennek az egyháznak, a szigorú betartása a Szentírást, 
és miután az úrvacsorát minden héten, az Újszövetségi egyház lehet azonosítani, hogy 
tanításai ad. Sok vallási csoportok fellebbezést nem keresztények a pénzeszközök vagy 
vesznek részt a dolgok, mint sütni értékesítés és autómosók. Az első században a 
keresztények, akik tagjai voltak az Újszövetségi egyház, "semmit sem vette a 
pogányok" (a nem mentett, 3 Jn. 7). Ma tagjai az Újszövetségi egyház továbbra is 
megfelelnek az összes pénzügyi kötelezettségeinek a szabad akarat hozzájárulása a 
tagok; Újszövetség a keresztények nem akarnak és nem is várják a nem tagokat is 
hozzájárulnak semmit az Úr munkáját. 
     Krisztus egyházában is azonosítani a pénzösszeget, hogy az emberek adnak. Sok 
vallási csoportok mondja tagjaikat a "tizedet" (10%-át adja a jövedelmük). Ha egy olyan 
vallási csoportot tanít tizedet, ez biztos jele annak, hogy ez egy hamis egyház. Tized 
része az Ószövetség jog kapott a héber nemzet. Az Ószövetség törvény tartalmazott 
különböző szabályok feladását, a sabbat napján, az állati áldozatot, külön papok, stb, 
és ez a törvény volt érvényben, mintegy 1500 évvel. Miután Jézus azért jött a világra, 
azt mondta halála hozna egy új szövetség (Luk. 22:20), és ez történt. Jézus elvette a 
teljes Ószövetséget rendszert, hogy meghalt a kereszten (Róm 10:04, és hasonlítsa 
össze Zsid. 8:5-13). Ha az emberek megpróbálják kötni bármely részét az ószövetségi 
törvény az emberek, és azt mondta az embereket, hogy "tized" az egyik példa erre, a 
Biblia azt mondja, az emberek "-ról kegyelem" és "elválaszthatók Krisztus" (Gal 5: 4, 
ASV). 
     Ahelyett, hogy tizedet, tagjai az Újszövetségi egyház, hogy a személyes döntés, 
hogy mennyit kell adni. Tény, hogy az egyház tartozó Krisztus által szabályozott két 
alapvető szabályokat, amikor a következő adatok megadásával: (1) Give "vidáman" és 
(2) adni, mint mi is "virágzott" (1 Kor. 16:02, 2Kor . 9:7). Mivel az Újszövetség azt 
mondja, hogy ahogy már virágzott, minden templom mondja az embereket, hogy 
"tizedet" (ad 10%), hogy hamis egyház. Azok, akik kérik, vagy mondani az embereknek, 
hogy tizedet tanítják a "más evangélium" (Gal 1:6-9). Ez a hiba olyan súlyos, hogy Pál 
azt mondta azokat, akik megpróbálják kötődik egy részét az ószövetségi törvény az 
emberek olyanok, mint egy nő, aki nős, két ember ugyanabban az időben (Róm 7:1-4). 



     Újszövetségi keresztények tudják, és azt tanítja, hogy Jézus "szögezték a régi 
törvény, hogy a kereszt" (Kol 2,14), és távolítsuk el az ószövetségi jog magában foglalja 
a megszüntetése a Tízparancsolatot. Dolgok, mint a gyilkosság, a lopás és a 
házasságtörés még mindig rossz (Róm 13:09), de ezek a cselekmények baj, mert tiltja 
az Újszövetségben. Az emberek "megtanulják" az Ószövetség (Róm 15:04), de az 
Újszövetség a törvény minden alatt most. Hamis csoportok gyakran nem tesznek 
különbséget a között, az Ószövetség és az Új (azt tanítják, hogy a Tízparancsolat is 
kötelező, hogy az emberek tizedet, még mindig szükség van, hogy tartsa a szombatot, 
stb), de ezek a dolgok nem tanítanak az újszövetségi keresztények. Tagjai az 
Újszövetségi egyház tudja, a különbség az Ószövetség és az Újszövetség. 
     Mivel a tagok az Újszövetségi egyház helyesen megkülönböztetni az Ószövetség az 
Újszövetség, megfelelnek Isten akarata területén a zene. Alapján az ószövetségi 
rendszer istentisztelet, emberek használt hangszeres zene (Zsolt 150; 2Krón. 29:25). 
Az Új Testamentum rendszer imádat, az emberek kifejezetten azt mondta, hogy 
"énekelni" (Ef 5:19; Kol 3:16), és ez az, amit az Újszövetség keresztények. Ha az 
Újszövetség azt mondta: "zenét csinálni," mi lenne engedélyezni, hogy a zene 
semmilyen módon választjuk. Mivel Isten kifejezetten mondta, azok, akik élnek az 
Újszövetségben is, hogy a zene az éneklés (vö. Zsid. 13:15), ez az, amit Ő az emberek 
és ez egy újabb azonosító jele, Krisztus egyházának. Ha énekelni és játszani a 
dicsőítés, hozzátesszük, hogy Isten utasításait. Hozzáadása hangszeres zene imádata 
egy példa a "fog-kultusz" (Kol 2,23), és megy "túl van írva" (1 Kor. 4:6). 
     Templomi kórusokban egy másik példa a "megy túl van írva." A Biblia azt mondja, 
keresztények "énekelni egy másik" (Ef 5:19; Kol 3:16), de néhány használata templomi 
kórusokban ", mert, mint őket. "kultuszban nem arról szól, amit szeretünk, hanem a 
következő Isten mintát (v.ö. Jn. 04:24, ahol Jézus azt mondta, hogy" kell imádni az 
igazságban "). Ha nem tesszük a dolgokat, ahogy Isten leírt, azt lépi túl van írva (1 Kor. 
4:6), akkor "nem marad meg Krisztus tanításában," és mi "nem Isten" (2 Jn . 9). 
     A tárgyak a megváltás és az istentisztelet nagyon hasznos elválasztja az 
újszövetségi egyház hamis csoportok, de ezek nem az egyetlen módja, hogy ismerje el 
Jézus igaz egyház. Azt is meghatározza, hogy mely egyház valóban következik Isten 
minta tanulmányozása révén, amit a Biblia mond egyházi szervezet. Minden 
szervezetnek van valamilyen struktúra, beleértve a székhely vagy központi iroda, és ez 
igaz az Újszövetségi egyház. Jézus a feje egyháza és Ő lakik a mennyben (ApCsel 
1:11). Jézus mennyei koronázás (ApCsel 02:30) azt mondja, a "központ" számára az 
Újszövetségi egyház a mennyben van. Megadott egy másik utat, Jézus templomban 
nincs földi központja, de a hamisított templomok, de gyakran van egy földi székhelye. 
Jézus templom szintén önálló (önkormányzati). 
     Amint azt az Apostolok cselekedetei 14:23, Phil. 1:1, minden gyülekezet az Úr 
temploma az, hogy a helyi vezetők úgynevezett "vének" (ezek az emberek is nevezik 
püspökök, papok, lelkészek, felügyelők, pásztorok. Minden ilyen szavakat leír egy 
másik aspektusa egy idősebb munka ). Paul le a képesítések ezek az emberek az 1 
Tim. 3:1-5, és azt mondta vének "vigyázni" (ők az uralkodók és a) a helyi gyülekezet (1 
Tim. 3:5). Titus említett "vének", a Tit. 1:5 és ezután írja le őket: "püspökök" a Tit. 01:07. 
     Azt olvassuk a vének Júdeában (ApCsel 11:29-30), Dél-Galatia (ApCsel 14:23), 
Jeruzsálem (ApCsel 15:6), Efezusban (ApCsel 20:17), valamint Kis-Ázsia (1 Pét. 05:01 
). Vannak burkolt utalásokat rájuk 1Thessz. 5:12 és Zsid. 13:17. A Tit. 01:05 megtudjuk, 



hogy vének szükség az egész Kréta szigetén ("minden városban"). 
     Bár Isten mintát egyházi vezetés nem terjed túl a helyi gyülekezet, nagy százalékban 
a vallási csoportok vezető szerkezet, hogy kimegy a helyi templom (vallási csoportok 
egy "egyház központja", a jól ismert város, vagy egy másik országba, vagy nem van 
valamilyen regionális, országos vagy világméretű tábla). Bár ezek az intézkedések a 
közös, azok ellentétesek Isten minta. Egyházi szervezet csak egy újabb módja annak, 
hogy külön Krisztus egyházának a utánzatok által épített férfiak. 
     Jézus a feje az egyháznak, öregek a helyi vezetők, és Jézus "templomban 
különleges alkalmazottai úgynevezett" diakónusok "(Fil 1:1). A templom Krisztus is a 
férfiak, akik szolgálnak prédikátorok. Pál és Timóteus két első század miniszterek és 
ezek az emberek a továbbiakban: "szolgák" Phil. 1:1. Ellentétben az egyházak által 
épített, ahol a férfiak prédikátorok vannak a vezetők, és gyakran a legfontosabb ember 
a gyülekezetben, a Biblia azt mondja, a prédikátorok Krisztus templomban szolgái. A 
fennmaradó tagok Jézus templomban az Újszövetség egyszerűen a "szentek". 
     Az Újszövetség mintát egyházi szervezet leírt az előző bekezdésekben éles 
ellentétben áll a "klérus-laikus" rendszer található számos felekezet. Tény, hogy sok 
ember által készített egyházak léteznie kell egy "hivatalos személy" keresztelni az 
embereket, vagy segítségre istentisztelet. Isten mintát a kereszténység azt mondja, 
minden megtakarított "papok" (1 Pét. 2:5, 9). Ahelyett, hogy elosztjuk az embereket a 
"papok és a világi hívők," Jézus azt mondta: "mindannyian testvérek" (Mt. 23:08). Paul 
mutatja ezt a pontot, megjegyezve, hogy több a Corinthians segítettek és imádják (1 
Kor. 14:26). A Corinthians ismerte a dicsőítés nem kell elvégezni egy speciális pap, 
vagy valamilyen "szent ember", mert minden keresztény a "papok" (Jel 1:6; 5:10), és 
minden kereszténynek kell tekinteni " szent "(1 Pét. 1:15). 
     Az egyetlen korlátozás, amikor amelyek vezető szerepet imádat egy személy neme. 
Megadott egy másik módja, a nők nem vehetnek, hogy vállaljon vezető szerepet az 
egység, ha az emberek is jelen vannak (1 Kor. 14:34-35, és hasonlítsa össze 1 Tim. 
2:8-13). A templom Krisztus, minden keresztény férfi segíthet istentisztelet, tanítás vagy 
prédikálni. Egyházak, amelyek a nők prédikátorok leginkább biztosan hamis egyházak 
mert sérti az, amit Pál mondott 1 Kor. 14:34-35 és 1 Tim. 2:8-13. Isten adott egy "minta" 
az Újszövetségi egyház (2 Tim. 1:13), és minden kell használni ezt a mintát, hogy 
azonosítsák és működjön együtt a "Krisztus egyháza" közösségükben. 
     Van találtunk, és vagyunk egy részét az egyik templom Krisztus által? Ha a "Krisztus 
egyháza" (Róm 16,16) nem létezik a közösség, akkor indulhat az egyik és a gyakorlat 
újszövetségi kereszténység (azaz a dolgok mint ahogy az Újszövetség leírja). El tudjuk 
kezdeni a gyülekezet otthonunkban (1 Kor. 16:19; Kol 4:15; Phile. 2) vagy használjon 
egy bérelt területet kezdeni "imádják lélekben és igazságban" (Jn 4:24). Minden 
bizonnyal nem akarunk részt venni a hamisított csoportok, hogy "hagyja el a 
parancsolat az Isten, és ragaszkodnak a hagyomány a férfiak" (Mk 07:08). Ne feledje: 
"Minden az egyházak Krisztus üdvözölni téged" (Róm 16:16). 

 


