
Nola kristau bihurtzeko 
 
     adierazpena "New Testament kristautasuna" besterik gabe esan nahi du gauzak 
New Itun deskribatzen bezala. Jainkoa "hitzak soinu eredua" bat da, kristau fedearen 
for du eta "hold" eredu hau (2 Tim. 1:13) gara. Jainkoaren eredua "ate estu" duten 
bizitza dakar (Mt. 7:13-14) eta eredu horren parte da, jendeak erabiltzen badu, erlijio 
nahasmena eta erlijio zatiketa ekiditen (1 Cor konparatzea. 14:33). Jendeak dira 
Jainkoaren ereduaren ezjakin edo zati bat baztertu dute, bertan ehunka edo erlijio-talde 
ezberdinetako milaka Professées guztiak izan ahal izango dute Christian. "Kristoren 
jarraitzaileek benetako jakin Jainkoak gauzak egiteko modu jakin bat du eta 
ezinbestekoa da "eredu eutsi" da (konparazio 1 Cor. 4:17).  
     Jainkoaren ereduaren zati handiena oinarrizko bat da bihurketa aurkitu (modu 
norbait bihurtzen da kristau bat). honako taula moduan frogatu, Jainkoaren eraldaketa 
eredua fedea (uste), damuturik (a sin argazkiak Biraka), aitortza eta bataio (ur azpian) 
bekatuen barkamena eskatzen.  
 
Biblia Jainkoaren Elortza komando Jainkoaren bedeinkazioa komando The  
Mk. 16:16: Sinetsi eta bataiatua izan da gorde  
Egintza 2:38: Repent eta bekatuen Bidalketa bataiatu izan  
Egintza 22:16: Arise eta bataiatu izan garbitu bekatuak kanpoan  
 
     Mk informazioa. 16:16 izan da tren bat aldean; bezala boxcars elkartu dira elkarrekin 
ta pin bat eta, beraz, hitza "eta" elkarrekin lotzen "sinesmena" eta "bataio" (Jesus esan 
pertsona eta uste izan behar bataiatu aurretik komandoak zuen izan daiteke "gorde"). 
Eginak 2 horietaz entzun zuen aurrera eta, gospel (Eginak 2:37) gertaera uste zituzten 
kontatu nahi "repent eta bataiatua izan" horrela "bekatuen barkamena" jaso izan dute 
(Eginak 2:38). Eginak 2 informazio ere damuturik ilustrazio bikaina, bat hitz bat ekarri 
eskaintzen duten "hobeto aldatu." Jendea zuten lehen gorrotatu Jesus (Eginak 2:36) 
repented (eta maitasuna Jesus jarraitu hasi ziren). pertsona eta ondoren uste repent 
bataiatutako da, ekintza bat duten garbitzen ihes bekatuak "dira (egintzak 22:16).  
     du, aurreko koadroan pasarte gain, Biblia ere bataio helburua Gal azaltzen. 3:27 
(Paul esan bataio dioen pertsona "Kristo sartu"). Pertsona bat zaharra da nahikoa bere 
ekintzen erantzule izan behar badu, bai "Kristo en" edo zuen "Kristo daudelarik." 
Pertsona bat badago zaharra da nahikoa bere ekintzen arduraduna dela eta zuen "ko 
Kristoren," izan ditu ez espirituala blessings, horietako bat da salbazioa (2 Tim. 2:10). 
Direnek "Kristo en" izan espirituala blessings guztiak (Eph. 1:3), horietako bat da 
salbazioa. to Gal arabera. 3:27, pertsona bat sartu gabe, "Kristo bihurtu behar" zuen 
arte bezala bataiatu.  
     Jesus eta Paul gain bataio esanez salbazioa prozesuaren zati bat da, ez 1 Pet 
informazioa da. 3:20-21. Peter deskribatu nola ur zatituz line izan zen Noe eta bere 
familia (Jainkoaren uholde bat erabiltzen du, galdutako Gen. 6-7 gordetako bereiztea). 
Ura goratu ark eta bertan diren segurtasun eta ura eragin gorde nahi ito. Izan ere, Peter 
esan Noe eta bere familia "Uraren bidez gorde" (1 Pet. 3:20). Peter ere esan dago "Egia 
likeness" Jende gaur honen "benetako likeness" bataio "(1 Pet. 3:21) da. Beste era 
batera esanda, aski da ura du antzinako munduan galdu, beraz, ura (bataioa) orain 
zatitzen ditu garai hartako kristau (ikusi berriro aurreko grafikoan behea) galdu 



gordetako gordetako bereiztua. Peter gehiago esan nola bataioa ez da "haragiaren 
maite" da (ez da prozesu fisiko zikinkeria kentzeko), 1 Pet. 3:21. Gogo-bataioa, maite-
sin-gisa Actos 2:38 eta 22:16 egintzak azaltzen da.  
     Ez zen uholde uretan botere bereziak bereizita gorde gabeko argazkiak Noah eta ur 
hori da orain erabiltzen pertsona baptize to botere bereziak ez dago. Gure sin argazkiak 
justifikaziorik Jesusen odol bidez dator (Paul egindako Rom. 5:9 puntu hau eta nola 
prozesu hau Rom. 6:1-4 lan egiten azaldu zuen).  
     honako hauek, grafiko den ditugu kortesia Care ministerioek, bekatari sartzeko 
Jesusen odol onurak Jaunaren heriotza, ehorzketa, eta berpizkundea reenacting k 
bidez emandako bezala frogatu. Pertsona baten ondoren uste du, berak ez da 
gordetzen. sinesten du "heriotza". esperientzia behar beste heriotza honek damuturik 
deskribapen da (jendea behar sin argazkiak txanda Konparatu Col 3:7;. Eginak 2:38;. 
Lc 13:3; egintzak 17:30). Pertsonak behar du "sin to die" (repent) ez dute ez beraz, "sin 
hil" (hilko betiko infernuan).  
 
  

     Pertsona batek uste du ondoren, eta repented du (sin hil zen), prest Jesus dela 
Jainkoaren Semea (. Eginak 8:37; 1 Tim 6:12) aitortzea da zuen eta, ondoren, "Kristo 



ekin lurperatu bataio bidez" (Rom . 6:4). Pertsona baten ondoren bezala bataiatu du 
bere "bizitza newness" (Rom. 6:4).  
     Askok uste "Bizitza berri" (salbazioa, barkatzeko bekatuak eta espiritual guztiak 
blessings de) que bataioa aurretik dator, baina Biblia behin eta berriz esaten du hori 
okerra da. Jesusek esan zuen pertsona bat da "gorde" bataiatu (Mk. 16:16) izan 
ondoren. Peter esan pertsona batek "bere bekatuen barkamena" du ari bataiatu (Eginak 
2:38) ondoren. Ananias esan bekatuak dira "garbitu izenpetuta" bataiatu (Eginak 22:16) 
ari. Paul esan zuen: "bataio" jartzen pertsona Kristo (Gal. 3:27) sartu. Pertsona bat 
jasotzen "berriak bizitzan" bataio ondoren (Rom. 6:4). Jesus esan pertsona bat izan 
behar du "jaio berriro" (Jn. 3:3) eta jaiotze berri honetan ur baldintzak (Jn. 3:5). 
Jainkoaren salbamenerako eredu jakin bat du eta eredu horrek behar pertsona fede 
izatea, beren bekatuak, aitortu de repent Jesus dela Jainkoaren Semea dira, eta "Kristo 
ekin lurperatu" para "beren bekatuen barkamena."  
     The bataio deskribapena "ehorzketa" gisa (Rom. 6:4 eta Col 2:12) kontatzen digu 
Biblia bataioa eskatzen duten murgiltze (ez dugu lurperatuko zerbait bota zikinkeria 
pouring gainean by). ehorzketa esan nahi norbait edo zerbait estaltzen da eta hori da 
New Testament bataio baldintzak (pertsona bat da murgilduta eta horrela urak estalita). 
John zen jendea baptizing, bere bataio-beharrezkoa "askoz ura" (Jn. 3:23). Izan ere, 
Elortza hau dio John leku honetan bataiatu "zeren" ez da askoz ur han.  
     bekatuen barkamena jartzeko Bataioa Jainkoaren bihurtzeko ereduaren funtsezko 
zati bat da, baina hori bakar New Testament kristautasunaren ezaugarria da. Jainkoak 
ere sortu toki berezi bat izenekoa, "Eliza" (hitz hau gorde deskribatzen). Jesus 
konpromisoa "build Bere Eliza" (Mt. 16:18) eta promesa hori behar izugarriek heriotza 
die Harekin (Eginak 20:28). Jesus ez eraiki zuen eliza eta bakarra eliza (oharra Mt dela. 
16:18 hitza "Eliza" da singularra) eraiki zuen.  
     Eph urtean. 1:22-23 Paul deskribatu zuen "Eliza" Jesus '"body" gisa ("eliza, eta bere 
gorputza"). Adierazi beste modu bat, Paul esan hitzak eliza eta gorputz diren 
aldagarriak ("Eliza" eta "body" deskribatzeko gauza bera). Izan ere honen esanahia da 
Eph ikusten. 4:4, non Paul esan Jainkoak bakarrik "gorputz bat." Baino ez du "beste bat 
body" (Eph. 4:4), eta hau "gorputz bat eliza da" denez (Eph. 1:22-23 ), han eliza bat 
Jainkoaren onarpena dauka. Beste hainbat eliza munduan aurkitu daiteke, baina elizak 
ez dira Kristo eraikitako elizaren zati bat. beste eliza hauek counterfeit taldeak izan 
diren gizon egina (Mt. 15:8-9) eta Jesus esan talde hauek izango dira egun bat suntsitu 
Jainkoak ez dutelako eraiki ditu (Mt. 15:13).  
     elizak counterfeit arazoa hain da txarra Jesusek esan zuen: "Ez bakoitza saith 
tratatu duten me, Jauna, Jauna, izango zeruko erresuman sartu; baina doeth zuen nire 
aita nor izango da zeruan. 22 asko dira niri esan egun horretan, Jauna, Jauna, ez hire 
izena, eta ez diren prophesy dugu hire izena cast ko deabruak, eta izena hire askok 
Abiega lan egin? 23 Eta orduan tratatu horien Professées I, inoiz ezagutu dut: ni 
ateratzen, ye lan iniquity "(Mt. 7:21-23) dela.  
     Nahi dugu benetako maitasuna eta Jainkoaren zerbitzatzeko bada, identifikatu behar 
diogu eta Jesus 'bat eliza Egia ordez counterfeit talde batekin lan egitea. Biblia 
laguntzen duen eliza eskubidea Eskrituretako bidez identifikatu digu; eskubidea eliza 
identifikatzen dugu "eredua" (2 Tim 1:13.) Erabiliz Jainkoaren hitza aurkitu. Kristoren 
Eliza ereduak jasotzen ditu jendeak nola bihurtu kristauek bezalako gauzak, nola Jesus 
'eliza gurtzen, nola Jaunaren eliza dago antolatuta, eta zein bere kide egin.  



     Dagoeneko aurreko informazioa azaldu bezala, Jesus 'eliza markak identifikatzeko 
bat da jendeak nola gordetzen dira aurkitu: Pertsonak behar uste (Heb. 11:6); beren 
bekatuak (Lk. 13:3 de repent; Actos 17: ) 30; aitortu Jesus dela Jainkoaren Semea 
(Rom. 10:9), eta izan dira bekatuen barkamena (Eginak 2:38 jartzeko bataiatu; 22:16). 
Biblia inoiz "bihotzean sartu onartuz Jesus", "sinner en otoitz honetan," edo "Kristo 
jasotzeko otoitz bezalako gauzak jasotzen dira."  
     Pertsona batek Jainkoaren eraldaketa eredua jarraitzen ondoren, aurreko atalean 
eztabaidatu, Biblia dio Jesus "gehitzen du," bat bere eliza pertsona (2:47 egintzak, RV). 
gizonak (counterfeit taldeak), jendeak askotan "elkartu" eliza edo dira "bozkatu" sartu 
eraiki elizetan. Egintza 2:47 dio Jesus 'eliza bateko kide da Jauna berak kontrolatzen 
du. Adierazi beste modu bat, pertsonak ez du "elkartu" New Testament eliza. Ez diogu 
sartu izan dute bozkatu. Pertsonak automatikoki kide bihurtu jarraitzen dute Jainkoaren 
eraldaketa eredua ondoren.  
     The New Testament eliza ere zer ez ezagutzen. pertsona zen Mendekoste (Acts 
2:36-38) Eguna buruzko kristauen ondoren, Luke dio "jarraitu stedfastly apostoluak 
'irakaskuntza eta beka batean, ogia eta otoitzak de hautsi du" direla (Eginak 2:42). 
pasarte honek erakusten du Jainkoak adibide zatia modu erregularrean eta bilera verso 
honetan zerrendatutako gauza egiteko datza. Gehienak erlijio dira "otoitza" eta 
konpromisoa "beka", baina gehienak ez dira "stedfast" ekitaldiekin 2:42 beste bi 
ezaugarri zuen ("apostoluak 'irakaskuntza" eta "ogi hautsi da") ekin.  
     Jesus doktrina (Informazio Biblia orain dugu) 'eliza partzialki daiteke bere apostoluak 
hertsian atxikimendua identifikatuta. Ordez arauak jarraituz eta gizonak (Mt. 15:9), 
Kristoren eliza erabili Biblia euren gida gisa bakarrik kideen esanak. New Testament 
kristauek ezagutzen du Jainkoak emandako "askatasuna lege perfektua" (Jas. 1:25) eta 
informazio hori ematen die "Gauza ororen bizitza eta godliness pertain duten" (2 Pet. 
1:3). Adierazi beste modu bat, bete New Testament "furnishes lan onak bakoitzean 
tratatu gaitu" (2 Tim. 3:16-17). Beraz, New Testament kristauak (direnek Kristoren Eliza 
zatia) soilik "Irakas inprimaki" hori (Rom. 6:17) "eredua" para bermatu (2 Tim. 1:13) 
zerbitzatzeko eta Jainkoa gurtzen behar dute "egia da" (Jn. 4:24). Counterfeit elizak 
creeds gainean denez, informazioa beren from "eliza egoitzan," Eliza eskuliburuak, eta 
abar  
     Egintza 2:42 ere "ogi hautsi" esaten denean (hau da, Jaunaren Afariko en. Greziera 
testua literalki dioenez, "ogia de hautsi du"). adierazpen hau kontatzen digu mendean 
kristauek Jaunaren Afariko en partook bat "stedfast" oinarrituta. Beste pasarte 
indartzeko Izan ere, Jesusen Eliza kideak hartu duten Jaunaren Afariko en 
erregulartasunez. Esate baterako, Paul 1 Cor en korintiar Batzar zuten. 16:2. 
Corinthians igandean guztietan bilera (puntu hau oso ondo adierazten NASB da) izan 
ziren eta Corinthians ziren elementuak jarriz Lord-en bere astero batzarrak Afaria (1 
Cor. 11:20) jartzeko. Lord-en ari ziren Afariko elementuak arren abusuzkoa, Corinthians 
da ezagutzen Jaunaren Afariko en igandero elementuak ekarri zirela. Hau Korintoko 
praktika baita beste kongregazio guztiak praktikatzen New Testament kristautasuna (1 
Cor. 4:17) izan zen.  
     Egintza 20 irakurriko denbora bat Paul batzuk ikaskide kristauak zen eta talde hau 
benetan da "Asteko lehen eguna" espero zen (Actos 20:6), igandea dugu, beraz, 
Jaunaren Afariko en antzeman daitezke (Actos 20:7 ). Nahiz eta Paul presarik izan zen 
(Eginak 20:16), zazpi egunez itxaron zuen izan zuen kristauen ikaskide ekin beraz 



betetzen "Asteko lehen eguna" on (Actos 20:6) eta Lord-en afaria (Communion da) de 
partake . Informazio hau erabat dagokio Eginak 2:42, testu batek dio lehen kristauei 
ekin "jarraitu steadfastly ogi hautsi du." Jesus 'elizako kideak Jaunaren Afariko en 
igandero de partake. gizonek eraikitako elizak, jendeak ahal Lord-en urtean behin 
Afarian, urtean birritan, behin laurden bat, edo hilean behin baten partake.  
     worshipers dute Lord-en Afaria bada maiz baino gutxiago astean behin, "eraman" 
zer Jainkoa gurtzen bideratuta zati bat eta honela, Jainkoaren jainkozko eredua 
aldatzeko (konparazio Añorga 22:19). pertsona eskaintza Lord-en Afaria astean behin 
baino handiagoa bada, Jainkoaren jainkozko eredua dela "gehitzeko" eta ere 
bekatuaren errudun (konparazio Añorga 22:18). jendeak ez badu igandean, eta "Asteko 
lehen eguna," euren egun berezia Jainkoaren ohoretan gurtza bezala (1 Cor. 16:2), 
huts ere egiten dituzte New Testament eredua zati jarraipena eta horrela zatia ez New 
Testament of eliza.  
     New bere eraldaketa eredua bitartez eliza Itun identifikatzeko gain, bidean pertsona 
bihurtzen diren eliza honetako kide da, Eskrituretako atxikimendua zorrotza, eta Lord-en 
afaltzera astean, New Testament eliza bere irakaspenak arabera aurki daitezke on 
emanez. Asko erlijio ez-kristauek fondoak errekurtsoa edo ihardun salmenta bake eta 
autoa garbitzen bezalako gauzak egiten dute. Mendeko lehen kristauek, nor ziren eliza 
berria Itun kideak, "hartu Jentilen tik ezer" (bestela gorde, 3 Jn. 7). Gaur egun, eliza 
berria Itun kideak oraindik bete du bere free kideak ekarpenak bidez betebehar guztiak 
finantza; New Testament kristauak ez nahi ezta espero ez bazkideek ezer laguntzen 
Lord lana.  
     Kristoren Eliza ere izan daitezke diru kopurua ematen duten pertsona identifikatzen 
dira. Asko erlijio dira bere kide "DIEZMA" (10 emateko beren diru-sarreren%). erlijio 
talde bat irakasten tithing bada, hau da ziur sinatu dela counterfeit eliza bat da. Tithing 
Itun Zaharra eskubidezko zen Hebreera nazio emandako parte da. Itun Zaharrean 
legeak jasotako arauak emanez, hainbat akelarrea Egun, animalien sakrifizio, berezia 
apaiz, etab mantenduz, eta lege hau indarrean izan dela 1.500 urte. Jesus mundura 
etorri zen ondoren hil zen itun berri bat (Lk. 22:20) eta hau gertatu dela ekarri esan 
zuen. Eraman zuten Jesus osoa Itun Zaharreko sistema zeharkatu on hiltzen arabera 
(Rom. 10:4 eta konparatu Heb. 8:5-13). jendea lotu saiatu bada edozein pertsonen Itun 
Zaharra legearen barruan dago, eta jendeak "DIEZMA" kontaketa bat horren adibide 
da, Biblian esaten jendeak "grazia batetik eroria" eta (Gal. 5 "Kristoren eten" 4, ASV).  
     Ordez tithing de, New Testament eliza kide egiteko zenbat emateko ebazpena 
pertsonal bat. Izan ere, eliza duten Kristoren sinaturik bi oinarrizko arauak arautzen noiz 
uzten orduan: (1) Eman "cheerfully" eta (2) ematen dugu hau da, "prospered" (1 Cor 
16:2; 2 Cor. . 9:7). Berria emango dio Itun dugu prospered den bezala, eliza edozein 
kontatzen jendea "DIEZMA" (emango% 10) counterfeit eliza denez. Dutenek eskatu edo 
dira pertsona dira "ezberdinak ebanjelioaren" Irakas DIEZMA da (Gal. 1:6-9). Errore 
hori hain da larria Paul esan duten lotu saiatu Itun Zaharra legearen zati bat pertsonen 
emakume bat da, bi gizon ezkondu aldi berean (Rom. 7:1-4) at bezala.  
     New Testament kristauek ezagutzen irakasten eta Jesus duten nailed gurutze lege 
zaharra "(Col 2:14) eta Itun Zaharra legea kentzea Hamar Manamenduak kentzea 
izaten da. hilketa, lapurreta eta adulterioa bezalako gauzak gaizki daude oraindik (Rom. 
13:9), baina egintza horiek oker daude New Itun baitu debekatua. Pertsonak diogu 
"xehetasun" ko Itun Zaharrean (Rom. 15:4), baina New Testament legeak orain bajo da. 



Counterfeit talde askotan huts Zaharra eta Itun Berria artean bereizteko (Hamar 
Manamenduak direla oraindik loteslea irakasten dute, jendeak behar DIEZMA, oraindik 
behar Sabbath egunean mantentzea, eta abar), baina gauza horiek ez dira ematen Itun 
berriak kristauek. New Testament eliza kideak jakin Itun Zaharra eta Itun Berria arteko 
aldea.  
     New Testament eliza kide delako ondo bereizteko Itun Zaharra New Testament 
aurrera, betetzen Jainkoaren borondatea musika arloan ekin dute. eta gurtza sistema 
Itun Zaharra azpian, jendeak erabiltzen instrumental musika (pasealekua 150; 2. Chron 
29:25). New gurtza sistema Itun azpian, jendeak daude zehazki esan nahi "kantatzen" 
(Eph. 5:19; Col 3:16) eta hori da New Testament kristauek egin. New Itun esan bada ", 
musika," dugu baimendutako izango litzateke musika egiteko modurik Aukeratzen 
dugun. Jainkoaren geroztik zehazki esan dutenen New Itun menpe bizi dira musika 
egiteko Kantuan (konparazio Heb. 13:15), hau da, zer egin zuen jendeak eta hori 
Kristoren Eliza-marka identifikatzeko bat da. abesten dugu, eta bada gurtzen jokatu 
gehitu, Jainkoaren argibideak dugu. instrumental musika gehitzea gurtza "egingo da-
gurtza" (Col 2:23) eta going "idatzita dagoena haratago" (1 Cor. 4:6) adibide bat da.  
     Eliza abesbatzen beste adibide bat dira Biblia dio kristauak dira "beste bat abesten" 
"Zer da idatzizko haratago." (Eph. 5:19; Col 3:16), baina beste batzuk erabili eliza 
abesbatzak "Nahi baitute . horiek "Kultu ez dago zer atsegin dugu; dela da Jainkoaren 
eredua jarraituz (konparazio Jn 4:24 non Jesus esan genuen." behar egia in gurtza "). 
Ez badugu gauzak modu Jainkoaren du deskribatutako, joan idatzita dagoena 
gainditzen dugu (1 Cor. 4:6), dugu "ez Kristoren doktrina da betetzen", eta "ez Jainkoa" 
ditugu (Jn 2 . 9).  
     salbazioa eta gurtzarako gai dira oso talde berriak counterfeit eliza Itun bereiziz 
lagungarria, baina horiek ez dira bakarrik era Jesus 'Egia eliza ezagutzen laguntzen du. 
Gainera dezakegu zehaztu zein eliza benetan Jainkoaren eredua jarraitzen zer Biblia 
Elizaren erakundea dela dio azterketa. erakunde bakoitzak zenbait egitura mota, 
egoitza edo bulego nagusia barne du, eta hori ere eliza berria Itun egiazkoa. Jesus 
Bere eliza burua da, eta zeruan bizi zen (Eginak 1:11). Jesus 'zeruko enthronement 
(Actos 2:30) kontatzen digu "egoitza" New Testament jartzeko eliza zeruan da. Adierazi 
beste modu bat, Jesus 'eliza lurreko egoitza ez du; counterfeit elizak, ordea, sarritan ez 
dute lurreko egoitza bat. Jesusen Eliza ere autonomia (self-gobernu).  
     Gisa jarduten 14:23 eta Phil k ilustratua. 1:1, Jaunaren eliza de kongregazioa 
bakoitza lokala "adinekoen" (gizon horiek ere aipatzen gisa ezagutzen liderrak izan 
apezpikuak, presbyters, pastores, overseers, artzain. Hitz hauetako bakoitzak elder 
baten lanaren alderdi desberdinak deskribatzen ). Paul deskribatzen titulazioa 1 Tim 
gizon hauentzat. 3:1-5 eta adinekoak "izan dezan zaintzeko" lokala kongregazioa (eta 
para agintariak dira) esan zidan (1 Tim. 3:5). Titus to "adinekoen" aipatzen Tit en. 1:5 
eta ondoren deskribatzen itzazu apezpikuak "Tit bezala. 1:7.  
     irakurri Judaea (Actos 11:29-30), hegoaldeko Galatia (Actos 14:23), Jerusalem 
(Actos 15:6), Efesoko (Actos 20:17) en zaharrenei gara, eta Asia Minor (1 Pet. 5:1 ). Ez 
dira inplikatzen haien erreferentziak 1 Thess en. 5:12 eta Heb. 13:17. Tit urtean. 1:5 
duten adinekoak ziren Kreta uhartean ("hiri guztietan") zehar ikasi behar dugu.  
     Jainkoaren Eliza lidergoa ereduak ez arren, tokiko kongregazioa haratago hedatzen 
dute, talde erlijioso ehuneko handia dute lidergoa egitura elizaren lokalean (erlijio talde 
bat "Eliza egoitza" ongi ezagutzen hiri edo herrialde bat, edo kanpora ez zenbait taula 



eskualde, estatu edo mundu zabaleko mota). akordio horiek komunak dira izanagatik, 
Jainkoaren eredua kontrakoa dira. Eliza erakunde bat gehiago modu Kristoren Eliza 
bereiztea gizonek eraiki imitazioak es.  
     Jesus Elizaren burua da, adinekoak dira tokiko buruzagi, eta Jesus 'eliza bereziak 
"deacons" (Phil. 1:1) bezala ezaguna, funtzionario du. Kristoren Eliza ere gizon 
Predicadores bezela. Paulo eta Timothy ziren lehenengo bi mendeko ministro eta gizon 
hauek dira aipatzen "funtzionario" Phil bezala. 1:1. gizonak non Predicadores dira 
liderrak eta maiz kongregazioa pertsona garrantzitsuena eraikitako elizak ez bezala, 
Biblia dio Kristoren eliza Predicadores dira funtzionario. Jesus en 'The New dira besterik 
gabe deitzen Itun eliza kideetatik geratzen dira "santu". The  
     The New eliza erakunde aurreko paragrafoetan azaldutako eredua Itun ditu, 
"apaizen-laity" sistema deitura asko aurkitu gordin kontrastea dago. Izan ere, gizon 
asko egindako eliza bat dago "ofizialaren pertsona" pertsona baptize edo gurtza 
laguntza behar da. Jainkoaren kristautasuna ereduak dio gordeko dira "apaizak" (1 Pet. 
2:5, 9). Ordez pertsona zatituz bihurtzen da "apaizen eta laity," Jesus esan zuen: 
"guztiak brethren" (Mt. 23:8). Ilustratu Paul puntu honetan nola egoten k Corinthians da 
hainbat eta gurtzen ekin lagundu (1 Cor. 14:26). Corinthians The bazekien bere 
gurtzarako ez da behar egin beharreko apaiz berezi bat edo "pertsona santu" mota 
batzuek kristauok dira "apaizak delako" (Añorga 1:6; 5:10) eta kristauok jotzen dira 
behar " santua "(1 Pet. 1:15).  
     Debeku bakarra denean dator gurtzen protagonista bat izan du pertsona batek 
genero da. Adierazi beste modu bat, emakumeak ez dira onartzen protagonismoa hartu 
nagusian gizonak dira baldin badago (1 Cor. 14:34-35 eta 1 Tim konparatzea. 2:8-13). 
Kristoren Elizan, Christian gizonezkoen edozein diogu gurtzen lagundu, irakatsi edo 
predikatzera. Iglesias duten emakumeak Predicadores gehien zalantzarik counterfeit 
elizak urratzen zer Paul 1 Cor esaten delako. 14:34-35 eta 1 Tim. 2:8-13. Jainkoak 
emandako "eredua" New Testament eliza (2 Tim. 1:13) eta behar guztiak patroi hau 
erabiltzea eta identifikatzeko "Kristoren Eliza" beren komunitatean lan egin.  
     Dute eta aurkitu gara Kristo bat eraiki elizaren zati bat? (Rom. 16:16) "Kristoren 
Eliza" bada ez du gure komunitatean existitzen, bat egin ahal izango dugu eta praktika 
New Testament kristautasuna (hau da, gauzak egin bezala New Testament 
deskribatzen). gure etxean kongregazioa hasiko Ezin dugu (.; Col 4:15; 1 Cor 16:19 
Phile 2.) edo alokatutako espazio bat erabiltzen hasteko "espiritu eta egiaren en gurtza" 
(Jn. 4:24). do zalantzarik ez dugu nahi talde counterfeit horren kide izan "utz Jainkoaren 
agindutik, eta eduki azkar gizonen tradizioa" (Mk. 7:8). Gogoratu, "Kristo eliza guztiek 
agurra duzu" (Rom. 16:16).  
 

 


