
Necə xristian olmaq 
 
     Ifadəsi "Yeni Əhdi xristianlıq" sadəcə Yeni Əhdi təsvir kimi şeyi görən deməkdir. 
Allah xristian dini üçün "səs sözlər model" və biz bu model (2 Tim. 1:13) üçün "Tut" üçün 
edilir. nəfər istifadə əgər Allahın model ki, həyat üçün rəhbərlik etdiyi "dar gate" (Mt. 
7:13-14) və bu model bir hissəsi dini qarışıqlıq və dini şöbə ortadan (1 Müxbir müqayisə. 
14:33). insanlar Allahın model və cahil olduqda və ya onlar bir qismini inkar, yüzlərlə və 
ya müxtəlif dini qrupların minlərlə bütün etiqad üçün orada olacaq "xristian". Məsihin 
həqiqi davamçıları və Allah şeyi bunu xüsusi bir yol ki, bilirik onu (1 Müxbir müqayisə. 
4:17) "model üçün keçirilməsi" vacibdir.  
     Allahın model ən elementar hissələrindən biri (yolu kimsə bir xristian olur) dönüşüm 
var. aşağıdakı Diaqram göstərildiyi kimi, dönüşüm üçün Allahın model iman (inam), 
tövbə (a günahlardan dönüş), etiraf və Vəftiz (su immersion) günahlarının 
bağışlanmasını tələb edir.  
 
Müqəddəs ayə Allahın əmri Allahın əmri xeyir  
Mk. 16:16: iman gətirin və Saved xaçlanmaq  
Aktlar 2:38: tövbə və günahların vaftiz remisyon olmaq  
Aktlar 22:16: Qalx üz Yuma günahları xaçlanmaq  
 
     MK olan məlumat. 16:16 qatara müqayisədə edilmişdir; boxcars bir coupling PİN ilə 
birlikdə Qeydiyyat olan kimi, belə sözü "və" birlikdə "inam" və "Vəftiz" (İsa, insan və 
iman lazımdır əvvəl xaçlanmaq bildirib olan əmrləri qoşulur o) "xilas" ola bilər. Aktlar 2 
həmin eşitmişlər ildən və İncili (Həvarilərin 2:37) və faktlar iman, onlar "və tövbə 
xaçlanmaq" üçün (Həvarilərin 2:38) belə onlar "günahlardan" ala bilər bildirib edilmişdir. 
Aktlar 2 məlumat da tövbə gözəl illüstrasiya ki, nəzərdə tutulan bir söz təklif edir "daha 
yaxşı üçün dəyişdirmək üçün". Edən əvvəllər (Həvarilərin 2:36) tövbə İsa nefret edilen 
idi İnsanlar (onlar sevgi və İsa baxın başladı). insanların iman sonra tövbə, onlar 
(Həvarilərin 22:16) ki, "üz günahları washes" akt vaftiz edilir.  
     əvvəlki chart ildə keçməsi ilə yanaşı, Müqəddəs da Gal ildə Vəftiz məqsədilə izah 
edir. 3:27 (Paul Vəftiz "Məsih daxil" insanların qoyur dedi). bir şəxs onun kifayət qədər 
tədbirlər üçün hesabat köhnə Əgər o, ya "Məsihə" və ya edir "Məsihin out." bir şəxs 
onun kifayət qədər tədbirlər sorğu köhnə Əgər o "Məsihin out", o var biri olan Qurtuluş 
heç bir mənəvi xeyir-dua, (2 Tim. 2:10). kim "Məsih ildə" olanlar biri olan Qurtuluş ki, 
(Eph. 1:3) bütün mənəvi xeyir-dua var. Gal görə. o düzgün vaftiz edilmişdir 3:27 qədər, 
bir şəxs "Məsih daxil" daxil deyil.  
     İsa və Paul əlavə Vəftiz deyib ki, bu Qurtuluş prosesinin bir hissəsidir, 1 Pet 
informasiya var. 3:20-21. Peter (Allah itirilmiş, General 6-7 xilas ayrı bir sel istifadə 
olunur) su Nuhu və onun ailə üçün ayırıcı xətləri kimi xidmət necə təsvir. Su Ark 
qaldırılıb və təhlükəsizlik və su ona olanlar boğmaq üçün Kaydedilmemiş səbəb 
olmuşdur. Əslində, Peter (1 Pet. 3:20) Nuhu və onun ailə "su vasitəsilə xilas" bildirib. 
Peter də insanlar üçün "true bənzər" Bu gün və bu "əsl bənzər" dir "Vəftiz" (1 Pet. 3:21) 
vardır bildirib. Başqa sözlə, su kimi qədim dünyanın itirilmiş, indi belə ayıran su (Vəftiz) 
The xristian dövrünün (yenidən əvvəlki Diaqram bax) altında itirilmiş xilas xilas olan 
ayrılır. Peter daha Vəftiz, (bu fiziki kir aradan qaldırılması üçün bir proses deyil) və "ətini 
və kir" üçün 1 Pet deyil necə qeyd etdi. 3:21. Vəftiz mənəvi kir-günah-kimi aktlar 2:38 və 



aktlar 22:16 izah üçündür.  
     Bu Kaydedilmemiş ayrılır Nuh və artıq insanların xaçlamaq üçün istifadə su heç bir 
xüsusi güc var ki, daşqın suları heç bir xüsusi güc var idi. günah Bizim əsaslandırma 
(Paul Rom. 5:9 bu point etdi və o, bu proses Rom. 6:1-4 işləri necə izah) İsanın qan 
vasitəsilə minir.  
     bədii, Biz və nəzakət Care Nazirliklər, günahkarların daxil Rəbbi ölümü, basdırılması 
və dirilmə reenacting ilə İsanın qan faydaları vasitəsilə təmin edilir aşağıdakı göstərildiyi 
kimi. bir şəxs hesab sonra qeyd deyil. Bu mö'min bir "ölüm". Təcrübəsi olmalıdır Bu 
ölüm tövbə üçün başqa bir təsvir olunur (insanların günah üz çevirənləri olmalıdır Col 
3:7 Karşılaştır;. Aktlar 2:38;. LK 13:3; aktlar 17:30). Onlar (Cəhənnəmdə əbədi məhv) 
"günah die" buna görə də insanlar (tövbə edib) "günahkar die" lazımdır.  
 
  

 
     (Rom və sonra "Vəftiz vasitəsilə Məsih ilə dəfn" olmaq; bir şəxs İman gətirdikdən 
sonra tövbə (günahkar vəfat etmişdir), o, İsa Allahın Son (1 Tim 6:12. Aktlar 8:37) 
olduğunu etiraf etməyə hazırdır . 6:4). bir şəxs düzgün vaftiz sonra, o, (Rom. 6:4) "həyat 
yenilik" var.  



     Bir çox (günahlardan və bütün mənəvi xeyir-dua və Qurtuluş, bağışlanma) "yeni 
həyat", lakin Vəftiz əvvəl gəlir ki, Müqəddəs dəfələrlə bu yanlış olduğunu bildirib 
inanıram. İsa bir şəxs (Mk. 16:16) vaftiz sonra "xilas" bildirib. Peter (Həvarilərin 2:38) 
vaftiz sonra bir şəxs "onun günahlarının bağışlanmasını" edib. Ananias günahların 
(Həvarilərin 22:16) vaftiz olmaqla "üz yuyulur" deyib. Paul "Vəftiz" Məsih (Gal. 3:27) 
insanları qoyur bildirib. A kişi (Rom. 6:4) Vəftiz sonra "yeni həyat" alır. İsa bir şəxs və 
(Jn. 3:3) "yenidən anadan" olmalıdır bu yeni doğum (Jn. 3:5) su tələb edib. Allah və 
xilası üçün müəyyən bir model bu model insanlar İsa Allahın oğlu olduğu üçün "Məsih 
ilə dəfn" olmaq, onların günahlarının, e'tiraf və tövbə edib iman etmək lazımdır "onların 
günahlarının bağışlanmasını."  
     bir "dəfn" (Rom. 6:4 və Col 2:12) kimi Vaftizi təsviri Müqəddəs Vəftiz (biz çiləmə və 
ya bu barədə kir leysan ilə basdırmaq bir şey yoxdur) immersion tələb edir ki, bizə deyir. 
A dəfn biri və ya bir şey əhatə olunur vasitələri və bu Yeni Əhdi Vəftiz (bir şəxs və 
Suyun altında olan belə su ilə əhatə) nə tələb olunur. John nəfər baptizing olanda, onun 
Vəftiz "çox su" (Jn. 3:23) tələb olunur. Əslində, bu ayənin orada çox su var idi "çünki" 
John bu yer vaftiz edib.  
     günahlarının bağışlanmasını Vəftiz dönüşüm üçün Allahın model mühüm hissəsidir, 
lakin bu, Yeni Əhdi xristianlığın yalnız bir səciyyəvidir. Allah da xüsusi yer "kilsə" (bu söz 
qeyd aydın) adlı yaratmışdır. İsa və (Mt. 16:18) "Onun kilsə inşa" vəd bu və'd Ona 
(Həvarilərin 20:28) dəhşətli bir ölüm die tələb olunur. İsa Onun kilsə inşa etdi və O, 
yalnız bir kilsəsi (Mt edir. 16:18 sözü "kilsəsi" sinqulyar olduğunu görə) tikilib.  
     Eph ildə. 1:22-23 Paul ("bu onun orqanı olan kilsəsi üçün") İsanın "orqanı" kimi 
"kilsə" təsvir. başqa yol bildirib, Paul sözləri kilsəsi və bədən ("kilsə" və "orqanı" eyni şey 
təsvir) bir-birini əvəz olduğunu təsdiq etdi. bu faktın əhəmiyyəti Eph görülür. 4:4, harada 
Paul Allah yalnız "bir orqanı". Edib yalnız "bir orqanı" (Eph. 4:4), və bu "bir orqanı kilsəsi 
olan" var-ci ildən dedi bir yeri (Eph. 1:22-23 ) ki, Allahın təsdiq edib bir kilsə var. Bir çox 
digər kilsələr, lakin dünyada bilər bu kilsələr Məsihin tərəfindən inşa kilsə hissəsi deyil. 
Bu digər kilsələr ki, (Mt. 15:8-9) kişilər tərəfindən inşa edilmiş və İsa Allah (Mt. 15:13) 
onları yaratmaq deyil, çünki bu qruplar bir gün məhv edəcək qruplar saxta olunur.  
     saxta kilsələri ilə problem belə İsa dedi ki, pis: "saith mənə, Rəbbim, Rəbbinin göyün 
hökmü minir ki, hər bir deyil, lakin o, göydə, o da mənim atasının edəcək kim ola bilər ki. 
22 O gün mənə deyəcəklər çoxu Rəbbi, Rəbbimiz, və biz prophesy sənin adı Demons 
həyata cast sənin ad, tərəfindən nə sənin ad bir çox böyük işlər? , Məndən siz yola ki, 
günah iş "(Mt. 7:21-23): 23 Sonra mən onlara etiqad edir, sizə heç bilirdi.  
     biz həqiqətən sevgi və Allah xidmət istəyirsinizsə, biz müəyyən etməlidir və İsanın 
biri doğru kilsə əvəzinə bir saxta qrupu ilə işləyirik. Müqəddəs Kitab bizə ayələr doğru 
yolu olan kilsə müəyyən kömək edir; biz "model" (. 2 Tim 1:13) istifadə edərək Allahın 
sözü olan hüququ kilsə müəyyən edə bilərsiniz. Məsihin kilsə üçün model insanlar 
xristian olmaq necə kimi şeyi ehtiva, necə necə Rəbbinin kilsəsi, mütəşəkkil və nə onun 
üzvlərinin nə İsanın kilsə İbadetler.  
     artıq əvvəlki informasiya izah edildiyi kimi, İsanın kilsəsinin müəyyən markalarının bir 
nəfər saxlanılır necə var: insanlar iman lazımdır (Heb. 11:6); öz günahlarını (Lk. 13:3 
peşman; aktlar 17: 30); 22:16); İsa Allahın Son (Rom. 10:9) ki, günahlarının 
bağışlanmasını (Həvarilərin 2:38 üçün xaçlanmaq qəbul edir. Müqəddəs heç Günahkar 
duası deyib "ürəyində daxil qəbul İsa", "," və ya "Məsih almaq namaz kimi şeyi bilir."  
     əvvəlki paraqraf müzakirə kimi bir şəxs dönüşüm Allahın model aşağıdakı sonra, 



İncil İsa Onun kilsə bir şəxs (Həvarilərin 2:47, KJV) "edər" deyir. kişilər (qruplar saxta), 
insanların tez-tez və ya kilsə "qoşulmaq" onlar "səs" bunları daxil tərəfindən inşa 
kilsələrdə. Aktlar 2:47 İsanın kilsə üzvlük Rəbbi özü nəzarət edib. Qeyd başqa yol, 
insanlar Yeni Əhdi kilsə "qoşulmaq" bilməz. Nə onlar səs daxil edilə bilər. onlar 
dönüşüm üçün Allahın biçim sonra insanlar avtomatik olaraq üzv olmaq.  
     Yeni Əhdi kilsə də nə tanınmış bilər. nəfər Pentikost (Həvarilərin 2:36-38) günü 
xristianlar oldu sonra, Luke onlar (Həvarilərin 2:42) "çörək və namaz və pozulması 
olaraq, Həvarilər 'tədris və təqaüd ildə stedfastly davam" deyir. Bu keçid Allahın 
Məsələn hissəsi müntəzəm olaraq görüş və bu ayə listelenen şeyi görən əhatə göstərir. 
En dini qruplar ", təqaüd" namaz "və sadiq ancaq ən aktlar 2:42 olan digər iki 
xüsusiyyətləri ilə (" Həvarilər "tədris" və "çörək və pozulması") ilə "stedfast" deyil.  
     İsa doktrina (İndi Müqəddəs olan məlumat) 'kilsə qismən Həvarilər öz ciddi riayət 
tərəfindən müəyyən edilə bilər ". Əvəzinə qaydaları aşağıdakı və kişilər (Mt. 15:9), 
onların yalnız rehberi kimi Müqəddəs istifadə Məsihin kilsə üzvlərinin diktat. Yeni Əhdi 
xristianlar Allah və (Jas. 1:25) və "Azadlıq mükəmməl hüquq" verdi ki, bu məlumat verir 
bilirik onlara "hər şeyi ki, həyat və godliness aid" (2 Pet. 1:3). Qeyd başqa yol, başa 
Əhdi-Cədid (2 Tim. 3:16-17) "Bizə hər yaxşı iş yanına təmin edir". Belə ki, Yeni Əhdi 
xristianlar (ÜST Məsihin kilsə hissəsi olanlar) yalnız "model" üçün bu "tədris forması" 
(Rom. 6:17) etibar (2 Tim. 1:13) onlar Allaha ibadət və xidmət etmək lazımdır "da 
həqiqət" (Jn. 4:24). Saxta kilsələr ", kilsə qərargahında" öz sonra, creeds sonra kilsə 
dərsliklər, informasiya və s. etibar  
     Aktlar 2:42 da "çörək və pozulması" aiddir (Rəbbin Nahar yəni. Yunan mətn sözü "və 
çörək və pozulması" edir). Bu bəyanat ilk əsr xristianlar bir "stedfast" əsasında Rəbbinin 
Nahar və partook bizə deyir. Digər keçməsi İsanın kilsə üzvləri müntəzəm olaraq 
Rəbbin Nahar edib ki, fakt gücləndirmək. Məsələn, Paul 1 Müxbir ildə Corinthian 
toplantıların danışdı. 16:2. Bu Korinflilərə və hər bazar görüş (bu məqam NASB çox 
yaxşı ifadə olunur) idi Korinflilərə onların həftəlik iclaslar üçün Rəbbinin Nahar (1 Müxbir 
hesabı. 11:20) üçün maddələr cəlb edilmişdir. olan edilmiş Rəbbinin Nahar üçün 
maddələrin sui baxmayaraq, Korinflilərə onlar Rəbbinin Nahar hər bazar üçün 
elementləri gətirmək idi bilirdi. Bu Yeni Əhdi xristianlıq tətbiq Corinth üçün təcrübə 
həmçinin bütün digər congregations (1 Müxbir hesabı. 4:17) idi.  
     20 aktlar biz Paul və bəzi tip xristianlar ilə zaman bu qrup həqiqətən, (Həvarilərin 
20:6) və "həftənin ilk günü" üçün bazar günü gözləyir bir zaman oxumaq, buna görə də 
Rəbbinin Nahar (Həvarilərin 20:7 müşahidə oluna bilər ). o (Həvarilərin 20:6) və 
"həftənin ilk günü" adlı tip xristian ilə görüşmək bilər və belə Rəbbinin Nahar (və birlik) 
ilə iştirak Paul tələsən baxmayaraq (Həvarilərin 20:16), o, yeddi gün gözləyir . Bu 
məlumat aktlar 2:42 ki, ilk xristianlar deyir mətn ilə uyğun mükəmməl "çörək və 
pozulması ilə tərəddüdsüz davam etdirmişdir." İsanın kilsəsinin üzvləri Rəbbinin Nahar 
hər Bazar və iştirak. kişilər tərəfindən inşa kilsələrdə, insanlar ildə bir dəfə Rəbbin 
Nahar, ildə iki dəfə, rübdə bir və ya bir dəfə ay iştirak edə bilər.  
     bəndələrindən bir dəfə bir həftə daha az daha Rəbbinin Nahar varsa, onlar Allah 
ibadət üçün nəzərdə tutulan nə hissəsi "düşürmək" beləliklə (Rev 22:19 müqayisə) 
Allahın ilahi model şəklini dəyişdirməyin. insan Rəbbinin Nahar haftada bir çox təklif, 
onlar Allahın ilahi model "əlavə" və (Rev 22:18 müqayisə) də günah təqsirli olunur. 
insanların ibadət Allahın şərəfinə xüsusi gün kimi Bazar, bu "həftənin ilk günü", yoxsa (1 
Müxbir hesabı. 16:2), onlar da Yeni Əhdi model hissəsi aşağıdakı uğursuz və beləliklə 



hissəsi deyil Yeni Əhdi kilsəsinin.  
     dönüşüm üçün model vasitəsilə Yeni Əhdi kilsə müəyyən edilməsi ilə yanaşı, yol 
insanların bu kilsə üzvləri, ayələr üçün ciddi riayət və olmaq ki, Yeni Əhdi kilsə öz 
təlimlərə tərəfindən müəyyən edilə bilər hər həftə Rəbbinin Şam yeməyi olan verilməsi. 
Bir çox dini qruplar fondları üçün qeyri-xristian müraciət və ya onlar yapmaq satış və 
avtomobil washes kimi şeyi məşğul. kim Yeni Əhdi kilsə üzvləri idi ilk əsr xristian, (bu 
Kaydedilmemiş, 3 JN. 7) "Bu Gentiles-dən heç bir şey etmişdir. Yeni Əhdi xristianlar 
istəmirəm, nə də qeyri-üzvləri Rəbbinin iş üçün heç bir şey kömək gözləyirik; Yeni Əhdi 
kilsə Bu gün üzvləri hələ də azad üzvləri fəaliyyətləri edəcək vasitəsilə bütün maliyyə 
öhdəliklərini yerinə yetirə.  
     Məsihin kilsə də insanların vermək pul məbləğində müəyyən edilə bilər. Bir çox dini 
qruplar öz üzvlərinin (onların gəlirlərinin 10%-i verir) "onda" deyin görək. dini qrupun 
tithing öyrədir, bu bir saxta kilsə ki, əmin bir ibrət vardır. Tithing ki, İvrit xalqına 
verilmişdir Ətiqdə hüquq hissəsidir. Əhdi-Ətiq hüquq, və şənbə günü gün, heyvan 
qurban, xüsusi kahinlər, və s. saxlanması, verilməsi haqqında müxtəlif qaydaları olan bu 
qanun haqqında 1500 il qüvvədə idi. İsa dünyaya gəldikdən sonra Onun ölüm yeni bir 
əhd (Lk. 22:20) və bu baş səbəb bildirib. İsa çarmıxda boyama ilə bütün Əhdi sistemi 
götürdü (Rom. 10:4 və müqayisə heb. 8:5-13). nəfər bind insanları haqqında Əhdi 
qanun hər hansı bir hissəsi və insanlar "onda" üçün danışaraq cəhd Əgər bu bir 
nümunəsidir, Müqəddəs insanlar və "lütfü-dən aşağı" dir Gal. 5 ("Məsih olan ciddi" 
deyib: 4, ASV).  
     tithing əvəzinə, Yeni Əhdi kilsə üzvləri vermək nə qədər bir şəxsi qərar. . 2 Müxbir 
hesabı (1) və "cheerfully" ver biz 1 Müxbir 16:2 ("prospered" olduğu kimi (2) verir: o 
verilməsi gəldikdə Əslində ki, Məsih məxsus kilsə iki əsas qaydaları ilə tənzimlənir . 
9:7). Yeni Əhdi biz prospered olduğu kimi, bir saxta kilsəsi insanları (10% verin) "onda" 
üçün deyir heç bir kilsə vermək edib-ci ildən. edən və ya istəyənlər (Gal. 1:6-9) 
insanların bir "müxtəlif İncil" tədris olunur onda deyin görək. Bu səhv Paul olan insanlara 
bind üçün Əhdi qanunun bir hissəsi cəhd eyni zamanda (Rom. 7:1-4) iki kişi evli bir 
qadın kimi olanlar bildirib ki, ciddi edir.  
     Yeni Əhdi xristianlar bilir və İsa "arası üçün köhnə qanun nailed ki," öyrətmək (Col 
2:14) və Əhdi qanunun aradan qaldırılması on komandanlığı aradan qaldırılması 
daxildir. öldürmə, oğurluq və zina kimi şeyler, lakin (Rom. 13:9) hələ də yanlış onlar 
Əhdi-Cədid qadağan çünki bu aktlar yanlış olunur. Insanların "öyrənmək" bilər Əhdi 
(Rom. 15:4), amma Old Yeni Əhdi bütün indi altında olan hüquq edir. Saxta qrupları tez-
tez Əhdi və Yeni ayırmaq üçün uğursuz, lakin (onlar on komandanlığı hələ məcburi ki 
öyrətmək, insanlar şənbə günü gün davam ehtiyac və s. hələ də var, onda lazımdır) Bu 
tədris şey deyildir Yeni Əhdi Xristian. Yeni Əhdi kilsə üzvləri keçmiş və Əhdi-Cədid Əhdi 
arasında fərq bilirik.  
     Yeni Əhdi kilsə üzvləri doğru Yeni Əhdi-dən Əhdi ayırmaq Çünki onlar Allahın olacaq 
musiqi sahəsində uyğun. ibadət Ətiqdə sistemi altında nəfər (. 2 Chron 29:25 Ps. 150) 
instrumental musiqi istifadə olunur. ibadət Yeni Əhdi sistemi altında insanlar xüsusi 
(Eph. 5:19; Col 3:16) "oxumaq" deyib və bu Yeni Əhdi xristianlar nə edir. Yeni Əhdi 
bildirib "Əgər musiqi etmək," biz musiqi biz seçin hər hansı bir şəkildə etmək səlahiyyətli 
olardı. Allah etibarən xüsusi kim Yeni Əhdi altında yaşayanların oxuyan, musiqi etmək 
edib (heb müqayisə. 13:15), bu Onun insanların nə etdiklərini və bu Məsihin kilsənin 
başqa müəyyən nişanıdır. Əgər biz oxumaq, namaz oynaya, biz Allahın təlimatlara 



əlavə edin. ibadət instrumental musiqi durub "olacaq-ibadət" (Col 2:23) və gedən "yazılı 
nə kənarda" (1 Müxbir hesabı. 4:6) bir nümunəsidir.  
     Kilsə choirs başqa bir misal olan Müqəddəs xristian "bir-birinə oxumaq" üçün deyib: 
"Bu nə yazılı kənarda davam." (Eph. 5:19; Col 3:16), lakin bəzi istifadə kilsə choirs 
"çünki onlar kimi . onlara "ibadət haqqında biz nə kimi deyil, bu barədə (. JN biz 
müqayisə 4:24 burada İsa dedi Allahın model aşağıda" haqq ibadət etməlidirlər). biz 
Allahın təsvir edir yolunda şeyə deyilsə, biz nə yazılı ötesinde (1 Müxbir hesabı. 4:6), biz 
artıq Məsihin doktrina ilə əbədi, "və" Allah yoxdur "(2 JN . 9).  
     Qurtuluş və ibadət subyektləri çox saxta qruplar Yeni Əhdi kilsə ayıran yararlı, lakin 
bu İsanın doğru kilsə tanıyan yalnız yolları deyil. Biz həqiqətən Müqəddəs kilsə təşkilat 
haqqında dediklərini öyrənilməsi ilə Allahın model aşağıdakı hansı kilsə müəyyən edə 
bilər. Hər bir təşkilat qərargahında və ya əsas ofis o cümlədən strukturunun bir növü 
var, bu da Yeni Əhdi kilsə üçün aiddir. İsa Onun kilsəsinin rəhbəri və O, (Həvarilərin 
1:11) göydə yaşayır. İsanın səma enthronement (Həvarilərin 2:30) göydə olan Yeni Əhdi 
kilsə üçün "qərargahında" bizə deyir. Qeyd başqa yol, İsanın kilsə heç bir ola 
qərargahında malikdir; saxta kilsələr, lakin tez-tez bir ola qərargahında var. İsanın 
kilsəsi (özünüidarəetmə) da muxtar edir.  
     Kimi çıxış 14:23 və Phil tərəfindən illüstrasiyalı. 1:1, Rəbbin kilsəsinin hər 
congregation "qocalar" (bu kişilər də adlanır kimi tanınan yerli liderləri olmasıdır 
piskoposlar, presbyters, pastor, nəzarətçilər, çoban. Bu sözlər hər bir adlı böyük iş 
başqa bir aspekti aydın ). Paul 1 Tim bu kişilər üçün ixtisas təsvir. 3:1-5 və o qocalar 
yerli congregation (onlar üçün və hökmdarlarının olunur) "qayğı" dedi (1 Tim. 3:5). Titus 
baştankara ildə "qocalar" adlandırılır. 1:5 və sonra baştankara ildə "piskoposlar" kimi 
təsvir. 1:7.  
     Biz Kiçik Asiya (1 Pet və Judaea (Həvarilərin 11:29-30), cənub Galatia (Həvarilərin 
14:23), Qüds (Həvarilərin 15:6), Efes (Həvarilərin 20:17) in qocalar və oxuyun. 5:1 ). 1 
Thess onlara istinadlar vardır nəzərdə olunur. 5:12 və heb. 13:17. Baştankara ildə. 1:5 
biz qocalar Girit adası ("hər şəhər") boyu lazım olduğunu öyrənin.  
     kilsə rəhbərliyi üçün Allahın model yerli congregation kənarda şamil baxmayaraq, 
dini qruplar yüksək faiz ki, yerli kilsəsi (dini qruplar və ya tanınmış şəhərində "kilsə 
qərargahında" və ya başqa bir ölkə var kənarda gedir bir rəhbərliyi strukturu var orada 
regional və ya dünyada Milli Şurası bəzi növü) edir. Bu tədbirlərin ümumi baxmayaraq, 
onlar Allahın model zidd olan. Kilsə təşkilat kişilər tərəfindən inşa imitations olan 
Məsihin kilsə ayrı-ayrı yalnız daha bir yoldur.  
     İsa kilsəsinin rəhbəri, qocalar yerli liderləri və onların İsanın kilsə "deacons" (Phil. 
1:1) kimi tanınan xüsusi qulluqçularının malikdir. Məsih kilsəsi həmçinin Preachers kimi 
xidmət kişilər var. Paul və Timothy iki əsrin ilk nazirləri və bu kişilər Phil ildə 
"qulluqçularının" kimi adlandırılsa idi. 1:1. harada Preachers bu congregation ən mühüm 
insanların rəhbərləri və tez-tez olan kişilər tərəfindən inşa kilsələri fərqli olaraq, İncil 
Məsihin kilsəsi olan Preachers qulluqçularının edib. Yeni Əhdi sadəcə deyilir İsa "kilsəsi 
qalan üzvləri" Azizler ".  
     əvvəlki maddələrində təsvir kilsə təşkili üçün yeni model Əhdi çox nominallı tapılmış 
"ruhanilərinin-meslekten" sisteminə büsbütün fərqli olaraq durur. Əslində, çox süni 
kilsələri insanlar xaçlamaq və ya ibadət yardım bir "rəsmi şəxs" olmalıdır. Xristianlıq 
üçün Allahın model xilas bütün "kahinlər" (1 Pet. 2:5, 9) edib. Bunun əvəzinə insanları 
ayırıcı və "ruhanilərinin və meslekten," İsa (Mt. 23:8) "bütün qardaşlarınızdır" dedi. Bu 



Korinflilərə bir neçə (1 Müxbir hesabı. 14:26) və ibadət ilə kömək necə Paul qeyd bu 
point illüstrasiyalı. "Və bütün xristian hesab olunur; (5:10 Rev 1:6) The Korinflilərə bütün 
xristian" kahinlər ", çünki onların ibadət xüsusi keşiş və ya" müqəddəs şəxs "bəzi növü 
ilə həyata keçirilir ehtiyac yox idi bilirdi "(1 Pet. 1:15) müqəddəs.  
     Bu ibadət aparıcı rol oynayan gəldiyi zaman yalnız məhdudiyyət şəxsin gender edir. 
Qeyd başqa yol, qadınlar kişilər varsa akt aparıcı rol etmək icazə verilmir (1 Müxbir 
hesabı. 14:34-35 və 1 Tim müqayisə. 2:8-13). Məsihin kilsə olaraq, hər hansı bir xristian 
kişi ibadət ilə kömək edə bilər, öyrətmək və ya preach. ki, qadınlar Preachers var 
Churches onlar Paul 1 Müxbir bildirib nə pozulmasına görə mütləq kilsə saxta ən olunur. 
14:34-35 və 1 Tim. 2:8-13. Allah Yeni Əhdi kilsə üçün "model" verdi (2 Tim. 1:13) və 
müəyyən etmək və onların cəmiyyətdə "Məsihin kilsə" ilə iş bu model istifadə etmək 
üçün bütün lazımdır.  
     Biz gördük və biz Məsih tərəfindən inşa bir kilsə bir hissəsi var? (Rom. 16:16) və 
"Məsihin kilsəsi" Əgər biz bir başlaya bilərsiniz təcrübə Yeni Əhdi xristianlıq (yəni şeyə 
Yeni Əhdi təsvir kimi) bizim cəmiyyətdə mövcud deyil. (Seven 2.; Col 4:15 1 Müxbir 
16:19.) Və ya (Jn. 4:24) "ruh və haqq ibadət" başlamaq üçün icarəyə alan istifadə Biz 
home bir congregation başlaya bilərsiniz. Biz, əlbəttə, Allahın əmrini tərk və sürətli 
kişilərin ənənə saxlayın ki, "saxta qrupları iştirak etmək istəmirəm (Mk. 7:8). (Rom. 
16:16) "Məsihin bütün kilsələri sizə salam", unutmayın.  
 

 


