
Kaip tapti krikščionių  
 
     Sąvoka "Naujojo Testamento krikščionybė" paprasčiausiai reiškia daryti viską, kaip 
Naujasis Testamentas apibūdina. Dievas "modelio garso ţodţiai" krikščionių tikėjimo ir 
mes į "laikyti" į šį modelį (2 Tim. 1:13). Dievo modelis yra dalis "ankštus vartus", kuris 
veda į gyvenimą (Mt 7:13-14), ir šio modelio, jei ţmonės jį naudoja, šalina religinės 
painiavos ir religinių kvadratas (palyginti 1 Kor. 14:33). Kai ţmonės neţino Dievo modelį 
arba jie atmestų kai jo dalį, ten bus šimtai ar tūkstančiai įvairių religinių grupių, kad visi 
išpaţinti būti "krikščionys". Tikrąją Kristaus pasekėjai ţinau, kad Dievas yra tam tikru 
būdu, kaip daryti dalykus ir svarbu "laikyti su modelio" (plg. 1 Kor. 04:17).  
     Vienas iš pačių elementariausių dalys Dievo raštas, rastas perskaičiavimo (kaip 
kaţkas tampa krikščionių). Kaip matyti iš toliau pateiktoje diagramoje, Dievo modelio 
keitimo reikia tikėjimo (tikėjimo), atgaila (tekinimo nuo nuodėmės), išpaţinties, ir krikštas 
(panardinant į vandenį) uţ nuodėmių atleidimą.  
 
Eilutėmis iš Biblijos Dievo įsakymui Dievo įsakymui palaiminimas  
Mk. 16:16: Tikėkite ir būsite pakrikštyti Išsaugota  
Apd 2:38: Atsiverskite ir būti pakrikštyti nuodėmių atleidimą  
Teisės 22:16: "Kelkis ir būti pakrikštyti Nuplaukite nuodėmes  
 
     MK informacija. 16:16 buvo lyginamas su traukiniu; kaip boxcars yra sujungtos su 
sukabinimo įtaiso kaiščio, todėl ţodis "ir" sujungiami į "tikėjimo" ir "krikštą" (Jėzus tarė 
asmuo turi tikėti ir būti pakrikštyti prieš komandas jis gali būti "išgelbėti"). Nuo šių Apd 2 
girdėjo ir tikėjo Evangelijos (Apd 2:37) faktai, kad jiems buvo liepta "atgailauti ir būti 
pakrikštyti", kad jie galėtų gauti "nuodėmių atleidimą" (Apd 2:38). Apd 2 informaciją taip 
pat siūlo puikus pavyzdys, atgaila, ţodis, kuris reiškia "pakeisti į geresnę pusę." 
Ţmonės, kurie turėjo anksčiau nekenčiau Jėzaus (Aktai, 2:36) gailėjosi (jie pradėjo 
mylėti ir sekti Jėzumi). Po ţmonių tiki, ir atgailauti, jie turi būti pakrikštytas, veikti, kad 
"nuplauna nuodėmes" (Apd 22:16).  
     Be ankstesnėje diagramoje ištraukas, Biblija taip pat paaiškina, krikšto tikslas Galas. 
03:27 (Paulius sakė krikštas kelia ţmonių "į Kristų"). Jei asmuo yra pakankamai suaugę, 
turi būti atskaitinga uţ savo veiksmus, jis yra arba "Kristuje" arba "iš Kristaus." Jei 
ţmogus yra senas pakankamai, kad būtų atsakingas uţ savo veiksmus, ir jis yra "iš 
Kristaus," jis ne dvasiniais palaiminimais, iš kurių vienas yra išgelbėjimas (2 Tim. 2:10). 
Tie, kurie yra "Kristuje" turi visas dvasiniais palaiminimais (Ef 1:3), vienas iš kurių yra 
išganymas. Pagal Gal. 03:27, asmuo nėra įrašo "į Kristų", kol jis buvo tinkamai 
pakrikštytas.  
     Be Jėzaus ir Pauliaus sakydamas, kad krikštas yra dalis išganymo procese, yra į 1 
Pt informacija. 3:20-21. Petro aprašyta, kaip vanduo patiekiamas kaip skiriamąją ribą 
Nojus ir jo šeima (Dievas naudojami potvynio atskiras išgelbėti nuo pamestas, Pr 6-7). 
Vandens panaikino skrynią ir ją saugos ir vandens sukeltos neįrašytų į nuskęsti. Iš tiesų, 
Petras sako Nojus ir jo šeima buvo "išgelbėti vandeniu" (1 Pt. 3:20). Petras taip pat 
pasakė, kad yra "tikrosios panašumą" ţmonėms šiandien ir tai "tikrosios panašumas" 
yra "krikštas" (1 Pt. 3:21). Kitaip tariant, kaip vandens atskirtą išgelbėti nuo prarastas 
senovės pasaulyje, taip ir vanduo (krikštas) dabar dalija išgelbėti nuo prarastas pagal 
krikščioniškosios eros (ţr. vėl praėjusių diagramą). Petras taip pat paţymėjo kaip 



krikštas nėra skirtas "purvas iš kūno" (tai ne procesas pašalinti fizines purvo), 1 Pt. 
03:21. Krikštas yra dvasinio šlykštynė-nuodėmę, kaip paaiškinta Apd 2:38 ir Teisės 
22:16.  
     Nebuvo specialios galios potvynių vandenis, kad atskirti Nojus iš neišsaugotus ir 
nėra specialios galios vandens, kad dabar yra naudojama krikštyti ţmonės. Mūsų 
pagrindimas nuo nuodėmės ateina per Jėzų "kraujo (Paulius padarė šį Rom. 05:09 
punktas ir jis paaiškino, kaip šis procesas veikia Rom. 6:1-4).  
     Kaip rodo šie grafika, kuri yra pateikiama per Mes mandagumo prieţiūra Ministerijos, 
nusidėjėliai prieigos Jėzaus kraujo naudą reenacting Viešpaties mirties, laidojimo ir 
prisikėlimo. Po asmuo mano, kad jis nėra įrašytas. Tikintysis turi patirties "mirtis". Tai 
mirtis yra dar vienas atgailos aprašymas (ţmonės turi nusigręţti nuo nuodėmės 
Palyginti pulkininkas 03:07;. Apd 2:38;. Lk 13:03; Teisės 17:30). Ţmonės turi "mirti į 
nuodėmės" (atgailauti), todėl jie nėra "miršta nuodėmę" (gesti amţinai į pragarą).  
 
   

     Po asmuo tikėjo ir gailėjosi (mirė nuodėmei), jis yra pasirengęs pripaţinti, kad Jėzus 
yra Dievo Sūnus (Apd 8:37;. 1 Tim 6:12), o tada bus "palaidotas su Kristumi per krikštą" 
(Rom . 06:04). Po asmeniui buvo tinkamai pakrikštytas, jis turi "atnaujintą gyvenimą" 



(Rom 6:04).  
     Daugelis mano, kad "naujas gyvenimas" (išgelbėjimą, nuodėmių atleidimą ir visos 
dvasiniais palaiminimais) eina prieš krikštą, bet Biblija ne kartą sako, kad tai yra 
neteisinga. Jėzus tarė asmuo yra "išgelbėti" Pakrikštytas (Mk. 16:16). Petras sako: 
ţmogus turi "atleisti savo nuodėmes" Pakrikštytas (Aktai, 2:38). Ananijas sakė 
nuodėmių "nuplauti" iki kryţius (Aktai, 22:16). Paulius sakė: "krikštas" kelia ţmonių į 
Kristų (Gal 3:27). Asmuo gauna "naują gyvenimą" po krikšto (Rom 6:04). Jėzus sakė: 
asmuo turi būti "gimti iš naujo" (Jn 03:03) ir ši nauja gimimo reikalauja vandens (Jn 3:5). 
Dievas turi konkretų modelį išganymo ir šio modelio ţmonės turi tikėti, atgailauti uţ savo 
nuodėmes, išpaţinti, kad Jėzus yra Dievo Sūnus, ir būti "palaidotas su Kristumi", skirta 
"atleidimą uţ savo nuodėmes."  
     Krikšto aprašymas "laidojimo" (Rom 6:04 ir Col 2:12) mums sako, kad Biblija krikštas 
reikalauja panardinimo būdu (mes ne palaidoti kaţkas purškimu arba pilant purvą ant 
jo). Laidojimo reiškia kaţkas arba koks nors apima ir tai, ką Naujasis Testamentas 
krikštą reikalaujama (asmuo panardinamas į ir tokiu atveju jos patenka į vandenį). Kai 
Jonas krikštijo ţmones, savo krikšto reikia "daug vandens" (Jn 3:23). Iš tiesų, šios 
stichijos sako Jonas krikštijo šioje vietoje ", nes" ten buvo daug vandens.  
     Krikštas nuodėmėms atleisti yra esminė Dievo modelio konvertavimo, bet tai tik 
viena charakteristika Naujojo Testamento krikščionybė. Dievas taip pat sukūrė specialią 
vietą, vadinamą "Baţnyčios" (šis ţodis apibūdina išsaugoti). Jėzus paţadėjo "statyti Jo 
Baţnyčia" (Mt 16:18) ir šis paţadas reikia jį mirti siaubinga mirtimi (Aktai, 20:28). Jėzus 
statyti Jo Baţnyčia ir Jis pastatė tik vieną baţnyčią (pranešimas, kad Mt. 16:18 ţodis 
"Baţnyčia" yra vienaskaitos).  
     Be Ef. 1:22-23 Paulius aprašyta "baţnyčia", kaip Jėzaus "kūnas" ("iki baţnyčios, kuri 
yra Jo kūnas"). Nurodytų kitu būdu, Paulius patvirtino, kad ţodţiai baţnyčia ir kūno yra 
keičiamos ("Baţnyčia" ir "kūnas" apibūdina tą pačią dalykas). Šio fakto reikšmė yra 
vertinama Ef. 4:4, vieta, kur Paulius sako Dievas tik "vienas kūnas." Kadangi yra tik 
"vienas kūnas" (Ef 4:4), o tai "vienas kūnas yra baţnyčia" (Ef 1:22-23 ), yra viena 
baţnyčia, kuri Dievo patvirtinimą. Daugelis kitų baţnyčių galima rasti visame pasaulyje, 
tačiau šios baţnyčios nedalyvauja baţnyčia pastatyta Kristaus. Šie kitomis baţnyčiomis, 
yra falsifikuoti grupių, kurios buvo pastatytas vyrams (Mt 15:8-9) ir Jėzus tarė šioms 
grupėms bus vieną dieną būti sunaikinti, nes Dievas negali sukurti jiems (Mt 15:13).  
     Su suklastotų baţnyčios problema yra taip blogai, kad Jėzus sakė: "Ne kiekvienas, 
kuris man tarė:" Viešpatie, Viešpatie, įsigalioja dangaus karalystė, bet kas vykdo valią 
mano Tėvo, kuris yra danguje. 22 Daugelis man pasakys tą dieną, Viešpatie, Viešpatie, 
ar mes ne kalbėk Tavo vardas, ir Tavo vardas išvarau demonus ir Tavo vardas padaryti 
daug stebuklų? 23 Ir tada aš išpaţinti jiems Aš niekada neţinojo jus: Šalin nuo manęs, 
jūs, kurie darbo kaltė "(Mt 7:21-23).  
     Jei norime, kad tikrai mylėti ir tarnauti Dievui, turime nustatyti ir dirbti su Jėzaus 
viena tikra baţnyčia, o ne suklastotas grupė. Biblija mums padeda nustatyti, kurios 
baţnyčios teisę per Šventąjį Raštą, galime nustatyti tinkamą baţnyčia naudojant 
"modelis" (2 Tim 1:13). Rasti Dievo ţodį. Kristaus baţnyčia modelis apima dalykus, 
pavyzdţiui, kaip ţmonės tampa krikščionimis, kaip Jėzaus baţnyčia garbina, kaip 
VIEŠPATS, baţnyčios organizuota, ir kas jos nariai,.  
     Kaip jau paaiškinta pirmiau informacijos, viena iš identifikavimo ţenklai Jėzaus 
baţnyčia yra nustatyta, kaip ţmonės yra saugomi: Ţmonės turi tikėti (Ţyd 11:6); 



atgailauti uţ savo nuodėmes (Lk 13:03; Teisės 17: 30); pripaţįsta, kad Jėzus yra Dievo 
Sūnus (Rom 10:9), ir būti pakrikštyti uţ nuodėmių atleidimą (Apd 2:38; 22:16). Biblija 
niekada kalbama apie tokius dalykus kaip "perimančioji Jėzų į širdį", "pasakė, kad 
nusidėjėlio malda" arba "girdi, kad priimti Kristų".  
     Po asmuo taip Dievo modelio konversijos, kaip buvo aptarta ankstesnėje dalyje, 
Biblija sako Jėzus "priduria:" asmuo, Jo Baţnyčia (Aktai, 2:47, KJV). Be baţnyčių 
pastatyta vyrų (suklastotas grupių), ţmonės daţnai "prisijungti" prie baţnyčios ar jie 
"balsavo" į jį. Teisės 2:47 sako Jėzaus baţnyčia narystė yra kontroliuojama Pats 
Viešpats. Nurodytų kitu būdu, ţmonės negali "prisijungti" prie Naujojo Testamento 
baţnyčios. Nei jie gali būti balsuojama į jį. Ţmonės automatiškai tampa nariais po to, kai 
jie laikosi Dievo modelio pertvarkymą.  
     Naujojo Testamento baţnyčios taip pat gali būti pripaţinta tai, ką ji daro. Po ţmonių 
tapo krikščionimis dėl Sekminės (Apd 2:36-38) diena, Lukas sako, kad jie "ir toliau 
stedfastly laikėsi apaštalų mokymo ir bendravimo, į duonos ir maldų Breaking" (Apd 
2:42). Iš šios ištraukos matyti, kad dalis Dievo pavyzdys yra susijęs su posėdţio 
reguliariai ir daro ką išvardytų šios stichijos. Dauguma religinių grupių yra 
įsipareigojusios "malda" ir "stipendijos", bet dauguma nėra "ištikimas" su kitais dviem 
charakteristikomis Teisės 2:42 ("apaštalų mokymą" ir "duonos lauţymo").  
     Jėzaus baţnyčia iš dalies galima identifikuoti pagal jo grieţtai laikytis apaštalų 
doktrinos (informacija, kurią mes dabar turime Biblijos). Vietoj šių taisyklių ir diktuoja 
vyrų (Mt 15:09), Kristaus baţnyčia naudoti Biblija yra vienintelis gidas nariai. Naujajame 
Testamente krikščionims ţinoti, kad Dievas davė "tobuląjį laisvės įstatymą" (Jas. 1:25) ir 
šią informaciją suteikia jiems "viskas, kas susiję su gyvenimo ir devotionis" (2 Pt. 1:3). 
Nurodytų kitu būdu, baigė Naujojo Testamento "pateikia mums pas kiekvienam geram 
darbui" (2 Tim. 3:16-17). Taigi, Naujajame Testamente krikščionys (kurie yra dalis 
Kristaus baţnyčia) tik remtis šiuo "forma mokymo" (Rom 6:17) uţ "modelis" (2 Tim. 
1:13) jie turi tarnauti ir garbinti Dievą "tiesą" (Jn 4:24). Padirbtų pinigų baţnyčių remtis 
tikėjimų, informacija iš jų "baţnyčios būstinėje," baţnyčios vadovai ir tt  
     Teisės 2:42 taip pat nurodo į "duonos lauţymo" (ty Viešpaties vakarienę. Graikų 
kalba paţodţiui sako "iš duonos lauţymo"). Šis pareiškimas pasakoja pirmojo amţiaus 
krikščionys valgė Viešpaties vakarienė ant "ištikimas" pagrindu. Kiti ištraukas sustiprinti 
tai, kad Jėzaus baţnyčios nariai buvo Viešpaties vakarienė reguliariai. Pavyzdţiui, 
Paulius kalbėjo apie Korinto asamblėjų 1 Kor. 16:02. Kor buvo susitikimas kiekvieną 
sekmadienį (šiuo klausimu išreiškė labai gerai nano) ir Kor nešė daiktus, Viešpaties 
vakarienė prie jų savaitinę mazgai (1 Kor. 11:20). Nors Viešpaties vakarienės metu 
buvo elementus piktnaudţiaujama, Korintiečiams ţinojo, kad jiems buvo pareikšti dėl 
Viešpaties vakarienė kiekvieną sekmadienį elementai. Taip buvo Korinto praktika, taip 
pat visoms kitoms kongregacijoms, kad praktikuojamas Naujojo Testamento 
krikščionybė (1 Kor. 04:17).  
     Visų Teisės 20 mes skaityti kai Paulius buvo su kai kuriais kolegomis krikščionys ir 
šią grupę tikrai laukė "pirmą savaitės dieną" (Apd 20:06), sekmadienis, todėl Viešpaties 
vakarienė galėtų būti pastebėtas (Aktai, 20:07 ). Nors Paulius, skubėti (Aktai, 20:16), jis 
laukė septynias dienas, kad jis galėtų susitikti su bendramoksliais krikščionys dėl "pirmą 
dieną ir savaitę" (Apd 20:06) ir valgyti Viešpaties vakarienės (Komunijos) . Ši informacija 
atitinka puikiai su Teisės 2:42, tekstas, kuriame rašoma apie pirmuosius krikščionis "ir 
toliau tvirtai į duonos lauţymo". Jėzaus baţnyčios nariai valgyti Viešpaties vakarienė 



kiekvieną sekmadienį. Be baţnyčių pastatyta vyrai, ţmonės gali valgyti, Viešpaties 
vakarienė kartą per metus, du kartus per metus, kartą per ketvirtį arba kartą per mėnesį.  
     Jei garbintojai turi Viešpaties vakarienė rečiau nei kartą per savaitę, jie "atima" dalį 
to, ką Dievas norėjo dalyvauti pamaldose, ir todėl pakeisti Dievo dieviškąjį modelį 
(palyginti red 22:19). Jei ţmonės siūlo, Viešpaties vakarienė daugiau nei vieną kartą per 
savaitę, jie "Įtraukti į" Dievo dieviškąjį modelį ir taip pat pripaţinti kaltais dėl nuodėmės 
(plg. red 22:18). Jei ţmonės neturi sekmadienį, "pirmąją dieną, savaitę," kaip savo 
ypatingą dieną garbę Dievui garbinti "(1 Kor. 16:02), jie taip pat nesugeba laikytis dalis 
Naujojo Testamento modelio ir todėl nedalyvauja Naujojo Testamento baţnyčioje.  
     Be to nustatyti Naujojo Testamento baţnyčios per savo modelio konversijos, taip, 
kad ţmonės tampa nariais šios baţnyčios, grieţtai laikytis Šventojo Rašto, ir turintys 
Viešpaties vakarienė kiekvieną savaitę, Naujojo Testamento baţnyčios gali būti 
identifikuojamas pagal jo mokymus apie duoti. Daugelis religinių grupių kreiptis į 
nekrikščionių lėšoms ar jie vykdo dalykų, pavyzdţiui, kepti pardavimo ir automobilių 
plovyklose. Pirmojo amţiaus krikščionys, kurie buvo nariai Naujojo Testamento 
baţnyčios, "paėmė nieko nuo pagonių" (neįrašytų, 3 Jn. 7). Šiandien nariams Naujojo 
Testamento baţnyčios vis dar atitinka visus savo finansinius įsipareigojimus per laisvą 
valią narių įnašai; Naujojo Testamento krikščionys nenori nei tikėtis ne narius nors 
prisideda prie Viešpaties darbo.  
     Kristaus baţnyčia taip pat gali būti identifikuojamas pagal pinigų sumą, kad 
ţmonėms duoti. Daugelis religinių grupių pasakyti savo narius į "Dešimtinė" (suteikiame 
10% savo pajamų). Jei religinė grupė moko dešimtinę, tai yra tikras ţenklas, kad jis yra 
suklastotas baţnyčia. Dešimtinę yra Senojo Testamento įstatymas, kuris buvo duotas 
hebrajų naciją. Senojo Testamento įstatymas yra įvairių taisyklių, apie tai, palaikymo 
sabato dieną, gyvūnų aukas, ypatingą kunigai, ir tt, ir šis įstatymas galiojo apie 1500 
metus. Po Jėzus atėjo į pasaulį Jis sakė, kad jo mirties atneštų apie Naujojo 
Testamento (Lk 22:20), ir tai atsitiko. Jėzus paėmė visą Senojo Testamento sistemą 
miršta ant kryţiaus (Rom 10:04 ir palyginkite Ţyd. 8:5-13). Jei ţmonės bando įpareigoti 
bet Senojo Testamento įstatymas dėl ţmonių dalis, ir informuoti ţmones į "Dešimtinė" 
yra vienas iš pavyzdţių to, Biblija sako ţmonės "kritę nuo malonės" ir yra "atskirti nuo 
Kristaus" (Gal 5: 4, ASV).  
     Vietoj dešimtinę nariai Naujojo Testamento baţnyčios padaryti asmeninis 
sprendimas, kiek duoti. Tiesą sakant, baţnyčia, kuri priklauso Kristus yra 
reglamentuojamas pagal dvi pagrindines taisykles, kai jis ateina į kurį įrašoma: (1) Duok 
"linksmai" ir (2) duoti kaip mes buvo "suklestėjo" (1 Kor 16:02; 2 Kor. . 09:07). Kadangi 
Naujajame Testamente sako duoti, kaip mes jau klestėjo, bet baţnyčia, kuri sako 
ţmonėms "Dešimtinė" (duoti 10%) padirbtų baţnyčia. Tie, kurie paklausti ar pasakyti 
ţmonėms, kad dešimtinės yra mokymo "skirtingos evangelijos" (Gal 1:6-9). Ši klaida yra 
tokia rimta, kad Paulius sakė: tie, kurie bando įpareigoti kai Senojo Testamento teisės 
dalis ţmonių yra kaip moteris, kuri yra ištekėjusi du vyrai tuo pačiu metu (Rom 7:1-4).  
     Naujojo Testamento krikščionys ţino ir moko, kad Jėzus "prikaltas senas teisę 
kryţiaus" (Kol 2:14) ir Senojo Testamento įstatymas pašalinimo apima Dešimt Dievo 
įsakymų panaikinimo. Dalykų, pavyzdţiui, ţmogţudystė, vagystė ir svetimavimas yra 
vistiek neteisingi (Rom 13:09), tačiau šie veiksmai yra klaidingi, nes jie yra draudţiami 
pagal Naująjį Testamentą. Ţmonės gali "išmokti" iš Senojo Testamento (Rom 15:04), 
tačiau Naujajame Testamente yra teisė visi pagal dabar. Suklastota grupės daţnai 



nesugeba atskirti Senojo Testamento ir Naujojo (jie moko, kad Dešimt Dievo įsakymų 
yra dar privalomas, ţmonės turi dešimtinę, dar reikia išlaikyti sabato dieną ir tt), tačiau 
šie dalykai nėra mokomi pagal Naujojo Testamento krikščionys. Nariai Naujojo 
Testamento baţnyčios ţinoti tarp Senojo Testamento ir Naujojo Testamento skirtumas.  
     Kadangi Naujojo Testamento baţnyčios nariai teisingai atskirti Senąjį Testamentą iš 
Naujojo Testamento, jie atitinka Dievo valią muzikos srityje. Pagal Senojo Testamento 
garbinimo sistemą, ţmonės naudojo instrumentinė muzika (Ps 150;. 2 Krn 29:25). Pagal 
Naująjį Testamentą garbinimo sistemą, ţmonės konkrečiai pasakyta, kad "dainuoti" (Ef 
5:19; pulkininkas 3:16) ir tai, ką Naujasis Testamentas krikščionys. Jei Naujasis 
Testamentas sako: "muziką", mes būtume leidţiama muzika bet kokiu būdu mes 
renkamės. Kadangi Dievas yra konkrečiai pasakė tiems, kurie gyvena pagal Naująjį 
Testamentą yra padaryti muzika dainavimas (palyginti Ţyd. 13:15), tai, ką Jo ţmonės ir 
tai yra dar vienas identifikavimo ţenklas Kristaus baţnyčią. Jei mes dainuoti ir groti 
laikant pamaldas, kuriuos mes įtraukiame į Dievo nurodymus. Įrašyta instrumentinės 
muzikos garbinimas yra iš "bus kultas" (pulkininkas 02:23) ir vyksta "uţ tai, kas 
parašyta" (1 Kor. 4:6) pavyzdys.  
     Baţnyčios choras, yra dar vienas pavyzdys Biblija sako, krikščionys yra "dainuoti 
viena kitai" "to, kas yra parašyta." (Ef 5:19; pulkininkas 3:16), tačiau kai kurie jų vartoja 
baţnyčios chorai ", nes jiems patinka . juose "Garbinimas yra ne apie tai, kas mums 
patinka, tai apie šiuos Dievo modelio (plg. Jn 4:24, kur Jėzus sako: mes." turi šlovinti 
tiesoje "). Jei mes neturime daryti dalykus taip, kaip Dievas yra aprašyta, mes nieko, 
kas parašyta (1 Kor. 4:6), mes "nebėra rezidentu Kristaus doktrina", o mes "ne Dievas" 
(2 Jn . 9).  
     Išganymo ir garbinti dalykai yra labai naudinga atskirti Naujojo Testamento 
baţnyčios nuo padirbtų grupių, tačiau tai nėra vienintelis būdas atpaţinti Jėzaus tikra 
baţnyčia. Mes taip pat gali nustatyti, kurios baţnyčios tikrai taip Dievo raštas, 
tyrinėdami tai, ką Biblija sako apie baţnyčios organizacija. Kiekviena organizacija turi 
tam tikrą struktūrą, rūšis, įskaitant būstinė ar pagrindinė buveinė, ir tai taip pat tiesa, kad 
Naujojo Testamento baţnyčios. Jėzus yra Jo Baţnyčia galva ir Jis gyvena danguje 
(Aktai, 1:11). Jėzaus dangaus intronizacija (Aktai, 2:30) mums sako "štabas" uţ Naujojo 
Testamento baţnyčios yra danguje. Nurodytų kitu būdu, Jėzaus baţnyčia neturi 
ţemiškų būstinę; padirbtų baţnyčių, tačiau daţnai jie turi ţemišką būstinėje. Jėzaus 
Baţnyčia taip pat autonominė (savivaldos).  
     Kaip matyti iš Teisės 14:23 ir Phil. 1:1, kiekvieną Viešpaties baţnyčia kongregacija 
yra turėti vietos lyderius ţinomas kaip "vyresnieji" (šie ţmonės yra taip pat vadinama 
vyskupai, kunigai, pastoriai, priţiūrėtojai, piemenys. Kiekvienas iš šių ţodţių apibūdina 
įvairūs aspektai vyresnysis darbo ). Paulius aprašyti kvalifikaciją, šiems 1 Tim vyrai. 3:1-
5 ir sako vyresnieji "rūpintis" (jie yra uţ ir valdovų) vietos susirinkimas (1 Tim. 3:5). Titas 
nurodyta "vyresnieji" į zylė. 1:5 ir tada juos apibūdino kaip "vyskupų" į zylė. 01:07.  
     Mes skaityti vyresniųjų Judėjoje (Aktai, 11:29-30), pietų Galatija (Aktai, 14:23), 
Jeruzalė (Aktai, 15:06), Efesas (Aktai, 20:17) ir Maţosios Azijos (1 Pt. 05:01 ). 
Egzistuoja ir numanomos nuorodos į juos 1 Tes. 5:12 ir Ţyd. 13:17. Be zylė. 01:05 mes 
suţinome, kad seniūnai buvo reikalingos visoje Kretos saloje ("kiekvienas miestas").  
     Nors Dievo modelio baţnyčios vadovybė ne vėliau nei vietos kongregacija, didelis 
procentas religinės grupės vadovavimo struktūra, kad eina ne vietinės baţnyčios 
(religinės grupės "baţnyčios būstinė" gerai ţinomas miestas arba kitoje valstybėje, arba 



yra yra tam tikrų regioninių, nacionalinių arba pasaulinio masto lenta tipas). Nors šios 
priemonės yra bendro, jie prieštarauja Dievo modelis. Baţnyčios organizacija yra tik dar 
vienas būdas atskirti Kristaus Baţnyčia nuo imitacijų pastatytas vyrai.  
     Jėzus yra baţnyčios galva, vyresnieji yra vietos lyderiai, ir Jėzaus baţnyčia turi 
ypatingą tarnautojų ţinomas kaip "diakonus" (Fil 1:1). Kristaus baţnyčia taip pat turi 
vyrai, kurie tarnauja kaip pamokslininkai. Paulius ir Timotiejus buvo du pirmojo amţiaus 
ministrai ir šių vyrų yra vadinamos "tarnautojai" į Phil. 1:1. Skirtingai nuo baţnyčios 
pastatė vyrai, kai tie, kurie skelbia lyderių ir daţnai svarbiausių ţmonių tauta, Biblija 
sako, Kristaus baţnyčios kunigai yra tarnautojams. Likusieji nariai Jėzaus baţnyčia 
Naujojo Testamento yra tiesiog vadinamas "šventųjų".  
     Naujojo Testamento modelio baţnyčios organizacijos, kaip aprašyta pirmesnėse šio 
straipsnio dalyse yra visiškai nesuderinami su "dvasininkų-pasauliečių" sistemą rasti 
daugelyje nominalų. Iš tiesų, daugelis cheminių baţnyčios turi būti "oficialių asmenų" 
krikštyti ţmonės ar padėti garbinimą. Dievo modelio krikščionybė teigia, kad visi 
sutaupytą "kunigai" (1 Pt. 02:05, 9). Vietoj dalijant ţmonių į "dvasininkų ir pasauliečių," 
Jėzus sakė: "visi yra broliai" (Mt 23:08). Paulius iliustruotas šiame punkte paţymėjo kaip 
kelių Korintiečiams padėjo ir maldos (1 Kor. 14:26). Kor ţinojo jų garbinimo nereikėjo 
atlikti specialius kunigas ar kai "šventas asmuo" tipo, nes visi krikščionys "kunigai" (Apr 
1:06; 5:10) ir visi krikščionys yra laikomi " šventas "(1 Pt. 1:15).  
     Vienintelis apribojimas, kai kalbama apie turintys pagrindinį vaidmenį garbinimas yra 
asmens lyties. Nurodytų kitu būdu, moterys neturi teisės imtis vadovaujančio vaidmens 
surinkimas jei vyrai yra pateikti (1 Kor. 14:34-35 ir palyginkite 1 Tim. 2:8-13). Be 
Kristaus baţnyčią, bet krikščionių vyrų gali padėti melstis, mokyti ar pamokslauti. 
Baţnyčios, kad moterys pamokslininkai yra neabejotinai padirbtų baţnyčiose, nes jie 
paţeidţia, ką kalbėjo Paulius į 1 Kor. 14:34-35 ir 1 Tim. 2:8-13. Dievas davė "modelis" 
uţ Naujojo Testamento baţnyčios (2 Tim. 1:13) ir visas reikia naudoti šio modelio 
nustatyti ir dirbti su "Kristaus Baţnyčia" savo bendruomenėje.  
     Ar mes nustatėme, ir mes iš vienos baţnyčios pastatyta Kristaus dalis? Jei 
"Baţnyčia Kristuje" (Rom 16:16) neegzistuoja mūsų bendruomenės, mes galime pradėti 
viena ir praktika Naujojo Testamento krikščionybė (ty daryti tai, ko tiesiog kaip Naujojo 
Testamento aprašyta). Mes galime pradėti mūsų namuose kongregacija (1 Kor 16:19;. 
Col 4:15; Phile 2.) Arba naudoti nuomojamose patalpose pradėti "garbinimo dvasia ir 
tiesa" (Jn 4:24). Mes tikrai nenorime, kad dalis padirbtų grupes, kad "palikti Dievo 
įsakymų, ir tvirtai laikotės ţmonių tradicijų" (Mk. 07:08). Atminkite, kad "Visi Kristaus 
baţnyčios Jus sveikina" (Rom 16:16).  
 

 


