
Hur man blir en kristen 
  
Gud har en "mönster av sund orden" för den kristna tron och vi är att "hålla" detta 
mönster (2 tim 1: 13). Guds mönster är en del av den "smala gate" som leder till livet 
(Matt. 7: 13-14) och detta mönster, om människor kommer att använda det, eliminerar 
religiösa förvirring och religiösa division (jämför 1 Kor 14: 33). När människor är 
okunniga om Guds mönster eller de förkastar vissa delar av det, kommer att det finnas 
hundratals eller tusentals olika religiösa grupper att alla bekänner sig till vara "Kristna." 
Visserligen anhängare av Kristus vet att Gud har ett specifikt sätt att göra saker och det 
är viktigt att "hålla mönster" (jämför 1 Kor 4: 17). 
En av de mest grundläggande delarna av Guds mönster finns i konvertering (det sätt 
någon blir kristen). Som framgår av följande diagram, kräver Guds mönster för 
konvertering tro (tro), ånger (en att förvandlas från synd), bekännelseoch dop 
(nedsänkning i vatten) för förlåtelse. 
  

Bibeln vers Guds kommando Guds kommando Välsignelse 
Mark. 16: 16: Tror och bli döpta Sparade 

Apg 2: 38: Ånger och bli döpta Syndernas 
Apostlagärningarna 

22: 16: 
Uppstår och bli döpta Tvätta bort synder 

  
Informationen i Mark 16: 16 har jämförts med ett tåg, precis som Railroads förenas 
tillsammans med kopplingsanordning fästpunkt, så ordet "och" kopplar ihop 
kommandon för "belief"och"dop" (Jesus sade en person måste tro och bli döpta innan 
han kan "sparas"). Eftersom de i rättsakter 2 hade hört och trodde fakta i evangeliet 
(Apg 2: 37), de fick höra att "omvända sig och bli döpta" så de kunde ta emot den 
"förlåtelse" (Apg 2: 38). Informationen i rättsakter 2 erbjuder också en utmärkt 
illustration av omvändelse, ett ord som "att förändra till bättre." People som hade 
tidigare hatade Jesus (Apg 2: 36) omvände sig (de började att älska och följa Jesus). 
När människor tror och omvänder sig, de skall vara döpt, en handling som "tvättar bort 
synder" (Apg. 22: 16). 
Utöver avsnitt i det föregående diagrammet Bibeln också förklarar syftet med dopet i 
Gal. 3: 27 (Paulus sade dop sätter människor "i Kristus"). Om en person är tillräckligt 
gammal för att vara ansvariga för sina handlingar, är han antingen "i Kristus" eller "av 
Kristus." Om en person är tillräckligt gammal för att vara ansvarig för sina handlingar 
och han är "out of Christ", han har ingen andliga välsignelser, varav en är frälsning (2 
Tim 2: 10). De som är "i Kristus" har alla andliga välsignelser (Efes. 1: 3), varav en är 
frälsning. Enligt Gal. 3: 27, en person som inte träder "i Kristus" tills han blivit ordentligt 
döpta. 
     I tillägg till Jesus och Paulus säger att dopet är del av frälsning, finns informationen i 
1 Petr 3: 20-21. Peter beskrivs hur fungerade som en skiljelinje för Noa och hans familj 
(Gud använde en översvämning för att avgränsa den sparade från de förlorade, Gen. 
6-7). Vatten hävas arken och de i den säkerhet och vatten orsakade den osparade 
drunkna. I själva verket Peter sade Noa och hans familj var "sparas genom vatten" (1 
Petr 3: 20). Peter sade också att det finns en "sann avbild" för människor idag och 
detta "sant avbild" är "dop" (1 Petr 3: 21). Med andra ord, just som vatten separerade 
den sparade från de förlorade i den antika världen, så vatten (dop) nu delar den 



sparade från de förlorade under Christian eran (se igen det föregående diagrammet). 
Peter vidare noteras hur dop är inte för de "filth köttets" (det är inte en process för att ta 
bort fysiska smuts), 1 Petr 3: 21. Dopet är för andliga filth – synd– så som beskrivs i 
Apostlagärningarna 2: 38 och Apostlagärningarna 22: 16. 
Fanns det inga särskilda befogenheter i översvämning vatten som åtskilda Noah från 
den osparade och det finns inga särskilda befogenheter i vattnet som nu används för 
att döpa människor. Vår motivering från synd kommer genom Jesu blod (Paul gjorde 
denna punkt i Rom. 5: 9 och han förklarade hur processen fungerar i Rom. 6: 1-4). 
Såsom framgick av följande bild som ges genom tillmötesgående vi hand ministerier, 
syndare tillgång till fördelarna med Jesu blod genom reenacting Herrens död, 
begravning och uppståndelsen. När en person anser, han är inte sparas. Troende 
måste få en "död". Denna död är en annan beskrivning för ånger (människor måste slå 
från synden. Jämför kol. 3: 7. Apg 2: 38. Luk. 13: 3; Apg 17: 30). Måste "dör synd" 
(ånger) så inte "dör i synd" (förgås evigt i helvetet). 
 

 
 
Efter att en person har trott och omvände sig (död synd), han är redo att erkänna att 
Jesus är Guds Son (Apg 8: 37, 1 tim 6: 12) och sedan "begravd med Kristus genom 



dopet" (Rom. 6: 4). När en person har blivit ordentligt döpta, han har "Nystartad liv" 
(Rom. 6: 4). 
Många tror att "new life" (frälsning, förlåtelse från synder och alla andliga välsignelser) 
kommer före dopet, men Bibeln säger upprepade gånger detta är felaktigt. Jesus sade 
en person "sparas" efter att döpt (mark. 16: 16). Peter sa en person har de "förlåtelse 
för sina synder" efter att döpt (Apg 2: 38). Ananias sade synder "tvättas bort" genom att 
döpa sig (Apg. 22: 16). Paulus sade "dop" sätter människor till Kristus (Gal. 3: 27). En 
person får "new life" efter dopet (Rom. 6: 4). Jesus sade en person måste vara "född 
nytt" (Joh. 3: 3) och detta nya född kräver vatten (Joh. 3: 5). Gud har ett visst mönster 
för frälsning och detta mönster behöver människor till tro, omvända sig från sina synder, 
bekänner att Jesus är Guds Son och "begravas med Kristus" för "förlåtelse för sina 
synder." 
     Beskrivning av dop som en "begravning" (Rom. 6: 4 och kol 2: 12) säger att Bibeln 
dop kräver nedsänkning (vi gör inte begrava något genom att stänka eller häller smuts 
på det). En begravning innebär någon eller något som omfattas och detta är vad nya 
testamentet dop kräver (en person i och därmed omfattas av vatten). När John döpte 
människor, hans dop krävs "mycket vatten" (Joh. 3: 23). I själva verket säger denna 
vers John döpt på denna plats "eftersom" det var mycket vatten. 
Dop för förlåtelse är en viktig del av Guds mönster för konvertering, men detta är bara 
en egenskap hos nya testamentet kristendomen. Gud har också skapat en speciell plats 
som kallas "kyrkan" () detta ord beskriver den sparade). Jesus lovade att "bygga sin 
kyrka" (Matt. 16: 18) och detta löfte krävs för honom att dö en hemsk död (Apg 20: 28). 
Jesus bygga sin kyrka och byggde han endast en kyrka (Observera att i Matt. 16: 18 
ordet "kyrkan" är singular). 
I Ef. 1: 22-23 Paul beskrivs "kyrkan" som Jesus "organ" ("i kyrkan, som är hans kropp"). 
Anges ett annat sätt, Paul bekräftade att orden kyrkan och kropp är utbytbara ("kyrkan" 
och "brödtext" beskriva samma sak). Betydelsen av detta faktum ses i Ef 4: 4, en plats 
där Paul sade Gud har bara "ett enda organ." Eftersom detåter bara är "ett organ" (Ef 4: 
4), och detta "ett organ är kyrkan" (Ef 1: 22-23), dere är en kyrka som har Guds 
godkännande. Många andra kyrkor finns i världen, men dessa kyrkor ingår inte i kyrkan 
byggdes av Kristus. Dessa andra kyrkor är förfalskade grupper som har byggts av män 
(Matt. 15: 8-9) och Jesus sade dessa grupper kommer en dag att förstöras eftersom 
Gud inte bygga dem (Matt. 15: 13). 
Problemet med falska kyrkor är så dålig att Jesus sade: "inte var och en som säger åt 
mig, Herre, Herre, skall träda i himmelriket. men han som gör att min fader som är i 
himlen. 22 Många säger till mig på den dagen, Herre, Herre, inte vi profetera genom ditt 
namn och genom ditt namn ut demoner, och genom ditt namn gör många underverk? 
23 Och sedan kommer jag bekänner sig till dem, jag visste aldrig du: avvika från mig, ni 
som arbetar ogärning"(Matt. 7: 21-23). 
Om vi vill verkligen älska och tjäna Gud, måste vi identifiera och arbetar med Jesus en 
sanna kyrkan i stället för en förfalskad gruppen. Bibeln hjälper oss att identifiera vilken 
kyrkan är rätt genom skrifterna. Vi kan identifiera rätt kyrkan med hjälp av "mönster" (2 
tim 1: 13) finns i Guds ord. Mönstret för Kristi kyrka innehåller saker som hur människor 
bli kristna, hur Jesus kyrkan dyrkar, hur Herrens kyrkan är organiserad och vad dess 
medlemmar gör. 
Som redan har förklarats i den föregående informationen, en av identifieringsmärken i 



Jesu kyrkan finns i hur människor ska sparas: människor måste tro (Heb. 11: 6). 
omvända sig från sina synder (Luk. 13: 3; Apg 17: 30). erkänner att Jesus är Guds Son 
(Rom 10: 9), och bli döpta för förlåtelse (Apg 2: 38, 22: 16). Bibeln talar aldrig om saker 
som "acceptera Jesus i hjärtat," "säger sinner's prayer" eller "be att ta emot Kristus." 
När en person följer Guds mönster för konvertering som beskrivs i föregående punkt, 
Bibeln säger Jesus "lägger till" en person till sin kyrka (Apg 2: 47, KJV). I kyrkorna 
byggdes av män (förfalskade grupper), människor "delta ofta" kyrkan eller de "röstar" in 
i den. Apostlagärningarna 2: 47 säger medlemskap i Jesu kyrkan styrs av Herren själv. 
Anges ett annat sätt, kan folk inte ansluta "till" nya testamentets kyrka. Inte heller kan 
de vara röstade in i den. Människor blir automatiskt medlemmar av det efter de följa 
Guds mönster för konvertering. 
Nya Testamentet kyrkan kan också identifieras av vad. När människor blev kristna på 
dagen Pingst (rättsakter 2: 36-38), Luke säger de "fortsatt stedfastly i de apostlarnas 
undervisning och kamratskap, brytande av bröd och böner" (Apg 2: 42). Denna passage 
visar att del av Guds exempel innebär möte regelbundet och gör saker som anges i 
denna vers. Mest religiösa grupper har åtagit sig att "bön" och "kamratskap," men de 
flesta är inte "stedfast" med de andra två egenskaperna i akter 2: 42 ("apostlarnas 
undervisning" och "bryta av bröd"). 
Jesu kyrkan kan identifieras delvis genom sin strikt efterlevnad av apostlarna läran (den 
information som vi har nu i Bibeln). I stället använda för efter de regler och diktat av 
män (Matt. 15: 9), medlemmar i Kristi kyrka Bibeln som sin enda guide. Nya 
testamentets kristna vet att Gud har gett "perfekt lag om frihet" (Jak. 1: 25) och denna 
information ger dem "alla saker som hör till livet och gudaktighet" (2 Pet. 1: 3). Anges ett 
annat sätt, avslutade nya testamentet "förser oss åt alla goda arbete" (2 Tim 3: 16-17). 
Således, nya testamentets kristna (de som är en del av Kristi kyrka) uteslutande förlita 
sig på denna "form av undervisning" (Rom. 6: 17)mönster"(2 tim 1: 13) de måste tjäna 
och dyrkar Gud"sanning"(Joh. 4: 24). Falska kyrkor förlita sig på trosläror, information 
från sina "kyrkans huvudkontor," kyrkan underhållsinstruktioner osv. 
Apostlagärningarna 2: 42 hänvisar också till "att bryta av bröd" (dvs. Herrens Nattvard. 
Den grekiska texten säger bokstavligen "att bryta av bröd"). Detta uttalande säger det 
första århundradet kristna drack av Herrens Nattvard på basis av "stedfast". Andra 
stycken förstärka det faktum att medlemmarna i Jesu kyrkan tog Herrens Nattvard 
regelbundet. Till exempel, Paul talade korintiska församlingar i 1 Kor 16: 2. Korinthierna 
möte på varje söndag (denna punkt uttrycks väl i NASB) och Korinthierna att objekten 
för Herrens Nattvard till deras hämtningar per aggregat (1 Kor 11: 20). Även om den 
artiklar för Herrens Nattvard skulle missbrukas, Korinthierna visste att de var att föra 
delarna för Herrens Nattvard varje söndag. Detta var praxis för Corinth, liksom alla 
andra församlingar som övat på nya testamentet kristendomen (1 Kor 4: 17). 
I rättsakter 20 läser vi i en tid när Paul var med vissa kolleger kristna och denna grupp 
faktiskt väntat för den "första dagen i veckan" (Apg 20: 6), söndag, så Herrens Nattvard 
skulle kunna observeras (rättsakter 20: 7). Trots att Paulus var bråttom (Apg 20: 16), 
han väntade sju dagar så han kunde träffa kolleger kristna den "första dagen i veckan" 
(Apg 20: 6) och ta del av Herrens Nattvard (nattvard). Denna information 
överensstämmer helt med rättsakter 2: 42, en text som säger att först kristna 
"fortsättning orubbligt i att bryta av bröd". Medlemmarna i Jesu kyrkan ta del av Herrens 
Nattvard varje söndag. Ta i kyrkorna byggdes av män, personer får del av Herrens 



Nattvard en gång om året, två gånger om året, när en fjärdedel eller en gång i 
månaden. 
Om troende har den Herrens Nattvard mindre ofta än en gång i veckan, de "take away" 
del av vad Gud är avsedda för dyrkan och därmed ändra Guds gudomliga mönster () 
jämför upp 22: 19). Om personer erbjudandet Herrens Nattvard mer än en gång i 
veckan, de "Lägg till" Guds gudomliga mönster och är också skyldiga till synden 
(jämföra Rev. 22: 18). Om människor inte söndag, den "första dagen i veckan," som 
deras särskilda dagen till ära Gud i dyrkan (1 Kor 16: 2), de också misslyckas med att 
följa del av mönstret som nya testamentet och ingår således inte i nya testamentets 
kyrka. 
     Förutom att identifiera nya testamentet kyrkan genom sina mönster för konvertering, 
kan det sätt på vilket människor bli medlemmar i denna kyrka, det strikt iakttagandet av 
skrifterna och med Herrens Nattvard varje vecka, nya testamentets kyrka identifieras 
genom sina läror att ge. Många religiösa grupper vädjar till icke-kristna för fonder eller 
de ägnar sig åt saker som bakar försäljning och bilen tvättar. Det första århundradet 
kristna, som var medlemmar i nya testamentets kyrka, "tog inget från icke-judarna" (de 
ändringar som inte sparats, 3 Joh. 7). Idag uppfyller medlemmar i nya testamentet 
kyrkan fortfarande alla sina finansiella skyldigheter genom fri vilja bidrag från 
medlemmar. Nya testamentets kristna inte vill eller förväntar sig icke-medlemmar att 
bidra något till Lords arbete. 
Kristi kyrka kan också identifieras genom mängden pengar som människor. Många 
religiösa grupper berätta för sina medlemmar att "tiondet" (ger 10% av sin inkomst). Om 
en religiös grupp undervisar Tiondelagen, är det ett säkert tecken på att det är en falsk 
kyrka. Tiondet är en del av gamla testamentet lagen som gavs till den hebreiska 
nationen. Gamla Testamentet lagen innehåller olika bestämmelser om att ge, att hålla 
sabbatsdagen, animaliskt uppoffringar, särskilda präster, etc., och denna lag var i kraft i 
ungefär 1 500 år. När Jesus kom till världen han sade hans död skulle leda till ett nytt 
förbund (Luk. 22: 20) och detta skedde. Jesus tog bort hela gamla testamentet systemet 
genom att dö på korset (Rom 10: 4 och jämföra Heb. 8: 5-13). Om människor försöker 
binda någon del av den gamla Testament lag på människor, och tala om för folk att 
"tithe" är ett exempel på detta, i Bibeln står människor är "sjunkit från nåd" och är 
"severed från Kristus" (Gal. 5: 4, ASV). 
I stället för tiondelagen göra medlemmar i nya testamentet kyrkan ett personligt beslut 
om hur mycket att ge. I själva verket kyrkan som tillhör Kristus styrs av två 
grundläggande regler när det gäller att ge: (1) ge "glatt" och (2) ge som vi har varit 
"blomstrade" (1 Kor 16: 2; 2 Kor 9: 7). Eftersom det nya testamentet säger ge som vi 
har varit blomstrade, är någon kyrka som talar om för människor att "tiondet" (ger 10%) 
en falsk kyrka. De som ber eller tala om för folk att tiondet undervisning en "olika 
evangeliet" (Gal. 1: 6-9). Detta fel är så allvarlig att Paulus sade dem som försöker 
binda någon del av den gamla Testament lag på människor är som en kvinna som är 
gift med två män samtidigt (Rom. 7: 1-4). 
Nya testamentets kristna känner och undervisa som Jesus "nailed korset gamla lagen" 
(kol. 2: 14) och borttagning av gamla testamentet lagen innehåller eliminering av tio 
Guds bud. Saker som mord, stöld och äktenskapsbrott är fortfarande fel (Rom. 13: 9), 
men dessa fungerar är fel eftersom de är förbjudna i nya testamentet. Människor "lär" 
från det gamla testamentet (Rom. 15: 4), men nya testamentet är den lag som alla är 



enligt nu. Falska grupper misslyckas ofta med att skilja mellan det gamla testamentet 
och de nya (de lära att de tio budorden fortfarande är bindande, behöver tithe, finns det 
fortfarande ett behov av att hålla sabbatsdagen, etc.), men dessa saker inte är 
undervisade av nya testamentets kristna. Medlemmar i nya testamentet kyrkan vet 
skillnaden mellan det gamla testamentet och nya testamentet. 
Eftersom medlemmarna i nya testamentet kyrkan skilja korrekt gamla Testamentet från 
nya testamentet, följa de Guds vilja när gäller musik. Enligt gamla testamentet system 
för dyrkan, användes instrumental musik (Ps. 150; 2 Chron. 29:25). Enligt nya 
testamentet system för dyrkan, människor är särskilt berättade att "sjunga" (Ef. 5: 19. 
Kol. 3: 16) och nya testamentets kristna göra. Om nya testamentet sa "gör musik," vi 
skulle bemyndigas att göra musik något sätt som vi väljer. Sedan Gud har uttryckligen 
sagt dem som levande enligt nya testamentet är att göra musik genom att sjunga 
(jämför Hebr 13: 15), sitt folk göra och det är en annan identifikationsmärke i Kristi 
kyrka. Om vi sjunger och spelar i dyrkan, vi lägger till Guds instruktioner. Lägga till 
instrumental musik att dyrka är ett exempel på "kommer-dyrkan" (kol 2: 23) och "än vad 
som skrivs" (1 Kor 4: 6). 
Kyrkans körer är ett annat exempel på "gå längre än vad det är skrivet." I Bibeln står det 
kristna är att "sjunga till varandra" (Ef. 5: 19. Kol. 3: 16), men vissa använder kyrkans 
körer "eftersom de gillar dem." Dyrkan handlar inte om vad vi vill. Det handlar om efter 
Guds mönster (jämför med Joh. 4: 24 där Jesus sade vi "måste tillbe i sanning"). Om vi 
inte gör saker på det sätt som Gud har beskrivit, vi går utöver vad som skrivs (1 Kor 4: 
6), vi "inte längre kvar i doktrinen om Kristus" och "har vi inte Gud" (2 Joh. 9). 
Ämnena frälsning och dyrkan är mycket användbara i skiljer den nya Testament kyrkan 
från falska grupper, men dessa är inte de enda sätten att erkänna Jesus sanna kyrkan. 
Vi kan också bestämma vilken kyrka verkligen följer Guds mönster genom att studera 
vad Bibeln säger om kyrkan organisation. Varje organisation har någon typ av struktur, 
inklusive ett huvudkontor eller huvudkontoret, och detta gäller även för nya testamentets 
kyrka. Jesus är ledare för sin kyrka och han bor i himlen (Apg 1: 11). Jesu himmelske 
trontillträdet (Apg 2: 30) berättar "huvudkontor" för nya testamentet kyrka är i himlen. 
Anges ett annat sätt, Jesu kyrkan har ingen jordiska högkvarter. falska kyrkor, men har 
ofta ett jordiskt högkvarter. Jesu kyrkan är också autonoma (självstyrande). 
Som illustreras av Apg 14: 23 och fil 1: 1, varje församling i Herrens kyrkan är att ha 
lokala ledare kallas "äldste" (dessa män också kallas biskopar, presbyters, pastorer, 
övervaka avvecklingssystemen, herdar. Vart och ett av dessa ord beskriver olika 
aspekter av en äldste arbete). Paul beskrivs kvalifikationer för dessa män i 1 Tim 3: 1-5 
och han sade äldste "ta hand om" (de är i regelrs för och i) en lokal församling (1 Tim 3: 
5). Titus "äldste" som avses i Tit. 1: 5 och sedan beskrev dem som "biskopar" i Tit. 1: 7. 
Vi läser av äldste i Judeen (rättsakter 11: 29-30), södra Galatien (Apg 14: 23), 
Jerusalem (Apg 15: 6), Ephesus (Apg 20: 17), och mindre Asien (1 Petr 5: 1). Det finns 
underförstådda hänvisningar till dem i 1 denna. 5: 12 och Heb. 13:17. I Tit. 1: 5 vi lära 
oss att äldste behövdes hela ön Kreta ("varje stad").  
Även om Guds mönster för kyrkans ledarskap inte sträcker sig längre än den lokala 
församlingen, en hög andel av religious grupper har ett ledarskap struktur som går 
utanför lokalt kyrkan (religiösa grupper har en "kyrkans högkvarter" i en välkänd stad 
eller ett annat land eller finns det någon typ av regionala, nationella eller globala 
styrelse). Dessa arrangemang är gemensamt, är de i motsats till Guds mönster. 



Kyrkans organisation är bara ett ytterligare sätt att skilja Kristi kyrka från imitationer av 
män. 
     Jesus chef för kyrkan, äldsterna de lokala ledarna, och Jesu kyrkan har särskilda 
anställda kallas "diakoner" (fil. 1: 1). I Kristi kyrka har också män som tjänar som 
predikanter. Paul och Timothy var två första århundradet ministrar ochse män är som 
"anställda" i fil. 1: 1. Till skillnad från kyrkorna byggdes av män där predikanter är ledare 
och ofta de viktigaste människorna i församlingen, säger Bibeln predikanter i Kristi kyrka 
är anställda. De återstående medlemmarna i Jesu kyrkan i det nya testamentet som helt 
enkelt kallas "heliga." 
Nya Testamentet mönstret för kyrkans organisation beskrivs i de föregående punkterna 
står i skarp kontrast till "präster-lekmännen" systemet finns i många valörer. I själva 
verket många konstgjorda kyrkor måste det finnas en "officiell person" att döpa 
människor eller hjälpa till med dyrkan. Guds mönster för kristendomen står alla de 
sparade är "präster" (1 Pet. 2: 5, 9). I stället för att dela upp människor i "prästerskapet 
och lekmännen", sa Jesus "alla är bröder" (Matt. 23: 8). Paul illustrerade detta genom 
att notera hur flera av Korinthierna hjälpt i och med dyrkan (1 Kor 14: 26). Korinthierna 
kände deras dyrkan inte behövde utföras av en särskild präst eller någon typ av "heliga 
person" eftersom alla kristna är "präster" (upp 1: 6; 5: 10) och alla kristna som anses 
vara "heliga" (1 Pet. 1: 15). 
Den enda begränsningen när det gäller att ha en ledande roll i dyrkan är en persons 
kön. Anges ett annat sätt, kvinnor får inte inta en ledande roll i församlingen om män är 
närvarande (1 Kor 14: 34-35 och jämför 1 Tim 2: 8-13). I Kristi kyrka kan någon kristen 
male med dyrkan, undervisa eller predika. Kyrkor som har kvinnor predikanter är de 
flesta definitivt falska kyrkor eftersom de strider mot vad Paulus sade i 1 Kor 14: 34-35 
och 1 Tim 2: 8-13. Gud har gett en "mönster" för nya testamentets kyrka (2 tim 1: 13) 
och alla måste använda detta mönster att identifiera och arbeta med "i Kristi kyrka" i 
samhället. 
Har vi funnit och är vi en är en del av en kyrkan byggdes av Kristus? Om "i Kristi kyrka" 
(Rom. 16: 16) finns inte i vårt samhälle, kan vi starta en och öva på nya testamentet 
kristendomen (dvs. göra saker precis som nya Testamentet beskrivs). Vi kan börja en 
församling i vårt hem (1 Kor 16: 19. Kol 4: 15. Phile. 2) eller använda en hyrda utrymme 
för att starta "dyrkar i ande och sanning" (Joh. 4: 24). Vi vill verkligen inte vara en del av 
de förfalskade grupperna att "lämna befallning av Gud, och håll snabbt traditionen av 
män" (Mark 7: 8). Kom ihåg att "alla kyrkor Kristi salute you" (Rom. 16: 16).  
 


