
Kuidas saada Christian  
 
     Väljend "Uue Testamendi kristluses" tähendab lihtsalt asju nagu Uus Testament 
kirjeldab. Jumal on "muster usaldusväärse sõnad" Kristlik usk ja me oleme "hoida", et 
see muster (2 Tim. 1:13). Jumala muster on osa "kitsa värava", mis viib ellu (Mt. 7:13-
14) ning see muster, kui inimesed seda kasutada, kõrvaldab religioossete segaduste ja 
usuliste rajoon (võrrelge 1 Cor. 14:33). Kui inimesed on teadlikud Jumala mustri või 
need tagasi lükata mingi osa sellest, siis on sadu või tuhandeid erinevaid usulisi rühmi, 
et kõik väitma, et "Christian." Tõeline Kristuse järgijate tean, et Jumal on eriline viis asju 
ja on oluline "ootel muster" (vrd 1Kr. 04:17).  
     Üks kõige põhilisemaid osi Jumala muster on leitud tulemus (kuidas keegi saab 
Christian). Nagu näitas järgmine graafik, Jumala muster muutmise nõuab usku (usk), 
meeleparandus (keerates patust), ülestunnistus ja ristimine (vette kastmise), et pattude 
andeksandmine.  
 
Piibli salm Jumala käsk Jumala käsu õnnistuse  
Mk. 16:16: "Uskuge ja ristitud Salvestatud  
Aktid 2:38: "Parandage meelt ja saada ristitud pattude andeksandmise  
Aktid 22:16: Tõuse ja lase ennast ristida Pesta patud  
 
     Teabe Mk. 16:16 on võrreldes rongi; nagu boxcars on omavahel ühendatud 
veopoldi, nii sõna "ja" liitub koos käske "usk" ja "ristimine" (Jeesus ütles inimene peab 
uskuma ja olema ristitud enne ta saab "päästetud"). Kuna need on Apostlite teod 2 olin 
kuulnud ja uskus asjaolud evangeeliumi (Apostlite teod 2:37), neile öeldi, et "kahetsema 
ja saama ristitud", et nad saaksid "pattude andeksandmist" (Ap 02:38). Teavet 
seadustega 2 ka pakub suurepärane näide meeleparandus, sõna, mis tähendas "muuta 
paremaks." Inimesed, kes oli varem vihanud Jeesust (Ap 2:36) kahetsenud (kui nad 
hakkasid armastama ja järgi Jeesust). Pärast inimesed usuvad ja kahetsema, neid 
ristida, tegutsema, et "peseb patud" (Ap 22:16).  
     Lisaks lõikudele eelmisel diagrammil Piibel selgitab ka eesmärk ristimine Gal. 03:27 
(Paul ütles ristimine paneb inimesed "Kristus"). Kui inimene on piisavalt vana, et 
vastutada oma tegude, ta on kas "Kristuses" või "out of Christ." Kui inimene on piisavalt 
vana, kes vastutab oma tegude eest ja ta on "out of Christ", ta on ei vaimseid õnnistusi, 
millest üks on pääste (2 Tim. 2:10). Need, kes on "Kristuses" on kõik vaimsed 
õnnistused (Ef 1:3), millest üks on pääste. Vastavalt Gal. 03:27, isik ei sõlmi "Kristus", 
kuni ta on korralikult ristitud.  
     Lisaks Jeesus ja Paulus ütleb, et ristimine on osa pääste protsess, on info 1 Pet. 
3:20-21. Peter kirjeldas, kuidas vesi oli eraldusjoone Noa ja tema pere (Jumal kasutas 
üleujutuste eraldi päästetud kadunud kindral 6-7). Vesi tõstis ark ja seda ohutuse ja vee 
põhjustatud salvestamata uputavad. Tegelikult Peetrus ütles Noa ja tema pere olid 
"päästetud läbi vee" (1 Pet. 3:20). Peter ütles ka, seal on "true Samasugune" inimesed 
täna ja see "true sarnaseks" on "ristimine" (1 Pet. 3:21). Teisisõnu, nii nagu vesi 
eraldatud päästetud kadunud vana maailma, nii on vesi (ristimine) nüüd jagab 
päästetud kadunud all Christian ajastu (vt jälle eelmise graafik). Peter märkis lisaks, 
kuidas ristimine ei ole "roppus on liha" (see ei ole protsess, et kõrvaldada füüsilised 
mustus), 1 Pet. 03:21. Ristimine on vaimse roppus-sin-nagu on selgitatud seadustega 



02:38 ja seadustega 22:16.  
     Seal oli mingit erilist võimu üleujutusvete mis eraldab Noah alates salvestamata ja 
pole eriline vägi vees, mis on nüüd kasutatakse ristima inimestega. Meie põhjendus 
patust tuleb läbi Jeesuse vere (Paul Sellele viitas Rom. 05:09 ja ta selgitas, kuidas see 
protsess töötab Rom. 6:1-4).  
     Nagu nähtub ka järgmistest graafik, mis on ette läbi viisakalt me hoolime 
Ministeeriumid, patused juurdepääsu kasu Jeesuse verest reenacting Issanda surma, 
matmist ja ülestõusmist. Pärast inimene usub, siis ta ei salvestata. Usklik peab 
kogemus "surm." See surm on järjekordne kirjeldus meeleparandus (inimesed peavad 
omakorda patust. Võrdle veerg 03:07; seadustega 02:38; Lk. 13:03; Aktid 17:30). 
Inimesed peavad "die patule" (kahetsema), et nad ei "sureb patu" (hukkuks igavesti 
põrgus).  
 
  

     Pärast isik on uskunud ja meelt (suri patule), ta on valmis tunnistama, et Jeesus on 
Jumala Poeg (Ap 8:37, 1. Tim. 6:12) ja seejärel "maeti Kristuse ristimise läbi" (Rom . 
6:4). Pärast isik on korralikult ristitud, ta on "uudsust elu" (Roomlastele 6:4).  
     Paljud usuvad, et "uus elu" (lunastus, pattude andeksandmist ja kõik vaimsed 



õnnistused) on enne ristimist, kuid Piibel korduvalt ütleb, et see on vale. Jeesus ütles: 
inimene on "päästetud" pärast seda, ristitud (Mk. 16:16). Peter ütles isik on "andestust 
oma pattude" pärast ristitud (Ap 02:38). Ananias ütles patud on "ära pestud" olles 
ristitud (Ap 22:16). Paul ütles "ristimine" paneb inimesi Kristus (Galaatia 3:27). Isik saab 
"uus elu" peale ristimist (Roomlastele 6:4). Jeesus ütles: inimene peab olema "sündinud 
uuesti" (Johannese 3:03) ning see uus sündi vajab vett (Johannese 3:5). Jumal on 
konkreetne muster päästeks ja see muster vajab inimesi, kes on usust, kahetsema oma 
patte, tunnistan, et Jeesus on Jumala Poeg, ja olla maetud koos Kristusega "jaoks" 
andeks oma patud. "  
     Kirjeldus ristimine nagu "matmine" (Roomlastele 6:04 ja veerg 2:12) ütleb meile, et 
Piibel ristimise nõuab sukelduskuumutid (me ei matta midagi piserdamise või kallates 
mustuse seda). Matmine tähendab kedagi või midagi on kaetud ja see, mida Uus 
Testament ristimine nõuab (isik on uputatud ning seega veega kaetud). Kui Johannes 
oli ristimas inimesi, ristimisele vajalik "palju vett" (Johannese 3:23). Tegelikult on see 
salm ütleb Johannes ristis selle koha ", kuna" seal oli palju vett seal.  
     Ristimine eest pattude andeksandmiseks on oluline osa Jumala muster 
muundamise, kuid see on vaid üks näitaja Uue Testamendi kristluses. Jumal on loonud 
ka spetsiaalse koht nimega "kirik" (see sõna kirjeldab salvestatud). Jeesus lubas 
"ehitada oma kiriku" (Mt. 16:18) ja see lubadus vaja teda die jube surma (Ap 20:28). 
Jeesus ehitada oma kiriku ja ta ehitas ainult üks kirik (teade, et Mt. 16:18 sõna "kirik" on 
ainsuses).  
     In Ef. 1:22-23 Paulus kirjeldas "kirik" Jeesuse "keha" ("et kirik, mis on tema keha"). 
Kindlaksmääratud muul viisil, Paul kinnitas, et sõnad kirik ja keha on omavahel 
vahetatavad ("kirik" ja "keha" kirjeldavad sama asja). Tähendus sellest on näha Ef. 
04:04, kus Paulus ütles, et Jumal on ainult "üks keha." Kuna seal on ainult "üks keha" 
(Ef 4:4), ja see "üks asutus on kirik" (Ef 1:22-23 ) on üks kirik, mis on Jumala heakskiitu. 
Paljud teiste kirikutega võib leida kogu maailmas, kuid need kirikud ei kuulu kirikusse 
ehitatud Kristus. Need teised kirikud on võltsitud rühmadele, mis on ehitatud mehed (Mt. 
15:8-9) ja Jeesus ütles nende rühmade ühel päeval tuleb hävitada, sest Jumal ei ole 
ehitada neist (Mt. 15:13).  
     Probleem võltsitud kirikud on nii halb, et Jeesus ütles: "Mitte igaüks, kes ütles mulle:" 
Issand, Issand, jõustub Taevariik, aga kes teeb Mu Isa tahtmist, Kes on taevas. 22 
Paljud ütlevad mulle tol päeval: Issand, Issand, kas me ei ennustama, mida su nimi ja 
su nimi valatud välja deemoneid ja su nimi ei palju vägevaid tegusid? 23 Ja siis Ma 
tunnistan neile: Ma kunagi teadsin: kalduda mind, te ülekohtutegijad! "(Mt. 7:21-23).  
     Kui tahame tõeliselt armastada ja teenida Jumalat, peame me kindlaks ja töötada 
koos Jeesuse üks tõeline kirik asemel võltsitud grupiga. Piibel aitab meil välja selgitada, 
milline kirik on õigus läbi pühakirja, me võime leida õigeid kiriku abil "muster" (2 Tim. 
1:13) leida Jumala sõna. Muster Kristuse kirik hõlmab asju, kuidas inimesed muutuvad 
kristlased, kuidas Jeesuse kiriku kummardab, kuidas Jumala kirik on korraldatud ja 
millised on tema liikmete teha.  
     Nagu juba selgitatud eelmises teavet, mis on üks identifitseerimismärgid Jeesuse 
kirik on leitud, kuidas inimesed on päästetud: Inimesed peavad uskuma (Heebrealastele 
11:06); kahetsema oma patte (Lk. 13:03; Aktid 17: 30); tunnistavad, et Jeesus on 
Jumala Poeg (Roomlastele 10:09), ja olla ristitud pattude andeksandmist (Ap 02:38; 
22:16). Piibel kunagi räägib asju nagu "vastu Jeesuse süda," ütleb patuse palve "või" 



palvetades saada Kristus. "  
     Pärast isiku järgmiselt Jumala muster muutmistaotluse arutati eelmises lõigus Piibel 
ütleb Jeesus "lisab" inimene oma koguduse (Ap 02:47, KJV). Kirikutes ehitatud mehed 
(võltsitud rühmadest) inimesed sageli "Join" kiriku või nad on "hääletanud" selle sisse. 
Aktid 2:47 ütleb liikmeks Jeesuse kiriku kontrollib Issand ise. Kindlaksmääratud muul 
viisil, et inimesed ei saa "Join" Uue Testamendi kogudus. Samuti ei saa nad hääletavad 
ta. Inimesed saavad automaatselt liikmed selle pärast nad järgivad Jumala muster 
vahetamisega.  
     Uue Testamendi kogudus saab ka tunnustatud mida ta teeb. Pärast inimesed tulid 
kristlased kohta nelipühipäev (Ap 2:36-38), Luke ütleb, et nad "jätkas stedfastly aastal 
apostlite õpetuses ja osaduses, mis leivamurdmisse ja palvetes" (Ap 02:42). See lõik 
näitab, et osa Jumala näiteks hõlmab istungil korrapäraselt ja teed asju loetleda 
käesolevas värsis. Enamik religioossete gruppide on pühendunud "Palve" ja "osadus", 
kuid enamik neist ei ole "seiske" koos kahe teise omadused seadustega 02:42 
("apostlite õpetuses" ja "leivamurdmisse").  
     Jeesuse kirik saab osaliselt tuvastatav rangelt apostlite õpetus (informatsioon, mis 
me nüüd on Piiblis). Selle asemel, et järgmised eeskirjad ja dikteerib meeste (Mt. 15:9), 
liikmed Kristuse kirik kasutamine Piibli nende ainus giid. Uue Testamendi kristlased 
teavad, et Jumal on andnud "täiuslikku õiguse vabaduse" (Jas. 1:25) ja seda teavet 
annab neile "kõik asjad, mis puudutavad elu ja vagadus" (2 Pet. 1:3). Kindlaksmääratud 
muul viisil lõpetatud Uue Testamendi "esitab meile juurde iga hea töö" (2 Tim. 3:16-17). 
Nii Uus Testament kristlaste (need, kes on osa Kristuse kirik) piirduda ainult selle 
"vormis õpetamine" (Roomlastele 6:17) jaoks "muster" (2 Tim. 1:13), mida nad vajavad, 
et teenida ja kummardada Jumalat "tões" (Johannese 4:24). Võltsitud kirikud tugineda 
usutunnistusega, teave nende "kirikut peakorter," kirik käsiraamatute jne  
     Aktid 2:42 viitab ka "leivamurdmisse" (st armulaua. Kreekakeelne tekst sõna-sõnalt 
ütleb "leivamurdmises"). See avaldus ütleb meile esimese sajandi kristlased partook 
armulaua kohta "seiske" baasil. Muud lõigud tugevdama asjaolu, et liikmed Jeesuse 
kirik võttis armulaua kohta regulaarselt. Näiteks Paul rääkis Korintose assambleede 1 
Cor. 16:02. Korintlastele olid kohtumisel igal pühapäeval (see punkt on väljendanud 
väga hästi enese ahistajaks inimkonnaga) ja Korintlastele tõid punkte armulaua oma 
iganädalast sõlmed (1 Cor. 11:20). Kuigi punkte armulaua olid valel eesmärgil, 
korintlastele teadsid nad, et tuua elemendid armulaua igal pühapäeval. See oli tava 
Korintose samuti kõik teised kogudused, et harjutanud Uue Testamendi kristluses (1 
Cor. 04:17).  
     Apostlite tegude 20 me loeme, mil Paul oli mõne mehe kristlased ja selle grupi 
tegelikult oodanud "esimesel päeval nädalas" (Ap 20:06), pühapäev, nii armulaua võis 
täheldada (Ap 20:07 ). Kuigi Paul oli kiire (Ap 20:16), ta ootas seitse päeva, et ta võiks 
kohtuda mehe kristlased teemal "esimesel päeval nädalas" (Ap 20:06) ja saada osa 
armulaua (õhtusöömaaeg) . See teave igati vastav seadustega 02:42, tekst, mis ütleb 
esimene kristlaste "jätkas vankumatult aastal leivamurdmisse." Liikmed Jeesuse kiriku 
Nautida armulaua igal pühapäeval. Kirikutes ehitatud mehed, inimesed võivad saada 
osa armulaua kord aastas, kaks korda aastas, üks kord kvartalis või kord kuus.  
     Kui kummardajad on armulaua harvem kui kord nädalas, nad "ära võtta" osa, mida 
Jumal mõeldud jumalateenistuste ja seega muuda Jumala jumaliku muster (võrdle Rev 
22:19). Kui inimesed pakuvad armulaua rohkem kui üks kord nädalas, nad "Lisa" 



Jumala jumaliku muster ja ka süüdi sin (võrdle Rev 22:18). Kui inimesed ei pea 
pühapäeval, "esimesel päeval nädalas," nagu oma eriline päev, et täita Jumala kultuse 
(1 Cor. 16:02), ka nemad ei suuda jälgida osa Uue Testamendi muster ning seega ei 
ole osa Uue Testamendi kogudus.  
     Lisaks kindlaks Uue Testamendi koguduse kaudu muster muundamise, nii, et 
inimesed muutuvad liikmete selles kirikus, rangelt Pühakiri, ning millel on armulaua iga 
nädal, Uue Testamendi kogudus saab kindlaks teha tema õpetusi andes. Paljud 
religioossed rühmitused kaebuse mitte-kristlased rahaliste vahendite või nad tegelevad 
asjad küpsetada müük ja autopesulad. Esimese sajandi kristlased, kes olid liikmed Uue 
Testamendi Kirik "võttis midagi paganate käest" (salvestamata, 3 Jh. 7). Täna liikmed 
Uue Testamendi kogudus ikka täita kõiki oma rahalisi kohustusi kaudu vaba tahte 
liikmete sissemaksed; Uue Testamendi kristlased ei taha ega oodata mitteliikmetele 
kaasa midagi Issanda töös.  
     Kristuse kirik võib olla ka kindlaksmääratud summa raha, et inimesed annavad. 
Paljud religioossed rühmitused rääkida oma liikmete "kümnist" (annab 10% oma tulust). 
Kui religioosne grupp õpetab kümnise, see on kindel märk, et see on võltsitud kirik. 
Kümnis kuulub Vana Testamendi seaduse, mis anti heebrea rahvas. Vana Testamendi 
seaduse sisaldas mitmesuguseid nõuandeid andes, hoides hingamispäeval, loomade 
ohverdamist, spetsiaalsed preestrid jne, ja see seadus kehtis umbes 1500 aastat. 
Pärast Jeesus tuli maailma Ta ütles, Tema surm toob kaasa uus leping (Lk. 22:20) ja 
see juhtus. Jeesus võttis kaasa kogu Vana Testamendi süsteemi surid ristil 
(Roomlastele 10:04 ja võrrelge Heb. 8:5-13). Kui inimesed püüavad siduda mingi osa 
Vana Testamendi seaduse inimest ja ütlen inimestele, et "kümnist" on üks näide sellest, 
et Piibel ütleb, et inimesed on "langenud ära armust" ja on "lahutada Kristuse" (Gl 5: 4, 
ASV).  
     Selle asemel, et kümnise liikmed Uue Testamendi kogudus teha isiklik otsus, kui 
palju anda. Tegelikult on kirik, mis kuulub Kristus on reguleeritud kahe põhireeglid, kui 
tegemist on järgmiste andmetega: (1) Give "rõõmsalt" ja (2) anda nagu oleme olnud 
"prospered" (1 Cor. 16:02; 2Kr . 09:07). Kuna Uus Testament ütleb anna nagu oleme 
olnud prospered iga kirik, mis ütleb inimestele, et "kümnist" (annab 10%) on võltsitud 
kirik. Need, kes küsida või öelda inimestele, et kümnis on õpetamine "erinev 
evangeelium" (Gl 1:6-9). See viga on nii tõsine, et Paulus ütles neile, kes püüavad 
siduda mingi osa Vana Testamendi seaduse inimesed on nagu naine, kes on abielus 
kaks meest korraga (Roomlastele 7:1-4).  
     Uue Testamendi kristlased teavad ja õpetavad, et Jeesus "löödud vana seaduse 
nõuetele" (Kl 2:14) ning kaotades Vana Testamendi seaduse sisaldab kõrvaldamiseks 
kümme käsku. Asjad mõrv, vargus ja abielurikkumine on ikka valed (Roomlastele 
13:09), kuid need teod on valed, sest need on keelatud Uues Testamendis. Inimesed 
saavad "õppida" Vanast Testamendist (Roomlastele 15:04), kuid Uus Testament on 
õigus kõik on tehtud nüüd. Võltsitud rühmade sageli ei eristata Vana ja Uue Testamendi 
(nad õpetavad, et kümme käsku on ikka siduvad, peavad inimesed kümnist, on veel 
vaja hoida hingamispäeva, jne), aga need asjad ei õpetata Uus Testament kristlased. 
Liikmed Uue Testamendi kogudus teada vahet Vana Testamendi ja Uue Testamendi.  
     Kuna liikmed Uue Testamendi kogudus õigesti vahet Vana Testamendi New 
Testament, nad vastavad Jumala tahe valdkonnas muusika. Vastavalt Vana 
Testamendi süsteemi kummardada inimesed kasutada instrumentaalmuusika (Ps 150; 



2 Chron. 29:25). Uue Testamendi süsteemi kummardada, inimesed on konkreetselt 
öeldud, et "laulda" (Ef 5:19; veerg 3:16) ja see, mida Uus Testament kristlaste teha. Kui 
Uus Testament ütles "make music," oleks meil lubatud teha muusikat kuidagi me 
valime. Kuna Jumal on konkreetselt ütles neile, kes elavad New Testament on teha 
muusikat, laulu (võrdle Hb. 13:15), on see, mida oma rahvale teha ja see on järjekordne 
tähis Kristuse kirik. Kui me laulda ja mängida kultuse, lisame Jumala juhiseid. Lisades 
instrumentaalmuusika kummardada on näide "on-kummardama" (Kl 2:23) ja läheb "üle, 
mis on kirjutatud" (1 Cor. 04:06).  
     Kirik koorid on järjekordne näide "läheb kaugemale, kui see on kirjutatud." Piibel 
ütleb, kristlased on "laulda üksteisele" (Ef 5:19; veerg 3:16), kuid mõned kasutavad 
kiriku laulukoorid ", sest neile meeldib neid. "Jumalateenistus ei räägi, mis meile 
meeldib, see on umbes järgmine Jumala muster (võrdle Jh. 04:24, kus Jeesus ütles, et 
me" peab kummardama tões "). Kui me ei tee asju nii, nagu Jumal on kirjeldatud, me 
läheme kaugemale, kui on kirjutatud (1 Cor. 04:06), meil "ei ole enam jää Kristuse 
õpetus" ja "me pole Jumalale" (2 Jh . 9).  
     Subjektide lunastust ja kummardama on väga kasulik, eraldades Uue Testamendi 
kiriku võltsitud gruppides, kuid need ei ole ainsad vahendid tunnistama Jeesuse õige 
kirik. Me võime ka seda, millises kirikus tõeliselt järgmiselt Jumala muster, uurides, 
mida Piibel ütleb kiriku organisatsioon. Igal organisatsioonil on teatud tüüpi struktuur, 
sealhulgas peakorter või peamine asukoht, ja see kehtib ka Uus Testament kirik. 
Jeesus on pea oma kiriku ja Ta elab taevas (Apostlite teod 1:11). Jeesuse taevane 
kroonimine (Ap 02:30) ütleb meile "peakorter" for the New Testament kirik on taevas. 
Kindlaksmääratud muul viisil, et Jeesuse kirik ei ole maise peakorter; võltsitud kirikud, 
aga sageli ei ole maise peakorteris. Jeesuse kirik on ka ühepoolne (omavalitsusliku).  
     Nagu näitab seadustega 14:23 ja Phil. 1:1, iga kogudus Issanda kirikus on, et 
kohalikud juhid tuntud kui "vanemad" (need mehed on nimetatud ka piiskoppide 
presbyters, pastorid, ülevaatajaiks karjased. Kõik need sõnad kirjeldab eri aspekt 
vanem töö ). Paul kirjeldatud kvalifikatsioon need mehed 1 Tim. 3:1-5 ja ta ütles 
vanemad "hoolitsevad" (nad valitsejad ja nende jaoks) kohalik kogudus (1 Tim. 03:05). 
Titus nimetatud "vanemad" on tihane. 1:5 ja siis kirjeldatakse neid "piiskopid" kohta Tit. 
1:7.  
     Me loeme vanemaid Juudamaal (Ap 11:29-30), Lõuna-Galaatia (Ap 14:23), 
Jeruusalemm (Ap 15:06), Efesoses (Ap 20:17) ja Väike-Aasias (1 Pet. 05:01 ). On 
kaudseid viiteid neile 1 Tessalooniklastele. 05:12 ja Heb. 13:17. In Tit. 01:05 saame 
teada, et vanemad olid vajalikud kogu Kreeta saarel ("iga linn").  
     Kuigi Jumala muster koguduse juhtkond ei ulatu väljapoole kohaliku koguduse suur 
protsent usuliste rühmade juhtimisstruktuuri, mis läheb väljastpoolt kohaliku kiriku 
(religioossed rühmad on "kiriku peakorter" on tuntud linna või teise riiki, või eksisteerib 
on teatud tüüpi piirkondlike, riiklike ja ülemaailmsete pardal). Kuigi need meetmed on 
ühised, need ei ole vastuolus Jumala muster. Kiriku organisatsioon on vaid üks viis 
eraldi Kristuse kirik imitatsioone ehitatud mehed.  
     Jeesus on Koguduse pea, vanemad on kohalikud liidrid ja Jeesuse kirikus on eriline 
teenistujate tuntud kui "diakonid" (Phil. 1:1). Kristuse kirik on ka mehi, kes teenivad kui 
jutlustajad. Paulus ja Timoteos oli kaks esimese sajandi ministrid ja need mehed on 
nimetatud "teenistujad" Phil. 1:1. Erinevalt kirikud ehitatud meeste kus jutlustajad on 
liidrid ja sageli kõige olulisem inimesi koguduse Piibel ütleb jutlustajad Kristuse kirik on 



teenrid. Ülejäänud liikmed Jeesuse kiriku Uues Testamendis on lihtsalt nn "pühakud."  
     Uus Testament muster kiriku organisatsioon kirjeldatud eelnevates punktides on 
teravas kontrastis "vaimulike-ilmikute" süsteemi leidub paljudes nimiväärtused. 
Tegelikult on paljud inimese loodud kirikud ei tohi olla "ametiisik" ristima inimesed või 
abi kummardama. Jumala muster kristlus ütleb kõik salvestatud on "preestrid" (1 Pet. 
02:05, 9). Selle asemel jagatakse inimesi "vaimulike ja ilmikute" Jeesus ütles: "Kõik on 
vennad" (Mt. 23:08). Paul illustreeritud käesoleva punkti märkides, kuidas mitmed 
Korintlastele aidanud ja kummardama (1 Cor. 14:26). Korintlastele teadis oma 
kummardama ei pea läbi viima spetsiaalse preester või teatud tüüpi "püha inimene", 
sest kõik kristlased on "preestrid" (Ilmutuse 1:06; 5:10) ja kõik kristlased peetakse " 
püha "(1 Pet. 1:15).  
     Ainus piirang, kui tegemist võttes juhtrolli kummardama on isiku soost. 
Kindlaksmääratud muul viisil, et naised ei tohi võtta endale juhtroll agregaadi kohta, kui 
mehed on kohal (1 Cor. 14:34-35 ja võrrelge 1 Tim. 2:8-13). Kirikus Kristuse tahes 
Christian mees saab aidata kummardama, õpetada või jutlustada. Kirikud, mis on 
naisjutlustajaid on kindlasti võltsitud kirikud, sest need rikuvad mis Paulus ütles 1 Cor. 
14:34-35 ja 1. Tim. 2:8-13. Jumal on andnud "muster" for the New Testament kirik (2 
Tim. 1:13) ja kõik on vaja kasutada seda mudelit kindlaks teha ja tööd "Kristuse kirik" 
oma kogukonda.  
     Kas me leidsime ja me oleme osa üks kirik ehitatud Kristus? Kui "Kristuse kirik" 
(Roomlastele 16:16) ei eksisteeri meie kogukonna, saame alustada üks ja praktika Uue 
Testamendi kristluses (st teha asju nii nagu Uus Testament kirjeldab). Me ei saa 
alustada koguduse meie kodu (1 Cor. 16:19; veerg 04:15; Phile. 2) või kasutada üüritud 
ruumi start "jumalateenistustel vaimus ja tões" (Johannese 4:24). Me kindlasti ei taha 
olla osa võltsitud rühmad, "jäta Jumala käsku, ja hoidke kiire traditsioon mehed" (Mk. 
07:08). Pea meeles, et "Kõik Kristuse kogudused salute you" (Roomlastele 16:16).  
 

 


