
Як стати християнином  
 
     Вираз "Новий Завіт християнства" просто означає робити речі, як Новий Завіт 
описує. Бог "зразок звуку слова" для християнської віри, і ми з "тримати" для цієї 
моделі (2 Тим. 1:13). картина Бог є частиною "вузькі ворота", що веде до життя 
(Мф. 7:13-14) і цей шаблон, якщо люди будуть використовувати його, усуває 
плутанину релігійні та релігійні поділу (пор. 1 Кор. 14:33). Коли люди не знають 
картини Бога або вони відкидають деякі її частини, там будуть сотні і тисячі різних 
релігійних груп, які всі називають себе "християнським". Щирими послідовниками 
Христа знаємо, що Бог має специфічний спосіб робити речі і важливо, щоб 
"провести з шаблоном" (пор. 1 Кор. 4:17).  
     Один з найбільш елементарних частин картини Божого знаходиться в конверсії 
(шляхи хтось стає християнської). Як показав наступну діаграму, картина Бога для 
перетворення вимагає віри (віра), покаяння (звернення від гріха), сповідь, і 
хрещення (занурення у воду) для прощення гріхів.  
 
Біблія вірш Боже веління Бога команди благословення  
Тип машини 16:16: Вір і хреститися Збережені  
Дії 2:38 Покайтеся, і нехай же охриститься відпущення гріхів  
Діяння 22:16: Устань і нехай хреститься Змити гріхи  
 
     Інформація, що міститься в Мк. 16:16 був у порівнянні з поїзда, так само, як 
вагони з'єднані разом з шворня, так що слово "і" об'єднує команди "вірою" і 
"хрещення" (Ісус сказав людина повинна вірити і хреститися перед він може бути 
"збережено"). З тих в Діяннях 2 Чув, і вважає, факти Євангелія (Дії 2:37), вони 
сказали, щоб "покаятися і хреститися", щоб вони могли отримати "прощення гріхів" 
(Дії 2:38). Інформація, що міститься в Діяннях 2 також пропонує відмінні ілюстрації 
покаяння, слово, яке означало ", щоб змінити на краще." Люди, які раніше 
ненавиділи Ісуса (Діян. 2:36) покаявся (вони почали любити і слідувати за Ісусом). 
Після того як люди вірять і покаятися, вони повинні бути хрещені, акт, який "змиває 
гріхи" (Дії 22:16).  
     На додаток до проходи в попередньої діаграми, Біблія також пояснює цілі 
хрещення в Гал. 3:27 (Павло сказав: хрещення ставить людей "у Христі"). Якщо 
людина достатньо доросла, щоб нести відповідальність за свої дії, він або "у 
Христі" або "поза Христа." Якщо людина досить дорослий, щоб нести 
відповідальність за свої дії і що він "поза Христа", він має немає духовного 
благословення, одним з яких є порятунок (2 Тим. 2:10). Ті, хто "у Христі" всі духовні 
благословення (Еф. 1:3), одним з яких є спасіння. Згідно Гал. 3:27, людина не 
входить "у Христі", поки він не був правильно хреститися.  
     На додаток до Ісуса і Павло говорив, що хрещення є частиною процесу 
порятунку, є інформація в 1 Пет. 3:20-21. Петро розповів, як вода подається як 
розділової лінії для Ной і його сім'я (Бог використовував повені в окремих 
врятовані від втрачено, Бут. 6-7). Вода понесла ковчега, і тих, в його безпеці і 
води, викликаних незбережені тонути. Справді, Петро сказав Ной і його сім'я були 
"врятовані через води" (1 Пет. 3:20). Петро також сказав, що "правдивий образ" 
для людей сьогодні і це "повинно бути схоже" є "хрещення" (1 Пет. 3:21). Іншими 



словами, так само, як вода відокремлені врятовані від втратила в стародавньому 
світі, тому вода (хрещення) тепер ділить врятовані від втрачених при 
християнської ери (див. знову попередньому графіку). Пітер зазначив далі, як 
хрещення не для "бруду плоті" (це не процес, щоб видалити фізичної грязі), 1 Пет. 
3:21. Водохреща для духовної бруду-гріх, як описано в Діяннях 2:38 і Дії 22:16.  
     Існував немає особливої силою в паводкових вод, які відділені від Ноя 
незбережені і немає особливою силою у воді, що в даний час використовується, 
щоб хрестити народ. Наше виправдання від гріха приходить через кров Ісуса 
(Павло зробив цей момент до Риму. 5:09 і він пояснив, як цей процес працює в 
Рим. 6:1-4).  
     Як показали наступні графічні, яка здійснюється через люб'язно We Care 
міністерств, грішників доступу переваги кров Ісуса на Реконструкція смерті 
Господа, поховання і воскресіння. Після того як людина вважає, він не 
зберігається. Віруючий повинен досвіду "смерті". Ця смерть є інший опис до 
покаяння (люди повинні відвернутися від гріха Порівняйте полковник 3:7;. Дії 2:38;. 
Лк 13:3; Діяння 17:30). Люди повинні "померти для гріха" (покаятися), щоб вони не 
"померти в гріху" (загинув вічно в пеклі).  
 



    

     Після того як людина повірила і розкаявся (померли для гріха), він готовий 
визнати, що Ісус є Син Божий (Діян. 8:37;. 1 Тим 6:12), а потім "похований з 
Христом через хрещення" (Рим. . 6:4). Після обличчя було правильно хреститися, 
він "оновленої життя" (Рим. 6:4).  
     Багато хто вважає, що "нове життя" (порятунок, прощення гріхів і всяким 
духовним благословенням) доходить до хрещення, але Біблія неодноразово 
говорить, що це неправильно. Ісус сказав чоловік "спас" після хрещення (Мк. 
16:16). Петро сказав чоловік "прощення своїх гріхів" після хрещення (Дії 2:38). 
Ананія сказав гріхи "змити", прийнявши хрещення (Дії 22:16). Павло сказав: 
"Хрещення" ставить людей в Христа (Гал. 3:27). Людина отримує "нове життя" 
після хрещення (Рим. 6:4). Ісус сказав: людина повинна бути "народився заново" 
(Ін. 3:3), і це нове народження вимагає води (Ін. 3:5). Бог конкретного шаблону для 
порятунку і ця модель вимагає, щоб люди вірять, покаятися в своїх гріхах, 
зізнатися, що Ісус є Син Божий, і бути "похований з Христом" за "прощення їхніх 
гріхів".  
     Опис хрещення як "похорони" (Рим. 6:4 і Кол. 2:12) говорить нам, що Біблія 
вимагає хрещення зануренням (ми не ховати-то шляхом розбризкування або лити 



бруд на ньому). Поховання означає, що хтось або щось покрита, а це те, що Новий 
Завіт хрещення вимагає (людина занурена в і, таким чином покриті водою). Коли 
Іоанн хрестив людей, його хрещення потрібно "багато води" (Ін. 3:23). Справді, цей 
вірш говорить Іоанн хрестив в цьому місці ", оскільки" там було багато води.  
     Хрещення на відпущення гріхів є невід'ємною частиною картини Бога для 
перетворення, але це тільки одна характеристика Новий Завіт християнства. Бог 
також створив спеціальне місце під назвою "церква" (це слово описує збережено). 
Ісус обіцяв "будувати Його Церкву" (Мф. 16:18), і цю обіцянку потрібно, щоб він 
помер жахливою смертю (Дії 20:28). Ісус побудувати Свою Церкву, і Він 
побудований тільки одна церква (зауважимо, що в Мт. 16:18 слово "церква" є 
особливою).  
     У Еф. 1:22-23 Павло описав "церква", як "тіло" Ісуса "(" до церкви, яка є його 
тіло "). Кажучи іншими словами, Павло стверджував, що слова церкви і тіло є 
взаємозамінними ("церква" і "тілом", описують одне і те ж). Значення цього факту 
виявляється в Еф. 4:4, місце, де Павло сказав, що Бог є тільки "одне тіло." Так як є 
тільки "одне тіло" (Еф. 4:4), і це "одне тіло Церкви" (Еф. 1:22-23 ), є одна церква, 
яка має схвалення Бога. Багато інших церков можна знайти у світі, але ці церкви 
не є частиною церкви, побудованої на Христа. Ці інші церкви є контрафактними 
груп, які були побудовані чоловіків (Мф. 15:8-9), і Ісус сказав, що ці групи будуть в 
один прекрасний день бути знищені, тому що Бог не будувати їх (Мф. 15:13).  
     Проблема з контрафактною церкви настільки погано, що Ісус сказав: "Не 
всякий, хто каже до Мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але 
виконує волю Отця Мого Небесного. 22 Багато скажуть Мені того дня: Господи, 
Господи, хіба ми не пророцтво ім'я Твоє, а Твоє ім'я виганяти бісів, і ім'я Твоє 
зробити багато великих справ? 23 І їм оголошу: Я ніколи не знав вас: відійдіть від 
Мене, хто чинить беззаконня "(Мф. 7:21-23).  
     Якщо ми хочемо по-справжньому любити Бога і служити Йому, ми повинні 
визначити і працювати з одним Ісуса істинної Церкви, а не підроблені групи. Біблія 
допомагає нам визначити, яка церква прямо через Писання, ми можемо визначити 
правильну церква за допомогою "зразок" (2 Тим 1:13). Знайдені в слово Боже. 
Шаблон для церкви Христа включає в себе речі, як люди стають християнами, як 
Ісус "церква шанує, як церква Господа організована, і що його члени.  
     Як вже говорилося в попередній інформації, один з пізнавальних знаків церкви 
Ісуса знаходиться в тому, як люди рятуються: Люди повинні вірити (Євр. 11:6); 
покаятися в своїх гріхах (Лк. 13:3; Дії 17: 30); визнати, що Ісус є Син Божий (Рим. 
10:9), і нехай же охриститься для прощення гріхів (Дії 2:38; 22:16). Біблія ніколи не 
говорить про речі, як "прийнявши Ісуса в серце", "говорять молитву грішника", або 
"молитися, щоб прийняти Христа".  
     Після того як людина слідує картина Бога для перетворення, як описано в 
попередньому пункті, Біблія говорить, що Ісус "додає" людини до його церкви (Дії 
2:47, УПО). У церкві, побудованій людьми (контрафактної груп), люди часто 
"приєднатися до" церкви або вони "проголосували" в неї. Дії 2:47 говорить 
членства в Церкві Ісуса управляється Самим Господом. Кажучи іншими словами, 
люди не можуть "приєднатися" Новозавітної церкви. Не можуть вони також 
проголосували на неї. Люди автоматично стають членами його після вони йдуть 
картини Бога для перетворення.  



     У Новому Завіті церква не може бути визнано, що він робить. Після того як 
люди стали християнами в день П'ятидесятниці (Дії 2:36-38), Лука говорить, що 
вони "постійно перебували в Апостолів навчання та стипендій, в ламанні хліба, та 
в молитвах" (Дії 2:42). Цей уривок показує, що частина Божому наприклад включає 
свої засідання на регулярній основі і робити речі, перераховані в цьому вірші. 
Більшість релігійних груп мають намір "Молитва" і "спілкування", але більшість з 
них не "тверді" з двома іншими характеристиками в 2:42 закони ("апостолів" 
навчання "і" ламанні хліба ").  
     Ісуса церква може бути частково визначені його суворе дотримання науці 
апостольській (інформація, яку ми зараз маємо в Біблії). Замість того, такі правила 
і вимоги чоловіків (Мф. 15:9), члени Церкви Христової використовувати Біблію в 
якості єдиного керівництва. Новий Завіт християни знають, що Бог дав "закон 
досконалий, закон волі" (Як. 1:25), і ця інформація дає їм "Усе, що потрібне для 
життя і благочестя" (2 Пет. 1:3). Кажучи іншими словами, завершена Новий Завіт 
"доставляє нас до всякого доброго діла готова" (2 Тим. 3:16-17). Таким чином, 
Новий Заповіт християн (тих, які є частиною Церкви Христової) покладатися 
виключно на це "форма навчання" (Рим. 6:17) для "зразок" (2 Тим. 1:13) вони 
повинні служити і поклонятися Богу "в правді вклонятись" (Ів. 4:24). Підроблені 
церкви покладатися на віросповідань, інформація від їх "церкви штаб-квартири", 
церква керівництва і т.д.  
     Дії 2:42 також посилається на "ламанні хліба" (тобто Вечері Господньої. 
Грецькому тексті буквально каже "ламанні хліба"). Це твердження говорить нам, 
перші християни століття прийняв участь Вечері Господньої "тверді" основі. Інші 
місця зміцнити той факт, що члени Церкви Ісуса взяли Вечері Господньої на 
регулярній основі. Наприклад, Павло говорив про коринфською збірки в 1 Кор. 
16:02. Кор зустрічали щонеділі (ця точка виражається дуже добре в НАН Білорусі) 
та Коринтян приносили предмети для Вечері Господньої, щоб їх щотижневі збірки 
(1 Кор. 11:20). Хоча елементи для Вечері Господньої були неправильно, Коринтян 
знав, що вони були принести елементів на вечерю кожен Господа неділю. Це 
практика для Коринфа, а також всі інші парафії, які практикуються Новий Завіт 
християнства (1 Кор. 4:17).  
     У Діяннях 20 ми читаємо про час, коли Павло був з деякими іншими 
християнами, і ця група насправді чекав "Перший день тижня" (Дії 20:6), в неділю, 
так що Вечеря Господня можна було спостерігати (Дії 20:7 ). Хоча Павло поспішав 
(Дії 20:16), він чекав сім днів, щоб він міг зустрітися з іншими християнами, 
"Перший день тижня" (Дії 20:6) та скуштувати Вечерю Господню (причастя) . Ця 
інформація відповідає ідеально з Дії 2:42, текст, який говорить, перші християни 
"постійно перебували в ламанні хліба." Членів Церкви Ісуса скуштувати вечерю 
кожен Господа неділю. У церкві, побудованій людьми, люди можуть взяти участь 
Вечері Господньої один раз на рік, два рази на рік, раз на квартал або раз на 
місяць.  
     Якщо у віруючих Вечері Господньої рідше, ніж раз на тиждень, вони "забрати" 
частина того, що Бог призначив для поклоніння і, таким чином змінити 
божественної картини Божого (пор. Об 22:19). Якщо люди пропонують Вечеря 
Господня більш ніж один раз на тиждень, вони "Додати в" божественної картини 
Бога і також винні в гріху (пор. Об 22:18). Якщо люди не мають неділю, "Перший 



день тижня", як їх особливий день на честь Бога в поклонінні (1 Кор. 16:2), вони 
також не в змозі йти частину Нового Завіту картини і, таким чином, не є частиною 
Нового Завіту церква.  
     На додаток до визначення Новому Завіті церкву через свої картини для 
перетворення, так, що люди стали членами цієї церкви, суворе дотримання 
Письма і, Вечері Господньої кожну тиждень, новозавітної церкви можна визначити 
за його вчення про давати. Багато релігійні групи звернення до не-християн за 
грошові кошти або вони займаються такими речами, як спекти продажів та 
автомийки. Перші християни століття, які були членами церкви Нового Завіту ", 
взяв нічого з поган" (незбережені, 3 Ін. 7). Сьогодні членами новозавітної церкви як 
і раніше виконувати всі свої фінансові зобов'язання з вільної волі внески учасників; 
Новому Завіті християни не хочу і не чекати, що не є членами внести свій внесок 
всі, щоб роботи Господа.  
     Церква Христа можуть також бути визначені кількість грошей, які люди дають. 
Багато релігійні групи розповідають своїм членам "десятину" (плюс 10% від їх 
доходу). Якщо релігійна група вчить десятини, це вірна ознака того, що це 
підроблені церкви. Десятина є частиною Старого Завіту закону, даного 
єврейському народові. Старозавітний закон містить різні правила про надання, 
підтримки в суботу, жертвопринесення тварин, спеціальні священики і т. д., і цей 
закон був у силі протягом близько 1500 років. Після того, як Ісус прийшов у світ, 
Він сказав Його смерть принесе про новий заповіт (Лк. 22:20), і це відбулося. Ісус 
узяв на Себе весь Старий Завіт системи, вмираючи на хресті (Рим. 10:04 і 
порівняти Євр. 8:5-13). Якщо люди намагаються прив'язати будь-яку частину 
Старого Завіту закон про люди, і розповідати людям на "десятину" є одним із 
прикладів цього, Біблія говорить, що люди "відпали від благодаті" і "відділена від 
Христа" (Гал. 5: 4, ASV).  
     Замість десятини, члени церкви Нового Завіту зробити особисте рішення про 
те, як багато дати. Справді, церква, яка належить Христу регулюється двома 
основними правилами, коли справа доходить до надання: (1) Дай "весело" і (2) 
дають, як ми були "процвітала" (1 Кор 16:02; 2 Кор. . 9:7). Оскільки Новий Завіт 
говорить дати як ми вже процвітав, будь-яка церква, яка говорить людям на 
"десятину" (плюс 10%) є контрафактної церкви. Ті, хто запитати або розповісти 
людям про десятину вчать "різних Євангеліє" (Гал. 1:6-9). Ця помилка настільки 
серйозна, що Павло сказав тим, хто намагається прив'язати якусь частину Старого 
Завіту закон про люди, як жінка, яка перебуває у шлюбі з двома чоловіками в той 
же час (Рим. 7:1-4).  
     Новий Завіт християни знають і вчать, що Ісус "прибив старий закон до хреста" 
(Кол. 2:14) і видалення старозавітний закон містить у собі усунення Десять 
Заповідей. Такі речі, як вбивство, крадіжку і перелюб, як і раніше неправильно 
(Рим. 13:9), але ці акти не мають рації, тому що вони заборонені в Новому Завіті. 
Люди можуть "дізнатися" з Старого Завіту (Рим. 15:4), але Новий Завіт закону все 
в даний час. Підроблені групи часто не проводиться різниця між Старим Заповітом 
і Новим (вони вчать, що Десять заповідей як і раніше обов'язковим, люди повинні 
десятину, як і раніше потрібно тримати в день суботній, і т.д.), але ці речі не вчили 
Нью-християн Завіту. Члени церкви Нового Завіту знати різницю між Старого 
Завіту і Нового Завіту.  



     Тому що члени церкви Нового Завіту правильно розрізняти Старий Заповіт із 
Новим Завітом, вони відповідають Божої волі в галузі музики. У Старому Завіті 
системи поклоніння, люди використовували інструментальна музика (Пс. 150;. 2 
Пар 29:25). У Новому Завіті системи поклоніння, люди спеціально сказав "співати" 
(Еф. 5:19; Кол. 3:16) і це те, що Новий Завіт християни. Якщо Новий Завіт говорить 
"робити музику", ми були б уповноважений зробити музику будь-яким чином ми 
вибираємо. Оскільки Бог конкретно сказав, що ті, які живуть в Новому Завіті, щоб 
зробити музику співом (пор. Євр. 13:15), це те, що його люди, і це ще один 
розпізнавальний знак Церкви Христової. Якщо ми співати і грати у богослужінні, ми 
додамо до інструкції Бога. Додавання інструментальної музики для поклоніння є 
прикладом "буде поклоніння" (Кол. 2:23) і відбувається "за те, що написано" (1 Кор. 
4:6).  
     Церковні хори є ще одним прикладом Біблія говорить, християни "співати один 
до одного", "виходить за рамки, що він написаний." (Еф. 5:19; Кол. 3:16), але деякі 
хори використання церкви ", тому що їм подобається . них "культу не про те, що 
нам подобається, а про таку схему Боже (пор. Ів 4:24, де Ісус сказав, що ми." 
повинні поклонятися в істині "). Якщо ми не будемо робити речі, як Бог описав, ми 
не зупиняємося на те, що написано (1 Кор. 4:6), ми "не перебувати в Христі," і ми 
"не Бог" (2 Ін . 9).  
     Суб'єктів порятунку і поклоніння є дуже корисними у відділенні церкви Нового 
Заповіту від контрафактної груп, але це не єдиний спосіб розпізнати справжню 
Церкву Ісуса. Ми також можемо визначити, яка церква дійсно слідує картина 
Божої, вивчаючи те, що Біблія говорить про церковної організації. Кожна 
організація має певний тип структури, в тому числі штаб-квартири або головний 
офіс, і це також вірно і для Нового Завіту церква. Ісус є главою Церкви Його, і Він 
живе на небесах (Дії 1:11). небесний престол Ісуса (Діян. 2:30) говорить нам, 
"штаб" для церкви Нового Завіту на небі. Кажучи іншими словами, церква Ісуса не 
має земний штаб-квартири; підроблених церкви, однак, часто мають земне штаб-
квартирі. Церква Ісуса також автономні (самоврядування).  
     Як показано на Діяння 14:23 і Філ. 1:1, кожна громада церкви Господа в тому, 
щоб у місцевих лідерів відомої як "старійшин" (ці люди також називають єпископів, 
пресвітерів, пасторів, контролери, пастухи. Кожне з цих слів описує різні аспекти 
старця роботи ). Павло описав кваліфікації для цих людей в 1 Тим. 3:1-5, і він 
сказав старійшин "піклуватися про" (вони правителів і в) місцевого зборів (1 Тим. 
3:5). Тита йдеться про "старійшин" в Тит. 1:5 і потім описав їх як "єпископів" в Тит. 
1:7.  
     Ми читаємо старійшин в Юдеї (Дії 11:29-30), південній Галатії (Дії 14:23), 
Єрусалимі (Дії 15:6), Ефес (Дії 20:17), і в Малій Азії (1 Пет. 5:01 ). Є мається на 
увазі посилання на них у 1 Сол. 5:12 і Євр. 13:17. У Тит. 1:05 ми дізнаємося, що 
старійшини були потрібні на всій території острова Кріт ("кожне місто").  
     Хоча картина Бога для церковного керівництва не виходить за рамки місцевого 
зібрання, високий відсоток релігійних груп керівництва структурою, яка виходить за 
межі місцевої церкви (релігійні групи "Церква штаб-квартири" у відомому місті або 
іншій країні, або ж певний тип регіональному, національному або всьому світу 
ради). Хоча ці механізми є загальними, вони суперечать картини Бога. Церковної 
організації є лише ще одним способом про відокремлення Церкви від Христа від 



імітації, побудованої людьми.  
     Ісус є главою церкви, старійшини місцевих лідерів, а також церква Ісуса є 
спеціальні службовці відомий як "дияконів" (Флп. 1:1). Церква Христа також 
чоловіків, які служать в якості проповідників. Павло і Тимофій були два перші 
міністрів століття і ці люди називають "слугами" у Філ. 1:1. На відміну від дзвіниці, 
побудованої людьми, де проповідники лідерів і часто самі важливі люди у зборах, 
Біблія говорить, проповідників в церкві Христа слуги. Решта членів в церкві Ісуса в 
Новому Завіті просто називали "святим".  
     Новий Завіт шаблон для церкви організацією, описаної в попередніх пунктах, 
різко контрастує з "духовенство-мирян" системи в багатьох конфесій. Справді, у 
багатьох антропогенних церкви має бути "посадова особа", щоб хрестити людей 
або допомогти з поклонінням. картина Божої християнство говорить, що всі 
збереженого "священиків" (1 Пет. 2:5, 9). Замість поділу людей на "духовенства і 
мирян," Ісус сказав: "Всі люди брати" (Мф. 23:8). Павло ілюструє цю точку зору, 
зазначивши, як деякі з Коринтян допомогли і з поклонінням (1 Кор. 14:26). Кор знав 
їх поклоніння не потрібно здійснювати спеціальний священик або свого роду 
"свята людина", тому що всі християни "священиків" (Об'явл 1:6; 5:10), і всі 
християни вважаються " святих "(1 Пет. 1:15).  
     Єдине обмеження, коли справа доходить до провідну роль у поклоніння 
гендерної людини. Кажучи іншими словами, жінки не можуть взяти на себе 
провідну роль в збірці, якщо люди присутні (1 Кор. 14:34-35 і порівняти 1 Тим. 2:8-
13). У Церкві Христовій, будь-який християнин чоловік може допомогти з 
богослужіння, вчити чи проповідувати. Церкви, які жінки проповідників найбільш 
виразно підроблених церков, тому що вони порушують що сказав Павло в 1 Кор. 
14:34-35 і 1 Тим. 2:8-13. Бог дав "зразок" для церкви Нового Завіту (2 Тим. 1:13), і 
всі повинні використовувати цю модель для виявлення і роботи з "Церква Христа" 
в їх співтоваристві.  
     Ми знайшли, і ми частина однієї церкви побудований Христа? Якщо "Церква 
Христа" (Рим. 16:16) не існує в нашому суспільстві, ми можемо приступити до 
однієї і практики Нового Завіту християнство (тобто робити те, так само, як у 
Новому Завіті описує). Ми можемо почати збори в нашому домі (1 Кор 16:19;. 
Полковник 4:15; Phile 2.) Або використовувати орендовану площу, щоб почати 
"поклоніння в дусі та в правді" (Ів. 4:24). Ми, звичайно, не хочу бути частиною 
підроблені груп, які "залишити заповідь Божу, і тримайтеся передань людських" 
(Мк. 7:8). Пам'ятайте, що "всі церкви Христові вітаю вас" (Рим. 16:16).  
 

 


