
Nasıl bir Hıristiyan olmak için  
 
     Ifadesi "Yeni Ahit Hıristiyanlığın" sadece İncil'de tarif gibi şeyler yapıyor demektir. 
Tanrı Hıristiyan inancı için bir "ses kelime düzeni" vardır ve bu model (2 Tim. 1:13) için 
"hold" için vardır. insanlar kullanacaksanız Tanrı'nın desen, hayat neden "dar kapı" (Mt. 
7:13-14) ve bu modeli bir parçasıdır dini karışıklık ve dini bölünme ortadan kaldırır (1 
Kor karşılaştırın. 14:33). insanlar Tanrı'nın desen cahil edildiğinde veya bunun bir 
kısmını reddetmek, yüzlerce farklı dini grupların binlerce bütün ikrar olarak orada olacak 
"Hıristiyan." İsa'nın gerçek takipçileri ve Tanrı şeyin belirli bir şekilde var biliyor o (1 Kor 
karşılaştırın. 04:17) "desen tutun" esastır.  
     Tanrı desen en temel yanlarından biri (bu arada kimse bir Hıristiyan olur) 
dönüştürme bulunur. Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi, dönüşüm için Tanrı'nın desen 
iman (inanç), tövbe (bir günahtan dönme), itiraf ve vaftiz (suya) günahlarının affedilmesi 
için gerektirir.  
 
İncil ayeti Allah'ın emri Allah'ın emri nimet  
Mk. 16:16: İnan ve Kaydedilen vaftiz olmak  
Hareket 02:38: Tövbe ve günahların vaftiz remisyon olmak  
Hareket 22:16: Kalk ve uzak Yıkama günahları vaftiz olmak  
 
     Mk bilgiler. 16:16 tren göre olmuştur; boxcars bir kaplin pimi ile birlikte katıldı olduğu 
gibi, bu yüzden kelime "ve" birlikte "inanç" ve "vaftiz" (İsa bir kişi ve inanmalılar önce 
vaftiz olmak "dedi ve komutları katıldı o) "kayıtlı" olabilir. Eylemler 2 olanlar duymuştu 
yana ve gospel (Acts 2:37) gerçekleri inanılan, onlar "ve tövbe vaftiz olmak" ile (Acts 
2:38) böylece "günahlarından" alabileceği söylendi. Eylemler 2 bilgiler, tövbe mükemmel 
bir örnek, demek bir kelime teklifi "daha iyi değiştirmek için." Eskiden (Acts 2:36) pişman 
İsa nefret etmişti İnsanlar (sevdikleri ve İsa takip başladı). insanın inandığı sonra tövbe, 
onlar (Acts 22:16), "uzak günahları yıkar" bir hareket vaftiz edilmelidir.  
     Yukarıdaki grafikte, Pasaj yanı sıra, İncil de Gal de vaftiz amacını açıklar. 03:27 
(Paul vaftiz "Mesih içine" insan koyar) dedi. Bir kişi yeterli onun eylemlerinden sorumlu 
olduğu eski değilse, o da "Mesih" ya da "Mesih'in dışında." bir kişi yeterli yaptıklarından 
sorumlu olacak yaşta ise ve o "Mesih'in dışarı" diye var biri kurtuluş hiçbir manevi 
bereket, (2 Tim. 2:10). kim "Christ" olanlar biri kurtuluş buradadır, (Eph. 01:03) bütün 
manevi bereket var. Gal göre. o düzgün vaftiz dek 03:27, bir kişinin "Mesih içine" 
girmez.  
     İsa ve Paul ek olarak vaftiz söyleyerek kurtuluş sürecinin bir parçasıdır, 1 Pet bilgiler 
var. 3:20-21. Peter (Tanrı kaybolmuş, Orgeneral 6-7 kurtulmak ayrı bir sel kullanılan) su 
Nuh ve ailesi için bir bölünme çizgisi olarak hizmet nasıl tanımladı. Su gemiyi kaldırdı ve 
güvenlik ve su içinde olanlar boğmak için kaydedilmemiş neden oldu. Aslında, Peter (1 
Pet. 3:20) Nuh ve ailesi "su aracılığıyla kurtulsun" olduğunu söyledi. Peter insanlar için 
de bir "gerçek benzerlik" bugün ve bu "gerçek benzerlik" is "vaftiz" (1 Pet. 3:21) 
olduğunu söyledi. Başka bir deyişle, su gibi antik dünyada kaybolma, şimdi böler 
böylece su (vaftiz) Hristiyanlık dönemine (yine önceki tabloya bakın) altında kayıp 
kaydedilmiş kaydedilmiş ayrılmış. Peter daha vaftiz, (fiziksel kiri çıkarmak için bir süreç 
değildir) da "et pislik" için 1 Pet değildir nasıl kaydetti. 03:21. Vaftiz manevi pislik-sin-gibi 
davranır 02:38 ve Acts 22:16 açıklanmıştır içindir.  



     kaydedilmemiş ayrılan Nuh ve şimdi insanlar vaftiz için kullanılan su özel bir gücü 
olduğunu sel sularında özel bir gücü yoktu. Günahlardan Bizim gerekçe (Paul Rom. 
05:09 bu noktada yapılan ve o bu süreci Rom. 6:1-4 nasıl çalıştığını anlattı) İsa'nın kan 
yoluyla geliyor.  
     grafik, hangi Biz nezaket Bakım Bakanlıklar, günahkarlar erişim Rab'bin ölüm, defin 
ve dirilişi reenacting tarafından İsa'nın kan yararları ile sağlanmaktadır aşağıdaki 
gösterdiği gibi. Bir kişi inanıyor sonra kaydedilmez. Müminin bir "ölüm." Deneyim 
gereken bu ölüm tövbe için bir başka açıklaması (daha günahtan açmalı Albay 03:07 
karşılaştırın;. Elçilerin İşleri 02:38;. Lk 13:03; Acts 17:30). onlar (cehennemde sonsuza 
dek yok) "sin ölmek" değil, bu insanların (tövbe) "sin die" olmalıdır.  
 

    

     (Rom ve "vaftiz aracılığıyla Mesih ile gömülü" olduğu; bir kişi inanmıştır sonra 
pişman (günah öldü), İsa Tanrı'nın Oğlu (1 Tim 06:12. Elçilerin İşleri 08:37) olduğunu 
kabul etmeye hazır olduğunu . 06:04). Bir kişinin doğru vaftiz edildikten sonra, o 
(Romalılar 6:04) "yaşam yeniliği" vardır.  
     Birçok (günahları ve tüm manevi bereket kurtuluş, af) "yeni hayat", ama vaftiz önce 
geldiğini İncil defalarca bu yanlış olduğunu belirtiyor inanıyorum. Jesus bir kişi (Mk. 



16:16) vaftiz edildikten sonra "kayıtlı" olduğunu söyledi. Peter (Acts 2:38) vaftiz 
edildikten sonra bir kişi "kendi günahlarından" söyledi. Ananias günahları (Elçilerin İşleri 
22:16) vaftiz edilerek "yıkanıp" olduğunu söyledi. Paul "vaftiz" Mesih (Gal. 3:27) 
insanları koyar "dedi. Bir kişi (Romalılar 6:04) vaftiz sonra "yeni hayat" alır. Jesus bir kişi 
(Jn. 03:03) "yeniden doğmuş" olması gerekir, bu yeni doğum (Jn. 03:05) su 
gerektirdiğini söyledi. Tanrı ve kurtuluş için belirli bir desene sahip bu model insan İsa 
ve Tanrı Oğlu olduğu için "Mesih ile gömülü" olması, onların günahları itiraf tövbe inanç 
olması gerekir "kendi günahlarını mağfiret."  
     bir "mezar" (Romalılar 6:04 ve Albay 02:12) olarak vaftiz açıklama İncil vaftiz (biz 
yağmurlama veya üzerinde kir dökerek bir şey gömmek yok) daldırma gerektiğini söyler. 
Bir mezar birisi veya bir şey kapalı olduğu anlamına gelir ve bu Yeni Ahit vaftiz (bir kişi 
ve batmış bu nedenle su ile kaplı) gereği budur. Ahmet insanlar vaftiz olduğunu, onun 
vaftiz "çok su" (Jn. 03:23) gereklidir. Aslında bu ayet orada çok su vardı "çünkü" John 
bu yerde vaftiz diyor.  
     günahların affı için Vaftiz dönüşüm için Tanrı'nın desen önemli bir parçası, ama bu 
Yeni Ahit Hıristiyanlığın sadece bir özelliğidir. Tanrı da özel bir yer "kilise" (bu kelime 
kaydedilmiş anlatılmaktadır) olarak adlandırılan yarattı. İsa ve (Mt. 16:18) "Onun kilise 
inşa" sözü bu söz O'na (Acts 20:28) korkunç bir ölümle ölmek için gereklidir. İsa kilise 
inşa etti ve O sadece bir kilise (Mt. 16:18 kelime "kilise" tekil fark) inşa etti.  
     Efesliler olarak. 1:22-23 Paul ("bedeni olan kilise için") İsa'nın "beden" olarak "kilise" 
nitelendirdi. Başka bir yol Belirtilen Paul kelimeleri kilise ve vücut ("kilise" ve "body" aynı 
şeyi tarif) değiştirilebilir olduğunu doğruladı. Bu gerçeğin önemi Efesliler görülür. 04:04 
Paul Tanrı sadece "tek vücut." Yalnızca "tek vücut" (Eph. 04:04), ve bu "tek vücut kilise" 
olmadığı söyledi bir yer (Eph. 1:22-23 ), Allah'ın rızasını olan bir kilise vardır. Diğer 
birçok kilise, ama dünya bulunabilir bu kiliseleri Mesih tarafından yaptırılan kilise bir 
parçası değildir. Bu diğer kiliseler (Mt. 15:8-9) erkekler tarafından inşa edilmiş ve İsa 
Tanrı (Mt. 15:13) onları inşa etmedi, çünkü bu gruplar bir gün yok olacağını söyledi 
gruplar sahte vardır.  
     sahte kiliseler ile sorun böylece İsa dedi ki kötü "der üzerime, Tanrım, Tanrım, 
cennet krallığı girer ki Her biri, ama o cennette kim benim Baba olacak dilediğini söyledi. 
22 o gün bana diyecek ki çoğu, Tanrım, Tanrım, ve biz peygamberlik senin adın iblisleri 
kovmak senin adın tarafından da ve yaptım senin adın tarafından çok güçlü işler? Beni, 
siz yola bu işin günah "(Mt. 7:21-23): 23 Ve sonra ben onlara ikrar, ben sen hiç 
bilmedin.  
     biz gerçekten sevgi ve Allah'a hizmet istiyorsanız biz tanımlamalı ve İsa'nın tek 
gerçek kilise yerine sahte bir grup ile çalışmak. İncil bize Kutsal sağ aracılığıyla hangi 
kilise belirlemenize yardımcı olur; biz "desen" (. 2 Tim 01:13) kullanarak Tanrı'nın 
sözünü bulunan sağ kilise saptayabilirsiniz. İsa'nın kilise için desen daha Hıristiyanlar 
haline nasıl gibi şeyler içerir, nasıl Rab'bin kilise, organize ve ne üyelerinin yapmak 
İsa'nın kilise tapar.  
     zaten önceki bilgi açıklandığı gibi, İsa'nın kilisesinin tanımlayıcı işaretleri biri daha 
kaydedilir nasıl bulunur: İnsanlar inanmak gerekir (İbraniler 11:06); günahları (Lk. 13:03 
tövbe; Acts 17: 30), 22:16), İsa ve Tanrı Oğlu (Romalılar 10:09), yani günahların affına 
(Acts 2:38 için vaftiz olmak kabul edersiniz. İncil asla günahkar's dua söyleyerek 
"kalbine kabul İsa," "," veya "Mesih almak dua gibi şeyler konuşuyor."  
     Bir önceki paragrafta anlatıldığı gibi bir kişinin dönüşüm için Tanrı'nın bir yol izler 



sonra, İncil İsa Onun kiliseye bir kişi (Resullerin İşleri 02:47, KJV) "ekler" diyor. erkekler 
(gruplar sahte), daha sık ya da kilise "katılmak" onlar "oy" olarak içine tarafından 
yaptırılan kilise olarak. Eylemleri 02:47 İsa 'kilisesinde üyelik Rabbinin tarafından kontrol 
olduğunu söyledi. Belirtilen başka bir yol, daha Yeni Ahit kilise "katılmak" olamaz. Ne 
onlar içine oy olabilir. onlar dönüşüm için Tanrı'nın desen izledikten sonra insanlar bunu 
otomatik olarak üye olmak.  
     Yeni Ahit kilisenin de ne yaptığını tarafından kabul edilebilir. insanlar Şavuot (Acts 
2:36-38) günü Hıristiyanlar olduktan sonra, Luke onlar (Acts 2:42) "ekmek ve duaların 
kırmayı, havariler 'öğretim ve dostluk içinde stedfastly devam etti" diyor. Bu pasajda 
Tanrı'nın Örneğin bir parçası düzenli olarak toplantı ve bu ayette yer alan şeyler yapıyor 
içerdiğini gösterir. Çoğu dini gruplar ", dostluk" dua "ve taahhüt ediyoruz ama en Acts 
2:42 diğer iki özellikleri (" Havarilerin öğretim "ve" ekmek kırma) ile "stedfast" değildir.  
     İsa'nın doktrin (artık İncil'de var bilgiler) 'kilise kısmen elçiler olan sıkı bağlılığı ile 
tespit edilebilir. Yerine aşağıdaki kurallara ve erkekler (Mt. 15:09), onların sadece 
rehber olarak İncil kullanmak Mesih'in kilise üyelerinin belirler. Yeni Ahit'in Hıristiyanlar 
Allah'ın ve (Jas. 01:25) "özgürlük mükemmel kanun" verdiği bu bilgileri verir biliyorum 
bunları "her şeyi hayatın ve dindarlık ilgilendirmeyen" (2 Pet. 1:03). Belirtilen başka bir 
yolu, tamamlanan Yeni Ahit (2 Tim. 3:16-17) "bize her iyi iş şöyle vermektedir." Böylece, 
Yeni Ahit Hıristiyanlar (kim Mesih'in kilise parçası olanlar) yalnızca "desen" için bu 
"öğretim Formu" (Romalılar 6:17) güveniyor (2 Tim. 1:13) onlar Allah'a ibadet ve hizmet 
etmek gerek "doğruluk" (Jn. 04:24). Sahte kilise ", kilise karargahı" onların arasında, 
inanç üzerine kilise el kitapları, vs bilgi güveniyor  
     Eylemler 02:42 da "ekmek kırılma" anlamına gelir (Lord's Supper yani. Yunan metin 
anlamıyla "ekmek kırma" diyor). Bu deyimi ilk yüzyılda Hıristiyanlar bir "stedfast" 
esasına göre Rab'bin Sofrası'nın partook söyler. Diğer bölümler İsa'nın kilise üyelerinin 
düzenli olarak Rab'bin Sofrası'nın aldı gerçeğini güçlendirir. Örneğin, Paul 1 Kor içinde 
Korint meclislerinin konuştu. 16:02. The Corinthians ve her Pazar günü toplantı (bu 
nokta Nasb çok iyi ifade edilir) olan Corinthians, haftalık meclislerine Rab'bin Sofrası (1 
Kor. 11:20) için öğeleri getiriyorlar. ediliyordu Rab'bin Sofrası için öğeleri kötüye 
rağmen, Corinthians onlar Rab'bin Sofrası her Pazar elemanları getirmek için olduğunu 
biliyordu. Bu Yeni Ahit Hıristiyanlığın uygulanan Corinth için pratik yanı sıra tüm diğer 
cemaatleri (1 Kor. 04:17) idi.  
     Eylemler 20 biz Paul ve bazı diğer Hıristiyanlar ile olan bu grup aslında, (Acts 20:06) 
da "Haftanın ilk günü" için Pazar bekledi bir süre okumak, böylece Rab'bin Sofrası (Acts 
20:07 görülebiliyor .) o (Acts 20:06) da "Haftanın ilk günü" konulu diğer Hıristiyanlar ile 
buluşturmak amacıyla ve Rab'bin Sofrası (The Communion) paylaşmaya Paul acelesi 
olmasına rağmen (Acts 20:16), yedi gün bekledi . Bu bilgi Acts 02:42, ilk Hıristiyanların 
söyleyen bir metin ile mükemmel karşılık "ekmek kırmayı inatla devam etti." İsa'nın kilise 
üyeleri Rab'bin Sofrası her Pazar paylaşmaya. erkekler tarafından inşa edilen kilise, 
insanlar yılda bir kez Rab'bin Sofrası, yılda iki kez, bir kez çeyrek, ya da bir kez ayın 
katılmak olabilir.  
     tapanların haftada bir kez daha az sıklıkla daha Rab'bin Sofrası varsa, onlar Allah 
ibadet amaçlı bir parçasıdır "take away" böylece (Vahiy 22:19 karşılaştırın) Tanrı'nın 
ilahi desen değiştirebilir. insanlar Rab'bin Sofrası haftada bir defadan fazla teklif varsa, 
onlar Tanrı'nın ilahi düzeni "ekle" ve (Vahiy 22:18 karşılaştırın) de günah suçlu. insanlar 
ibadet Tanrı onurlandırmak için kendi özel gün olarak Pazar günü, "Haftanın ilk günü," 



yoksa (1 Kor. 16:02), onlar da Yeni Ahit'in modelin bir parçasıdır takip başarısız ve 
böylece parçası değildir Yeni Ahit kilisenin.  
     dönüşüm için deseni ile Yeni Ahit kilise tespit ek olarak, insanların bu kilisenin 
üyeleri, Kutsal için sıkı sıkıya bağlı kalmanın olurlar ve o, Yeni Ahit kilise onun öğretileri 
ile tespit edilebilir her hafta Rab'bin Sofrası sahip veriyorum. Birçok dini gruplar fonları 
için olmayan Hıristiyanlar için itiraz ya da fırında satış ve araba yıkamak gibi şeylerle 
meşgul. Yeni Ahit'in kilise üyesi olan ilk yüzyılda Hıristiyanlar, (kaydedilmemiş, 3 
Yuhanna. 7) "Uluslar arası bir şey oldu". Yeni Ahit'in Hıristiyanlar istemiyorum ne de üye 
olmayan Lord's çalışmak için bir şey katkı bekliyoruz; Yeni Ahit kilisenin Bugün üyeleri 
hala özgür üyelerinin katkıları olacaktır aracılığıyla tüm mali yükümlülüklerini yerine.  
     Mesih'in kilise de insanlara vermek para miktarı tespit edilebilir. Birçok dini grupların 
üyeleri (gelirlerinin% 10'u vermek) "aşar vergisi" söylüyor. dini bir grup ondalık öğretir, 
bu bir sahte kilise olduğu bir işaretidir. Ondalık İbranice millet verildi Eski Ahit hukukun 
bir parçasıdır. Eski Ahit hukuk ve Şabat günü, hayvan kurbanlar, özel rahipler, vb 
tutarak verme konusunda çeşitli kuralları içeren bu yasanın yaklaşık 1500 yıl boyunca 
yürürlükte idi. İsa dünyaya geldikten sonra O'nun ölümü yeni bir antlaşma (Lk. 22:20) ve 
bu gerçekleşti yapacağını söyledi. İsa çarmıhta ölen tarafından tüm Eski Ahit sistemi 
götürdüler (Romalılar 10:04 ve karşılaştırın Heb. 8:5-13). insanlar bağlamak için 
insanlar üzerindeki Eski Ahit yasa herhangi bir bölümünü, insanlar "aşar vergisi" 
söylüyorum çalışırsanız bunun bir örneğidir, İncil insanlar ve "kaybediyor" dir Gal. 5 
("Mesih'ten kopmuş" olduğunu söylüyor: 4, ASV).  
     ondalık yerine, Yeni Ahit kilisenin üyeleri vermek için ne kadar kişisel bir karar. .; 2 
Kor (1) ve "neşeyle" verin biz 1 Cor 16:02 ("zenginleşti" olmuş gibi (2) vermek: Bu 
vererek gelince Aslında, Mesih'e ait kilise iki temel kurallara tabidir . 09:07). Yeni Ahit 
biz zenginleşti şimdiye kadar olduğu gibi, sahte bir kilise kişi (% 10 verin) "aşar vergisi" 
söyleyen bir kilise vermek diyor beri. kim ya da sormak olanlar (Gal. 1:6-9) insanların 
"farklı gospel" öğretiyoruz aşar vergisi söylüyor. Bu hata Paul kim insanlar bağlamak 
için Eski Ahit yasanın bazı parçası deneyin aynı zamanda (Romalılar 7:1-4) iki erkek ile 
evli bir kadın gibi olanlar dedi ki ciddi.  
     Yeni Ahit'in Hıristiyanlar bilmek ve İsa "Çarmıha eski hukuk çivilenmiş" öğretmek 
(Col 2:14) ve Eski Ahit yasanın çıkarılması On Emir ortadan kaldırılması içerir. cinayet, 
hırsızlık ve zina gibi şeyler, ama (Romalılar 13:09) hala yanlış bunlar Yeni Ahit yasak 
çünkü bu eylemlerin yanlış. Insanlardan "bilgi" olabilir Testament (Romalılar 15:04), 
fakat Eski Yeni Ahit tüm şimdi altında olan yasadır. Sahte gruplar genellikle Eski Ahit ve 
Yeni ayırt başarısız, ama (onlar on emir hala bağlayıcı olduğunu öğretmek, insanlar 
Sabbath gün tutmak için bir ihtiyaç, vb hala var, onda bir gerekir) bu şeyleri öğretti 
değildir Yeni Ahit Hıristiyanlar tarafından. Yeni Ahit kilisenin üyeleri Eski ve Yeni Ahit 
Ahit arasındaki farkı biliyor.  
     Yeni Ahit kilisenin üyeleri doğru İncil'den alınmış Eski Ahit ayırt Çünkü, onlar 
Tanrı'nın iradesine müzik alanında uygun. ibadet Eski Ahit sistemi altında, insanlar (.; 2 
Chron 29:25 Ps. 150) enstrümantal müzikler kullanıldı. ibadet Yeni Ahit sistemi altında, 
daha özel (Eph. 05:19; Albay 03:16) "şarkı" söyledi ve bu Yeni Ahit Hıristiyanların ne 
olduğunu. Yeni Ahit şöyle yapardık "Müzik mi," biz müzik biz seçmek herhangi bir 
şekilde yapmaya yetkili olacaktır. Tanrı bu yana özellikle kim Yeni Ahit altında yaşayan 
söyleyerek müzik yapmak olduğunu söyledi (Heb karşılaştırın. 13:15), bu Kavmi ne 
olduğunu ve bu Mesih'in kilise başka bir belirleme işaretidir. Söylediğimiz Eğer VE 



ibadet PLAY, Tanrı'nın talimatlarına ekleyin. ibadet enstrümantal müzik ekleme "olacak-
ibadet" (Col 2:23) ve gidiyor "yazılı olanın ötesine" (1 Kor. 04:06) bir örnektir.  
     Kilise koro başka bir örnektir İncil Hıristiyanlar "bir başka şarkı" olduğunu söylüyor 
"yazılıydı ötesine gidiyor." (Eph. 05:19; Albay 03:16), ancak bazı kullanım kilise koroları 
"onlar gibi çünkü . onlara "İbadet hakkında biz ne gibi değildir, bu konuda (. biz Yuhanna 
karşılaştırmak 04:24 nerede İsa dedi ki Tanrı'nın desen aşağıdadır" gerçeği ibadet 
olmalıdır "). Tanrı'nın nitelendirdi şekilde bir şeyler yapmazsanız, biz yazılı olanın 
ötesine (1 Kor. 04:06), biz "artık İsa'nın öğretisinde uymak" ve biz "Tanrı yok" (2 
Yuhanna . 9).  
     kurtuluş ve ibadet konularında çok sahte gruplarından Yeni Ahit'te kilise ayıran 
faydalıdır, ancak bu İsa'nın gerçek kilise tanıyan tek yolu değildir. Biz de gerçekten İncil 
Kilisenin kuruluş hakkında ne diyor inceleyerek Allah'ın izler hangi kilise belirleyebilir. 
Her organizasyon bir karargah ya da ana ofisi de dahil olmak üzere yapı bir tür vardır ve 
bu da Yeni Ahit kilise için de geçerlidir. İsa'nın kilisesinin başıdır ve O (Acts 1:11) 
cennette yaşıyor. İsa'nın göksel tahta (Acts 2:30) cennet olan Yeni Ahit kilise için 
"merkez" söyler. Belirtilen başka bir şekilde, İsa'nın kilise hiçbir dünyevi merkezlere 
sahiptir; sahte kiliseler, ancak, çoğu kez dünyevi bir karargahı var. İsa'nın kilise (kendi 
kendini yöneten) da özerk olduğunu.  
     Gibi davranır 14:23 ve Phil ile gösterilmiştir. 01:01, Rab'bin kilisenin her cemaat 
"ihtiyar" (bu adamlar da denir olarak bilinen yerel liderlere sahip olmaktır piskoposlar, 
presbyters, papazlar, gözetmen, çobanlar. Bu sözler her bir kullanıcısı yaşlı eser farklı 
bir yönünü açıklamaktadır .) Paul 1 Tim, bu erkekler için nitelikler nitelendirdi. 3:1-5 ve o 
ihtiyar yerel bir cemaat (onlar için ve hakimidir) "ilgileneceğim" dedi (1 Tim. 3:05). Titus 
Tit içinde "ihtiyar" olarak anılacaktır. 01:05 ve sonra Tit in "piskopos" olarak nitelendirdi. 
01:07.  
     Biz Küçük Asya (1 Pet ve Yahudiye (Acts 11:29-30), güney Galatya (Acts 14:23), 
Kudüs (Acts 15:06), Efes (Acts 20:17) de yaşlıların okuyun. 05:01 .) 1 Selanikliler onlara 
göndermeler ima edilmiş. 05:12 ve Heb. 13:17. Baştankara içinde. 01:05 biz büyükleri 
Girit Adası'nda ("Her şehirde") boyunca ihtiyaç olduğunu öğrenirler.  
     kilise liderliği için Tanrı'nın desen yerel cemaat ötesine olmamakla birlikte, dini 
grupların yüksek oranda yerel kilise (din grupları ya da bilinen bir şehirde bir "kilise 
merkezi" ya da başka bir ülke var dışına giden bir liderlik yapısı vardır orada bölgesel ya 
da dünya çapında ulusal kurulunun bazı tip) 'dir. Bu düzenlemelerin ortak olmasına 
rağmen, onlar Tanrı'nın desen aykırıdır. Kilise örgütü erkekler tarafından inşa 
taklitlerinden Mesih'in kilise ayırmak için sadece bir yoludur.  
     İsa kilisenin başıdır, yaşlılar, yerel liderler ve vardır İsa'nın kilise "deacons" (Phil. 
01:01) olarak bilinen özel hizmetçileri vardır. Mesih'in kilise de vaiz olarak hizmet 
erkekler vardır. Paul ve Timothy ilk iki yüzyıl bakanları ve bu adamları Phil de "memur" 
olarak adlandırılır edildi. 01:01. vaizler cemaatin en önemli insanların liderleri ve 
genellikle erkekler tarafından inşa edilen kilise aksine, İncil İsa'nın kilisede vaaz 
görevlileri olduğunu söylüyor. Yeni Ahit basitçe denir İsa 'kilisesinde kalan üyeler "aziz."  
     Yukarıdaki paragraflarda açıklandığı kilise organizasyonu için Yeni Ahit desen birçok 
mezhep bulunan "din adamları-meslekten olmayanlar" sistemine tezat duruyor. Aslında, 
birçok insan yapımı kiliselerde insanlar vaftiz etmek veya ibadet yardımcı bir "resmi kişi" 
olması gerekir. Hıristiyanlık için Tanrı'nın desen kaydedilen tüm "rahip" (1 Pet. 02:05, 9) 
olduğunu söylüyor. Yerine insanları bölme "din adamları ve meslekten olmayanlar," İsa 



(Mt. 23:08) "tüm kardeşleri vardır" dedi. Corinthians birkaç (1 Kor. 14:26) ve ibadet ile 
nasıl yardımcı Paul belirterek bu noktada gösterilmiştir. "Tüm Hıristiyanlar olarak kabul 
edilir; (05:10 Rev 01:06) Corinthians tüm Hıristiyanların" rahipler "çünkü onların ibadet 
özel bir rahip ya da" kutsal insan "bazı türüne göre yapılması gerek olmadığını biliyordu 
"(1 Pet. 1:15) kutsal.  
     Bu ibadet öncü bir rol olan gelir Tek kısıtlama, kişinin cinsiyetini. Belirtilen başka bir 
yolu, kadın erkek varsa montaj öncü bir rol almalarına izin verilmez (1 Kor. 14:34-35 ve 
1 Tim karşılaştırın. 2:8-13). Mesih'in kilise, herhangi bir Hıristiyan erkek ibadet yardımcı 
olabilir, öğretmek veya vaaz. kadın vaizler var Kiliseler onlar Paul 1 Kor içinde ne dedi 
ihlal nedeniyle kesinlikle kilise sahte çoğu vardır. 14:34-35 ve 1 Tim. 2:8-13. Tanrı 
İncil'de kilise için bir "model" vermiştir (2 Tim. 1:13) ve belirlemek ve onların toplum 
içinde "Mesih'in kilise" çalışmak bu modeli kullanmaya ihtiyacım var.  
     Bulduğumuz var ve biz Mesih tarafından yapılmış bir kilise bir parçasıdır? (Romalılar 
16:16) "Mesih Kilisesi" Eğer, biz bir başlayabilirsiniz pratik Yeni Ahit Hıristiyanlığın (yani 
şeyler yapmak İncil'de tarif gibi) bizim toplum yoktur. (PhilE 2.;; Albay 04:15 1 Cor 
16:19.) Ya da (Jn. 04:24) "ruh ve gerçekte ibadet" başlatmak için kiralanmış bir boşluk 
kullanmak bizim evde bir cemaat başlayabilir. Biz kesinlikle "Tanrı'nın buyruğu bırakmak 
ve hızlı erkeklerin geleneğini tutun" diye sahte gruplarının bir parçası olmak istemiyorum 
(Mk. 07:08). (Romalılar 16:16) "Mesih'in bütün kiliseleri selamlıyorum" unutmayın.  
 

 


