
Kā kļūt par kristieti  
 
     Jēdziens "Jaunās Derības kristietība" vienkārši nozīmē, darot lietas, kā Jaunā 
Derība apraksta. Dievs ir "modelis skaņas vārdus" kristīgo ticību, un mēs esam "rīcībā" 
šim modelim (2 Tim. 1:13). Dieva modelis ir daļa no "šaurajiem vārtiem", kas ved uz 
dzīvi (Mt. 7:13-14), un šo modeli, ja cilvēki to izmantos, novērš reliģisko sajukumu un 
reliģisko rajons (salīdziniet 1 Kor 14:33).. Kad cilvēki ir neziņā par Dieva struktūru vai 
noraida kādu daļu no tā, būs simtiem vai pat tūkstošiem dažādu reliģisko grupējumu, ka 
visi uzdoties par patieso Kristus sekotājiem zinu, ka Dievs ir īpašā veidā, kā to lietas un 
"Christian". ir svarīgi "turēt uz jautājumiem" (sal. 1 Kor. 4:17).  
     Viens no visvairāk elementāro daļas Dieva ir sastopama pārejas (kā kāds kļūst par 
kristieti). Kā liecina nākamais grafiks, Dieva modeli konversijas nepieciešama ticība 
(uzskatu), grēku nožēlošana (pagrieziena no grēka), atzīšanos, un kristību 
(iegremdēšana ūdenī), lai grēku piedošanu.  
 
Bībele verse Dieva pavēlei Dieva pavēlei svētību  
Mk. 16:16: Ticiet un kristīties Saglabātie  
Tiesību akti, 02:38: Atgriezieties no grēkiem un kristīties grēku piedošanai  
Tiesību akti, 22:16: Celies un kristīties Noskalot grēkus  
 
     Informāciju Mk. 16:16 ir salīdzinājumā ar vilcienu, tāpat kā boxcars ir savienoti kopā 
ar sakabes tapu, tāpēc vārdu "un" pievienojas kopā komandas "ticību" un "kristību" 
(Jēzus sacīja personai ir ticēt un tapt kristīti, pirms viņš var būt "saglabāts"). Tā kā šie 2 
aktos bija dzirdējuši un ticēja faktus par evaņģēliju (Ap. 2:37), tie bija teicis, lai "nožēlot 
grēkus un tapt kristīti", lai viņi varētu saņemt "grēku piedošanu" (Ap. 2:38). 2 Tiesību 
akti, informācija arī piedāvā lielisku piemēru par grēku nožēlošanu, vārdu, kas nozīmēja 
", lai mainītu uz labo pusi." Cilvēki, kas bija agrāk neieredzēja Jēzu (Tiesību akti, 02:36) 
nožēloja (tie sāka mīlēt un sekot Jēzum). Pēc cilvēki tic un nožēlo grēkus, viņi ir kristīti, 
akts, kas "nomazgā grēkus" (Apustuļu 22:16).  
     Papildus iepriekšējā diagrammā daļas, Bībele izskaidro arī, lai kristību in Gal. 03:27 
(Paul teica kristības, cilvēki "Kristus"). Ja persona ir pietiekami vecs, būt atbildīgam par 
savu rīcību, viņš ir vai nu "Kristū", vai persona ir pietiekami vecs, kas ir atbildīga par 
savu rīcību, un viņš ir "ārā no Kristus." "No Kristus," viņš ir nē garīgo svētību, no kuriem 
viens ir pestīšanas (2 Tim 2:10).. Tiem, kas ir "Kristū" ir visas garīgās svētības (Ef. 1:3), 
no kuriem viens ir pestīšanas. Saskaņā ar Gal. 03:27, persona neierodas "Kristus", 
kamēr viņš ir pareizi kristīts.  
     Papildus pie Jēzus un Pāvils saka, ka kristība ir daļa no pestīšanas procesā ir 1 Pet 
informāciju. 3:20-21. Peter aprakstīts kā ūdens kalpoja par dalījuma līniju Noass un viņa 
ģimene (Dievs lietoja plūdu, lai atdalītu ietaupīto zaudēja, 6-7 Gen). Ūdens pacēla 
šķirstu, un tiem, kas to drošību un ūdens izraisīja nesaglabātu noslīcināt. Patiesībā 
Pēteris sacīja Noass un viņa ģimene ir "saglabāts, izmantojot ūdens" (1. 3:20). Pēteris 
arī teica, ka ir "true līdzība" cilvēkiem šodien, un tas "true līdzība" ir "kristību" (1. 3:21). 
Citiem vārdiem sakot, tāpat kā ūdens atdala ietaupīto zaudēja senajā pasaulē, ūdens 
(kristību) tagad dala ietaupīto zaudēja ar mūsu ēras (skat. vēlreiz iepriekšējo tabulu). 
Peter Turklāt jānorāda, kā kristība ir nevis "dubļi no miesa" (tas nav process, lai 
novērstu fiziskās netīrumi), 1 Pēt. 03:21. Kristība ir garīgās dubļi, grēku, kā paskaidrots 



Tiesību akti, 2:38 un aktos, 22:16.  
     Nebija īpašas pilnvaras, kas plūdu ūdeņi, kas atdala Noass no nesaglabātu un nav 
īpašas pilnvaras, kas atrodas ūdenī, kas tagad izmanto, lai kristīt cilvēkus. Mūsu 
pamatojums no grēka nāk caur Jēzus asinīm (Paul padarījusi šo punktu Rom. 05:09, un 
viņš paskaidroja, kā šis process darbojas Rom. 6:1-4).  
     Par ko liecina šādu attēlu, ko nodrošina pieklājīgi Mums rūp ministriju, grēciniekiem 
piekļuves priekšrocības Jēzus asinis, reenacting Kunga nāvi, bēru, un augšāmcelšanos. 
Pēc personas uzskata, ka viņš nav saglabāts. Ticīgais ir pieredze "nāves." Šis nāve ir 
cits grēku nožēlošanu aprakstu (cilvēku ir jāieslēdz no grēka Salīdzināt Kol. 3:07;. 
Apustuļu 02:38,. Lk 13:03, Apustuļu 17:30). Cilvēkiem ir "die grēkot" (nožēlot grēkus), 
tāpēc tie nav "mirst grēks" (bojā mūžīgi ellē).  
 
    

     Pēc tam, kad persona ir ticēja un nožēlojis (miris grēkot), viņš ir gatavs atzīt, ka 
Jēzus ir Dieva Dēls (Tiesību akti, 08:37, 1. Tim 6:12), un tad ir "aprakti ar Kristu caur 
kristību" (Rom . 6:4). Pēc tam, kad persona ir pareizi kristīts, viņš ir "atjaunotā dzīvē" 
(Rom. 6:4).  
     Daudzi uzskata, ka "jauno dzīvi" (pestīšanu, grēku piedošana, un visu garīgo 



svētību) nāk pirms kristībām, bet Bībele vairākkārt saka, ka tas ir nepareizs. Jēzus 
sacīja persona ir "saglabāts" pēc kristīti (Marka 16:16). Pēteris persona ir "piedošanu 
par saviem grēkiem" pēc kristīti (Tiesību akti, 02:38). Ananija teica grēki "mazgātas 
prom", esot kristīti (Tiesību akti, 22:16). Pāvils teica "kristību", cilvēki Kristus (Gal. 3:27). 
Persona saņem "jaunu dzīvi" pēc kristībām (Rom. 6:4). Jēzus sacīja personai ir jābūt 
"dzimis no jauna" (Jāņa 3:03), un šī jaunā dzimšanas nepieciešams ūdens (Jāņa 3:5). 
Dievs ir īpaša modeli pestīšanu un šis modelis nepieciešams, lai iedzīvotāji ir ticība, 
nožēlotu savus grēkus, jāatzīstas, ka Jēzus ir Dieva Dēls, un ir "aprakti ar Kristu", lai 
"piedošanu par savu grēku."  
     Kristību apraksta kā "apglabāšana" (Rom. 6:04 un pulkvedis 2:12) stāsta, ka Bībele 
kristību prasa imersijas (mums nav aprakt kaut apsmidzinot vai liešanas netīrumi uz to). 
Apbedīšanas ir kāds vai kaut attiecas, un tas ir tas, ko Jaunā Derība kristību 
nepieciešams (personas iegremdē un tādējādi klāta ar ūdeni). Kad Jānis kristīja 
cilvēkus, viņa kristības nepieciešams "daudz ūdens" (Jāņa 3:23). Faktiski šis pants saka 
Džons kristīti šajā vietā ", jo" tur bija daudz ūdens tur.  
     Kristīšanos par grēku piedošanu, ir būtiska daļa no Dieva modeli konversijas, bet tas 
ir tikai viens raksturīgs Jaunās Derības kristietības. Dievs ir arī izveidojusi īpašu vietu 
sauc par "baznīcas" (šis vārds raksturo saglabāts). Jēzus apsolīja "veidot savu draudzi" 
(Mt. 16:18), un šo solījumu nepieciešams, lai viņš mirst horrible nāves (Tiesību akti, 
20:28). Jēzus veidot savu draudzi, un Viņš uzcēla tikai vienu baznīcu (paziņojums, ka 
Mt. 16:18 vārdu "baznīcas" ir vienskaitlis).  
     In Ef.. 1:22-23 Pāvils aprakstīja "baznīcas" kā Jēzus "iestāde" ("uz baznīcu, kas ir 
viņa ķermenis"). Deklarēto citā veidā, Pāvils apgalvoja, ka vārdi baznīcas un ķermeņa ir 
savstarpēji aizstājami ("baznīcas" un "organizācija" apraksta vienu un to pašu). Par šo 
faktu nozīme ir redzams Ef.. 04:04, kur Paul teica Dievs ir tikai "vienu miesu." Tā ir tikai 
"vienu miesu" (Ef. 4:04), un tas "viens ķermenis baznīcas" (Efeziešiem 1:22-23 ), ir 
viena baznīca, kas ir Dieva apstiprinājums. Daudzas citas baznīcas var atrast visā 
pasaulē, bet tās baznīcas nav daļa no baznīcas celta Kristus. Šīs citas baznīcas ir 
viltotas grupas, kas ir būvēts ar vīriešiem (Mt. 15:8-9), un Jēzus sacīja šīs grupas kādu 
dienu iznīcināt, jo Dievs nav veidot tos (Mt. 15:13).  
     Ar viltotām baznīcas problēma ir tik slikti, ka Jēzus teica: "Ne katrs, kas saka: mani, 
Kungs, Kungs, stājas Debesu valstībā, bet kas dara Mana Tēva griba, kas ir debesīs. 
22 Daudzi teiks man, ka dienā, Kungs, Kungs, mēs ne pravietojums par Tavu Vārdu, un 
tavs vārds izdzīt dēmonus, un tavs vārds vēl daudz brīnumu? 23 Un tad Es uzdoties pie 
viņiem, es nekad zināja, jums: atkāpties no manis, jūs, kas strādā netaisnību "(Mt. 7:21-
23).  
     Ja mēs vēlamies patiesi mīlēt un kalpot Dievam, mums ir identificēt un strādāt ar 
Jēzus viena taisnība baznīca, nevis viltotu grupu. Bībele palīdz mums noteikt, kuras 
baznīca ir tieši caur Rakstiem, mēs varam noteikt pareizo baznīcu, izmantojot "modelis" 
(2 Tim 1:13). Atrasti Dieva vārdu. Kristus baznīcas modelis ietver lietas, piemēram, kā 
cilvēki kļūst par kristiešiem, kā Jēzus draudzes dievkalpojumi, kā Tā Kunga baznīca ir 
organizēta, un kas tās biedri,.  
     Kā jau paskaidrots iepriekšējā informāciju, kas ir viens no identifikācijas zīmes Jēzus 
baznīca ir atrodama kā cilvēki tiek saglabāti: Cilvēki jātic (Ebr. 11:06), nožēlot savus 
grēkus (Lūkas 13:03; akti 17 30); atzīst, ka Jēzus ir Dieva Dēls (Rom. 10:09), un tapt 
kristīti par grēku piedošanu (Apustuļu 02:38, 22:16). Bībele nekad nav runāts par lietām, 



piemēram, "pieņemt Jēzu sirdī," saka solis šajā lūgšanā, "vai" lūgšanas, lai saņemtu 
Kristus. "  
     Pēc personas šādi Dieva modeli konversijas iesniegumu kā izklāstīts iepriekšējā 
punktā, Bībele saka, ka Jēzus "piebilst, ka" personai, kas savu draudzi (Ap. 02:47, 
KJV). Jo baznīcas vīrieši (viltotas grupas), cilvēki bieži vien "pievienoties" baznīcas vai 
tās ir "balsojuši" par to. Tiesību akti, 02:47 saka Jēzus baznīca dalību kontrolē pats 
Kungs. Deklarēto citā veidā, cilvēki nevar "pievienoties" Jaunās Derības baznīcu. Ne 
tos var balsoja tajā. Cilvēki automātiski kļūst par to, kad tie pēc Dieva modeli konversiju.  
     Jaunā Derība Baznīca var arī atzīt to, ko tā dara. Pēc cilvēki kļuva kristieši par 
Vasarsvētku (Tiesību akti, 2:36-38) diena, Lūkas saka, viņi "turpināja stedfastly ar 
apustuļu mācību un sadraudzību, jo maizes laušanā un lūgšanās" (Apustuļu 02:42). Šis 
fragments rāda, ka daļa no Dieva piemērs ir regulāri sanāksmē un darot lietas, kas 
uzskaitīti šajā pantā. Lielākā daļa reliģiskās grupas ir apņēmušās "lūgšanu" un 
"stipendiju", bet lielākā daļa nav "stedfast" ar diviem citiem īpašībām akti 02:42 
("apustuļu mācību" un "maizes laušanā").  
     Jēzus baznīca var daļēji identificē pēc tās stingra ievērošana apustuļu mācību 
(informācija mums tagad ir Bībelē). Tā vietā, lai pēc noteikumiem un diktātam vīriešiem 
(Mt. 15:9), Kristus baznīcas izmanto Bībeli, jo to tikai palīdzēt biedriem. Jaunā Derība 
kristieši zina, ka Dievs ir devis "perfektu likumu brīvību" (Jas. 01:25), un šī informācija 
dod tiem "visu, kas attiecas uz dzīvību un dievbijībā" (2 Pēt. 1:3). Deklarēto citā veidā, 
pabeidza Jaunās Derības "iesniedz mums pie katram labam darbam" (2 Tim. 3:16-17). 
Tādējādi Jaunā Derība kristieši (tie, kuri ir daļa no Kristus baznīca) vienīgi atsaukties uz 
šo "veida mācību" (Rom. 6:17), lai "modelis" (2 Tim. 1:13), kas vajadzīga, lai kalpotu un 
pielūgt Dievu "patiesībā" (Jāņa 4:24). Viltotu baznīcas paļauties konfesiju, informāciju 
no "baznīcas galvenajā mītnē," baznīcas pamācības uc  
     Tiesību akti, 02:42 atsaucas arī uz "maizes laušanā" (ti, Kunga Mielasta. Teksts 
grieķu burtiski saka: "laušanas maize"). Šis paziņojums stāsta mums pirmajā gadsimtā 
kristieši baudīju no tā Kunga Mielasta par "stedfast" principu. Citi fragmenti pastiprina 
fakts, ka Jēzus draudzes locekļi bija Kunga Mielasta regulāri. Piemēram, Pāvils runāja 
par korintiešu bloki 1 Cor. 16:02. Korintiešiem bija tikšanās katru svētdienu (šis punkts ir 
izteikts ļoti labi NASB) un Corinthians tika apvienojot preces par tā Kunga Mielasta, lai 
to nedēļas bloki (1 Kor. 11:20). Lai gan tā Kunga Mielasta tika preces ļaunprātīgi, 
korintiešiem zināja, ka, lai elementus tā Kunga Mielasta katru svētdienu. Tas bija par 
Korintas prakse, kā arī visiem citiem draudzes, kas praktizē Jaunā Derība kristietība (1 
Kor. 4:17).  
     20 Tiesību akti, mēs lasām par laiku, kad Pāvils bija ar dažiem kolēģiem kristieši un 
šo grupu patiesībā gaidīja "pirmā nedēļas dienu" (Ap. 20:06), svētdiena, tāpēc tā Kunga 
Mielasta var novērot (Tiesību akti, 20:07 ). Pat ja Pāvils bija jāsteidzas (Tiesību akti, 
20:16), viņš gaidīja septiņas dienas, lai viņš varētu tikties ar kolēģiem kristiešiem par 
"pirmajā nedēļas dienā" (Ap.d. 20:06), un baudīt tā Kunga Mielasta (Communion) . Šī 
informācija pilnībā atbilst 02:42 aktiem, teksts, kurā teikts pirmajiem kristiešiem par 
Jēzus draudzes locekļiem baudīt Kunga Mielasta katru svētdienu "turpināja nelokāmi 
maizes laušanā.". Jo baznīcas vīrieši, cilvēki var baudīt Kunga Mielasta reizi gadā, 
divas reizes gadā, reizi ceturksnī vai reizi mēnesī.  
     Ja ticīgo ir tā Kunga Mielasta retāk kā reizi nedēļā, viņi "atņem" daļa, ko Dievs, kas 
paredzēti dievkalpojumu, un tādējādi grozīt Dieva dievišķā modelis (salīdzināt Atkl. 



22:19). Ja cilvēki piedāvā Kunga Mielasta vairāk nekā vienu reizi nedēļā, viņi 
"papildināt" Dieva dievišķā modelis un ir arī vainīgi sin (salīdziniet Atkl. 22:18). Ja cilvēki 
nav svētdiena, "pirmā nedēļas dienā", kā savu īpašo dienu par godu Dievam lūgšanu (1 
Kor. 16:02), viņi arī nespēj sekot daļu Jaunās Derības rakstu un tādējādi neietilpst 
Jaunās Derības baznīcu.  
     Papildus identifikācijas Jaunās Derības draudzes ar savu modeli konversiju, tā, ka 
cilvēki kļūst par šīs draudzes, stingri ievērot Rakstus, un kam tā Kunga Mielasta katru 
nedēļu Jaunās Derības draudze var noteikt pēc tās mācības par dodot. Daudzi 
reliģiskās grupas aicinājumu nav kristieši, ja līdzekļi vai tās iesaistās lietas, piemēram, 
cept pārdošanas un auto mazgātuve. Pirmajā gadsimtā kristieši, kas bija dalībnieki no 
Jaunās Derības baznīca, "ņēma neko no pagāniem" (nesaglabātu 3 Jņ. 7). Šodien 
locekļi Jaunās Derības draudze vēl izpildīt visas finanšu saistības ar brīvu gribu 
iemaksas no loceklēm, Jaunās Derības kristiešiem negribu ne gaidīt nav tās locekļi, 
ieguldījumu kaut Tā Kunga darbu.  
     Kristus baznīca var identificēt ar naudas summu, ka cilvēki dod. Daudzi reliģiskajām 
grupām pastāstīt saviem biedriem "desmito tiesu" (norāda 10% no viņu ienākumiem). 
Ja reliģiskā grupa māca desmito tiesu, tas ir pārliecināts zīme, ka tā ir viltota baznīcā. 
Desmitā tiesa ir daļa no Vecās Derības likumu, kas tika dota ebreju tautai. Vecās 
Derības likumu, kas dažādus noteikumus par to, kurā, saglabājot sabata dienu, 
dzīvnieku upurēšanu, īpašu priesteri, uc, un šis likums bija spēkā aptuveni 1500 gadus. 
Kad Jēzus ienāca pasaulē Viņš teica, ka viņa nāve varētu izraisīt jaunu derību (Lūkas 
22:20), un tas noticis. Jēzus paņēma visas Vecās Derības sistēmu mirst pie krusta 
(Rom. 10:04 un salīdzināt Ebr 8:5-13.). Ja cilvēki mēģina saistīt kādu daļu no Vecās 
Derības likumu par cilvēkiem, un stāsta cilvēkiem "desmitā tiesa" ir viens piemērs tam, 
Bībele saka, ka cilvēki ir "samazinājies no žēlastības" un ir "atdalīta no Kristus" (5 Gal.: 
4, ASV).  
     Tā vietā desmitās tiesas locekļi Jaunās Derības draudzes personīgi lēmumu par to, 
cik daudz dot. Patiesībā baznīca, kas pieder Kristum, regulē divi galvenie noteikumu, 
kad runa ir par to paziņojot: (1) sniegt "jautri" un (2) sniedz kā mēs ir "ieguvēji" (1 Kor 
16:02, 2 Cor. . 09:07). Tā kā Jaunā Derība saka dot, jo mēs esam ieguvēji, jebkurā 
baznīcā, kas stāsta cilvēkiem "desmito tiesu" (dod 10%) ir viltots baznīcā. Tie, kas lūdz 
vai pateikt cilvēkiem, lai desmito tiesu, ir mācību "dažādas evaņģēliju" (Gal. 1:6-9). Šī 
kļūda ir tik nopietnas, ka Pāvils sacīja tiem, kas mēģina saistīt kādu daļu no Vecās 
Derības likumu cilvēki ir kā sieviete, kas ir precējies ar diviem vīriešiem vienlaicīgi 
(Rom. 7:1-4).  
     Jaunās Derības kristieši zina un māca, ka Jēzus "pavirši veco likumu krusta" (Kol. 
2:14) un Vecās Derības likumu atcelšanu ietilpst likvidēšanu desmit baušļi. Lietas, 
piemēram, slepkavību, zādzību un laulības joprojām ir nepareizi (Rom. 13:09), bet šie 
tiesību akti ir kļūdaini, jo tie ir aizliegta ar Jaunās Derības. Cilvēki var "iemācīties" no 
Vecās Derības (Rom. 15:04), bet Jaunā Derība ir likums visiem ir saskaņā tagad. Viltotu 
grupas bieži nespēj atšķirt Vecā Derība un Jaunā (viņi māca, ka desmit baušļi joprojām 
ir saistoši, cilvēkiem ir nepieciešams desmito tiesu, joprojām ir nepieciešams, lai 
saglabātu sabata dienu, uc), bet šīs lietas nemāca pēc Jaunās Derības kristiešiem. 
Locekļi Jaunās Derības draudze jāzina atšķirība starp Vecās Derības un Jaunās 
Derības.  
     Jo Jaunās Derības draudzes locekļu pareizi nošķirt Vecā Derība no Jaunās Derības, 



tie atbilst Dieva gribu jomā mūziku. Saskaņā ar Vecās Derības sistēmu dievkalpojumu, 
cilvēki izmanto, instrumentālā mūzika (Ps. 150;. 2.Laiku 29:25). Saskaņā ar Jauno 
Derību sistēmu pielūgsmes, cilvēki ir īpaši teicis, lai "dziedāt" (Efeziešiem 5:19; 
Kolosiešiem 3:16), un tas ir tas, ko Jaunā Derība kristieši. Ja Jaunās Derības teica: "lai 
mūzika," mēs būtu atļauts veikt mūzikas jebkādā veidā mēs izvēlamies. Tā kā Dievs ir 
īpaši sacīja tiem, kas dzīvo saskaņā ar Jaunās Derības ir, lai padarītu mūziku, dziedot 
(sal. Ebr. 13:15), tas ir tas, ko viņa cilvēki, un tas ir vēl viens identifikācijas zīmi Kristus 
baznīcu. Ja mēs dziedāt un spēlēt lūgšanās, mēs pievienojam Dieva norādījumiem. 
Pievienojot instrumentālā mūzika pielūgt ir piemērs "tiks-dievkalpojumu" (Kol. 2:23) un 
iet "tikai to, kas ir rakstīts" (1 Kor. 4:6).  
     Baznīcas kori ir vēl viens piemērs Bībele saka, ka kristieši ir "dziedāt savā starpā" 
(Efeziešiem 5:19; Kolosiešiem 3:16), bet daži izmanto baznīcas kori ", jo viņiem patīk" 
pārsniedz to, ko tā ir rakstīts. " . tām "Dievkalpojumu nav par to, ko mums tas patīk, tas 
ir par šādiem Dieva attēls (salīdziniet Jņ 04:24, kur Jēzus teica mums." ir pielūgt 
patiesība "). Ja mēs to nedarīsim lietas tā, kā Dievs ir aprakstīts, mēs neko tādu, kas ir 
rakstīts (1 Kor. 4:6), mēs "vairs palieciet Kristus mācību," un mēs "nav Dievs" (2 Jņ 9..)  
     Par glābšanu un lūgšanu priekšmeti ir ļoti noderīgi, lai atdalītu Jaunajā Derībā 
draudze no viltotas grupās, bet tie nav vienīgie veidi, kā atzīt Jēzus patieso baznīcu. 
Mēs varam arī noteikt, kuras baznīca patiesi šāds Dieva modeli, pētot to, ko Bībele 
saka par draudzes organizāciju. Katrai organizācijai ir kaut kāda veida struktūru, tostarp 
štābā vai galvenais birojs, un tas attiecas arī uz Jaunās Derības draudzes. Jēzus ir 
galva Viņa baznīcu un Viņš dzīvo debesīs (Apustuļu darbi 1:11). Jēzus Debesu 
Kronēšanas (Tiesību akti, 02:30) stāsta mums "štābs", lai Jaunajā Derībā draudze ir 
debesīs. Deklarēto citā veidā, Jēzus baznīca nav zemes štābi; viltotu baznīcas, tomēr 
bieži vien ir zemes mītnē. Jēzus baznīca ir autonoma (pašpārvaldes).  
     Par ko liecina akti 14:23 un Phil. 01:01, katrs draudzes Tā Kunga baznīca ir, lai būtu 
vietējie līderi sauc par "vecajiem" (šie cilvēki ir saukti arī par bīskapu, priesteri, mācītāji, 
pārraugi, gani. Katrs no šiem vārdiem apzīmē dažādu aspektu vecākā darba ). Pāvils 
aprakstīja kvalifikācijas šo 1 Tim vīriešiem. 3:1-5 un viņš teica vecajiem "rūpēties par" 
(tās ir valdnieki un in) vietējās draudzes (1 Tim. 3:5). Titus tekstā "vecajiem", kas Tit. 
01:05 un pēc tam to raksturoja kā "bīskapi" in Tit. 1:7.  
     Mēs lasām par vecajiem Jūdejā (Tiesību akti, 11:29-30), dienvidu Galatijas (Tiesību 
akti, 14:23), Jeruzalemes (Tiesību akti, 15:06), Ephesus (Tiesību akti, 20:17), un 
Mazāzijā (1. 05:01 ). Ir netieši atsauces uz tiem 1 Tes. 05:12 un Ebr. 13:17. In Tit. 01:05 
mēs uzzinām, ka vecajiem ir nepieciešamas visā Krētas salā ("katrā pilsētā").  
     Lai gan Dieva modeli baznīca vadību nesniedzas tālāk vietējā draudze, liela daļa 
reliģiskās grupas vadības struktūru, kas iet ārpus vietējās baznīcas (reliģiskās grupas 
"baznīcas štābs" ir labi zināms pilsētas vai citā valstī, vai arī ir kaut kāda veida 
reģionālas, valsts vai pasaules mēroga padomei). Lai gan šie pasākumi ir kopīgas, tās ir 
pretrunā ar Dieva modeli. Baznīca organizācija ir tikai vēl viens veids, kā atsevišķas 
Kristus baznīcu no atdarinājumiem būvēts vīrieši.  
     Jēzus ir draudzes galva, vecajiem ir vietējie līderi un Jēzus baznīca ir īpaša ierēdņu 
pazīstams kā "diakoniem" (Filipiešiem 1:1). Kristus Baznīca ir arī vīrieši, kas kalpo kā 
sludina. Paul un Timothy divi gadsimta ministri un šie vīrieši tiek dēvēti par "ierēdņiem" 
ar Phil. 1:1. Atšķirībā no baznīcas vīrieši, kur sludina vadītāji un bieži vien 
vissvarīgākais cilvēki draudzē, Bībele saka Kristus baznīcā sludina kalpi. Atlikušajiem 



dalībniekiem Jēzus baznīcā Jaunā Derība ir vienkārši sauc par "svētajiem."  
     Jaunā Derība modeli baznīcas organizācijas aprakstīts iepriekšējos punktos ir krasā 
pretstatā "garīdzniekiem-laji" sistēma, kas sastopama daudzos nominālvērtību. 
Patiesībā daudzās mākslīgo baznīcas ir jābūt "oficiāli persona" kristīt cilvēkus vai 
palīdzība saistībā ar dievkalpojumu. Dieva modeli Kristietība saka visas saglabātās ir 
"priesteri" (1. 02:05, 9). Tā vietā, dalot cilvēkus "garīdznieki un laji," Jēzus teica: "visi 
brāļi" (Mt. 23:08). Paul ilustrē šo punktu, atzīmējot to, kā vairāki Korintiešiem palīdzēja 
un ar lūgšanu (1 Kor. 14:26). Korintiešiem zināja, ka viņu pielūgsmes nav nepieciešams 
veikt īpašu priesteris vai dažas "svēts persona" tipa, jo visi kristieši ir "priesteri" (Atkl. 
01:06; 05:10), un visus kristiešus uzskata par " svēts "(1. 1:15).  
     Vienīgais ierobežojums, kad runa ir ņemot vadošo lomu dievkalpojumu ir personas 
dzimumu. Deklarēto citā veidā, sievietes nav atļauts uzņemties vadošo lomu montāžas, 
ja vīrieši ir klāt (1 Kor. 14:34-35 un salīdzināt 1 Tim 2:8-13.). Baznīcas Kristus, jebkurš 
kristietis vīrietis var palīdzēt ar dievkalpojumu, pasniegt vai sludināt. Baznīcas, kas ir 
sievietes sludina pavisam noteikti viltotas baznīcu, jo tie pārkāpj, ko Pāvils teica 1 Cor. 
14:34-35 un 1 Tim. 2:8-13. Dievs ir devis "modelis", lai Jaunajā Derībā draudze (2 Tim. 
1:13), un visiem ir izmantot šo modeli, lai identificētu un strādāt ar "baznīcas Kristus" 
savā kopienā.  
     Vai mēs esam atraduši, un mēs esam daļa no vienas baznīca celta Kristus? Ja 
"baznīcas Kristus" (Rom. 16:16) nepastāv mūsu sabiedrībā, mēs varam sākt vienu un 
praksi Jaunā Derība kristietība (ti, darīt lietas, tāpat kā Jaunā Derība apraksta). Mēs 
varam sākt draudze mūsu mājas (1 Kor 16:19;. Kol. 4:15; Phile 2.) Vai izmantot iznomāt 
telpas, lai sāktu "pielūdzot garā un patiesībā" (Jāņa 4:24). Mēs noteikti nevēlamies būt 
daļa no viltotām grupu "atstāj Dieva bausli, un turiet ātri tradīciju vīriešiem" (Marka 
07:08). Atcerieties, ka "Visi Kristus baznīcas sveicu jūs" (Rom. 16:16).  
 

 


