
Kung paano maging isang Kristiyano  
 
     Ang expression "Bagong Tipan Kristiyanismo" ay nangangahulugan lang na 
paggawa ng mga bagay na gaya ng Bagong Tipan na naglalarawan. Dios ay may 
"pattern ng tunog mga salita" para sa mga Kristiyano pananampalataya at kami ay 
upang "hold" sa ang pattern na ito (2 Tim. 1:13). Ng Diyos na pattern ay bahagi ng 
"makitid gate" na patungo sa buhay (Mt. 7:13-14) at ang pattern na ito, kung ang mga 
tao ay gamitin ito, aalis relihiyon pagkalito at dibisyon relihiyon (ihambing 1 Cor. 14:33). 
Kapag ang mga tao ay walang nalalaman ng Diyos pattern o tanggihan sila ng ilang 
mga bahagi ng mga ito, magkakaroon ng daan-daan o libu-libo ng mga iba't ibang 
religious organization na magpahayag ng paniniwala sa lahat na maging "Christian." 
Ang tunay na tagasunod ni Kristo alam na ang Diyos ay may isang tiyak na paraan ng 
paggawa ng mga bagay at ito ay napakahalaga upang "hold na ang pattern" (ihambing 
1 Cor. 4:17).  
     Isa sa mga pinaka elementarya bahagi ng Diyos na pattern ay matatagpuan sa 
conversion (ang paraan ng isang tao ay nagiging isang Christian). Bilang nagpakita sa 
pamamagitan ng mga sumusunod na tsart, Diyos pattern para sa conversion ay 
nangangailangan ng pananampalataya (paniniwala), pagsisisi (isang pagliko mula sa 
kasalanan), ng kasalanan, at bautismo (paglulubog sa tubig) para sa kapatawaran ng 
mga kasalanan.  
 
Bibliya ng tula ng Diyos na utos ng Diyos na utos Ang pagpapala  
Mk. 16:16: Maniwala at mangagbautismo ang Nai-save  
Gawa 2:38: Magsisi at magpabautismo ikapagpapatawad ng mga kasalanan  
Gawa 22:16: Bumangon ka at mangagbautismo Hugasan ang layo kasalanan  
 
     Ang impormasyon sa Mk. 16:16 ay inihambing sa isang tren; lamang bilang boxcars 
ay sumali sa kasama ang isang pin pagkabit, kaya ang salita "at" Sinamahan 
magkasama sa mga utos ng "paniniwala" at "bautismo" (sinabi ni Jesus ang isang tao 
ay dapat paniwalaan at mabautismuhan bago siya ay maaaring maging "save"). Dahil 
sa mga sa Gawa 2 ay narinig at naniwala sa mga katotohanan ng ebanghelyo (Gawa 
2:37), sila ay sinabi na "magsisi at magpabinyag" kaya sila ay maaaring makatanggap 
ng "kapatawaran ng mga kasalanan" (Gawa 2:38). Ang impormasyon sa Gawa 2 nag-
aalok din ng isang mahusay na paglalarawan ng halimbawa ng pagsisisi, ang isang 
salita na sinadya "na baguhin para sa mas mahusay." Ang mga tao na nagkaroon na 
dati kinasusuklaman si Jesus (Gawa 02:36) nagsisi (sila ay nagsimulang pag-ibig at 
sundin si Jesus). Pagkatapos ng mga tao ay naniniwala at magsisi, ang mga ito ay 
magpabinyag, isang gawa na "washes malayo mga kasalanan" (Gawa 22:16).  
     Sa karagdagan sa mga talata sa unahan ng tsart, ang Biblia rin ay nagpapaliwanag 
sa layunin ng bautismo sa Gal. 03:27 (Paul sinabi bautismo inilalagay ang mga tao "sa 
Kristo"). Kung ang isang tao ay sapat na gulang upang maging nananagot para sa 
kanyang mga aksyon, siya ay alinman sa "kay Cristo" o "out ni Cristo." Kung ang isang 
tao ay sapat na gulang upang maging responsable para sa kanyang mga aksyon at siya 
ay "sa labas ng Kristo," siya ay may walang espirituwal na bendisyon, isa na kung saan 
ay kaligtasan (2 Tim. 2:10). Sa mga "Cristo" ay ang lahat ng espirituwal na pagpapala 
(Eph. 1:03), isa na kung saan ay kaligtasan. Ayon sa Gal. 3:27, ang isang tao ay hindi 



ipasok "sa Kristo" hanggang sa siya ay mabautismuhan ng maayos.  
     Sa karagdagan sa mga Hesus at Pablo sinasabi na bautismo ay bahagi ng proseso 
ng kaligtasan, diyan ay ang mga impormasyon sa 1 Pet. 3:20-21. Peter inilarawan kung 
paano tubig ay nagsilbi bilang isang naghahati linya para sa Noe at ang kanyang 
pamilya (Diyos na ginagamit ng isang baha upang paghiwalayin ang mga nai-save mula 
sa mga nawala, Gen. 6-7). Tubig itinaas ng kaban at sa mga nasa ito sa kaligtasan at 
tubig na sanhi ng hindi na-save na malunod. Sa katunayan, sinabi ni Pedro si Noe at 
ang kanyang pamilya ay "naligtas sa pamamagitan ng tubig" (1 Pet. 3:20). Pedro din 
sinabi doon ay isang tunay na "kahawig" para sa mga tao ngayon at ito tunay na 
"kahawig" ay "bautismo" (1 Pet. 3:21). Sa ibang salita, tulad ng tubig na pinaghiwalay 
ang mga nai-save mula sa mga nawala sa mga sinaunang mundo, kaya tubig 
(bautismo) ngayon naghihiwalay ang mga nai-save mula sa mga nawala sa ilalim ng 
Kristiyano panahon (tingnan muli ang nagdaan ang tsart). Peter karagdagang nakasaad 
kung paano bautismo ay hindi para sa mga "dumi ng laman" (ito ay hindi isang proseso 
upang alisin ang pisikal na dumi), 1 Pet. 03:21. Bautismo ay para sa espirituwal na 
karumihan-sala-tulad ng ipinaliwanag sa Gawa 2:38 at Gawa 22:16.  
     Walang espesyal na kapangyarihan sa tubig baha na separated Noe mula sa mga 
hindi naka-save at walang mga espesyal na kapangyarihan sa tubig na ngayon ay 
ginagamit upang magbinyag tao. Ang aming pagbibigay-katarungan mula sa kasalanan 
ay dumating sa pamamagitan ni Hesus 'dugo (Paul na ginawa ang puntong ito sa Rom. 
5:09 at ipinaliwanag niya kung paano ang proseso na ito gumagana sa Rom. 6:1-4).  
     Bilang nagpakita sa pamamagitan ng mga sumusunod na graphic, na kung saan ay 
ibinibigay sa pamamagitan ng courtesy ng Kami Care Ministries, makasalanan access 
ang mga benepisyo ng Jesus 'dugo sa pamamagitan ng reenacting ang Panginoon's 
kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay muli. Matapos ang isang tao ay naniniwala, hindi 
siya ay na-save. Ang mananampalataya ay dapat na karanasan ng isang "kamatayan." 
kamatayan Ito ay isa pang paglalarawan para sa pagsisisi (mga tao na dapat turn mula 
sa kasalanan Ihambing Col 3:07;. Gawa 2:38;. Lk 13:03; Gawa 17:30). Mga tao ay 
dapat "mamatay sa kasalanan" (magsisi) kaya hindi sila "mamatay sa kasalanan" 
(mapahamak magpasawalang-hanggan sa impiyerno).  
 



  

     Matapos ang isang tao ay sumampalataya at nagsisi (namatay sa kasalanan), siya 
ay handa na upang kilalanin na si Jesus ay Anak ng Diyos (Gawa 8:37;. 1 Tim 6:12) at 
pagkatapos ay "inilibing kasama ni Kristo sa pamamagitan ng bautismo" (Rom . 6:4). 
Matapos ang isang tao ay maayos na bibinyagan, siya ay may "panibagong buhay" 
(Roma 6:4).  
     Marami ang naniniwala na "bagong buhay" (kaligtasan, kapatawaran ng mga 
kasalanan at lahat ng espirituwal na panalangin) ay dumating sa harap ng binyag, pero 
ang Bible says paulit-ulit na ito ay hindi tama. Sinabi ni Jesus ang isang tao ay "save" 
pagkatapos ng pagiging baptized (Marcos 16:16). Sinabi ni Pedro ang isang tao ay ang 
"kapatawaran ng kanyang kasalanan" pagkatapos ng pagiging baptized (Gawa 02:38). 
Ananias sinabi kasalanan ay "hugasan malayo" sa pamamagitan ng pagiging baptized 
(Gawa 22:16). Sinabi ni Pablo "bautismo" inilalagay ang mga tao sa Kristo (Gal. 3:27). 
Ang isang tao na natatanggap ng "bagong buhay" pagkatapos ng bautismo (Roma 6:4). 
Sinabi ni Jesus ang isang tao ay dapat na "ipinanganak na muli" (Jn. 3:03) at ang 
bagong kapanganakan ay nangangailangan ng tubig (Jn. 3:05). Dios ay may isang tiyak 
na pattern para sa kaligtasan at ang pattern na ito ay nangangailangan ng mga tao na 
magkaroon ng pananampalataya, na magsisi ng kanilang mga kasalanan, 



nagpapahayag na si Jesus ay ang Anak ng Diyos, at maging "inilibing kasama ni Kristo" 
para sa "kapatawaran ng kanilang mga kasalanan."  
     Ang paglalarawan ng binyag bilang isang "libing" (Roma 6:04 at Col 2:12) nagsasabi 
sa amin na Bible bautismo ay kailangan ng paglulubog (hindi namin ilibing ng isang 
bagay sa pamamagitan ng patubigan o pagbuhos dumi sa mga ito). libing A ay 
nangangahulugan ng isang tao o isang bagay ay sakop at ito ay kung ano ang Bagong 
Tipan ay kailangan ng bautismo (ang isang tao ay lubog sa ganito at sakop ng tubig). 
Kapag ni Juan ang mga tao, kanyang binyag kinakailangan "maraming tubig" (Jn. 3:23). 
Sa katunayan, ang mga taludtod na ito says John baptized sa lugar na ito "dahil" 
nagkaroon ng maraming tubig doon.  
     Binyag para sa kapatawaran ng mga kasalanan ay isang mahalagang bahagi ng 
Diyos pattern para sa conversion, ngunit ito ay isa lamang sa katangian ng Bagong 
Tipan Kristiyanismo. Dios ay may din lumikha ng isang espesyal na lugar na tinatawag 
na ang "iglesia" (ang salitang ito ay naglalarawan sa na-save). Jesus ipinangako na 
"build ng Iglesia" (Mt. 16:18) at pangako na ito kinakailangan sa Kanya sa mamatay ng 
isang kakila-kilabot kamatayan (Gawa 20:28). Ginawa ni Jesus magtayo ng Iglesia at 
Siya binuo lamang ng isang iglesia (paunawa na sa Mt. 16:18 ang salitang "simbahan" 
ay isahan).  
     Sa Eph. 1:22-23 Paul inilarawan ang "simbahan" bilang "katawan" Jesus '("sa 
simbahan, na kung saan ay kanyang katawan"). Nakasaad na paraan iba, 
pinatutunayan ni Pablo na ang mga salitang iglesia at katawan ay mapagpapalit 
("simbahan" at "katawan" ilarawan ang mga parehong bagay). Ang kabuluhan ng mga 
katotohanang ito ay nakikita sa Eph. 04:04, isang lugar kung saan sinabi ni Pablo ang 
Dios lamang ang "isang katawan." "Dahil lang" isang katawan "(Eph. 4:04), at ito" isang 
katawan ay ang iglesia "(Eph. 1:22-23 ), may isang iglesia na may Diyos approval. 
Maraming mga iba pang mga simbahan ay matatagpuan sa mundo, ngunit ang mga 
iglesya ay hindi parte ng iglesia itinayo ni Cristo. Ang mga ibang mga iglesia ay huwad 
na mga grupo ay binuo sa pamamagitan ng mga tao (Mt. 15:8-9) at sinabi ni Jesus ang 
mga grupo ay isang araw ay pupuksain dahil ang Diyos ay hindi bumuo ng mga ito (Mt. 
15:13).  
     Ang problema sa huwad na iglesia ay upang masamang na sinabi ni Jesus: "Hindi 
ang bawa't isa na ang sabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng 
langit: datapuwa't ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. 22 
Maraming ay sabihin sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, ay hindi namin 
manghula sa pamamagitan ng iyong pangalan, at sa pamamagitan ng iyong pangalan 
ng mga demonio, at sa iyong pangalan ang maraming mga makapangyarihang gawa? 
23 At pagkatapos ay ako magpahayag ng paniniwala sa kanila, Hindi ko alam mo: 
lumayo sa akin, kayong trabaho kasamaan "(Mt. 7:21-23).  
     Kung nais namin na tunay na pag-ibig at maglingkod sa Diyos, kami ay dapat 
kilalanin at trabaho sa Jesus 'isa tunay na iglesia sa halip ng isang huwad na grupo. 
Ang Bibliya ay nakakatulong sa amin na makilala kung aling simbahan ang tama sa 
pamamagitan ng mga Kasulatan; maaari naming kilalanin ang karapatan simbahan sa 
pamamagitan ng paggamit ng "pattern" (2 Tim 1:13.) Natagpuan sa ang salita ng Diyos. 
Ang pattern para Cristo simbahan kasama ang mga bagay tulad ng kung paano ang 
mga tao na maging Kristiyano, kung paano si Jesus 'simbahan ay sumasamba, kung 
paano ang Panginoon ng iglesia ay organisado, at kung ano ang mga miyembro nito na 



gawin.  
     Bilang nang tumaas sa unahan ng impormasyon, ang isa sa mga pagkilala sa mga 
marka ng Jesus 'simbahan ay matatagpuan sa kung paano ang mga tao ay na-save: 
mga tao ay dapat paniwalaan (Heb. 11:06); magsisi ng kanilang mga kasalanan (Lk. 
13:03; Gawa 17: 30); kilalanin na si Jesus ay Anak ng Diyos (Roma 10:09), at 
mangagbautismo ang para sa kapatawaran ng mga kasalanan (Gawa 2:38; 22:16). Ang 
Bibliya ay hindi nagsasalita ng mga bagay tulad ng "pagtanggap ni Jesus sa puso," "na 
sinasabi panalangin ng makasalanan's," o "nananalangin na tumanggap kay Cristo."  
     Matapos ang isang tao ay sumusunod sa Diyos pattern para sa conversion bilang 
tinalakay sa mga nakaraang talata, ang Bible says Jesus "nagdadagdag ng" ng isang 
tao sa kanyang iglesia (Gawa 2:47, KJV). Sa mga iglesia na binuo sa pamamagitan ng 
mga tao (huwad group), ang mga tao madalas "sumali" sa iglesia o sila ay "ibinotong" 
sa ito. Gawa 2:47 nagsasabing ang pagiging kasapi sa Jesus 'simbahan ay kinokontrol 
ng Panginoon ang Kanyang sarili. Nakasaad sa ibang daan, tao ay hindi maaaring 
"sumali" sa simbahan ng Bagong Tipan. Ni hindi sila ay maaaring bumoto sa ito. Mga 
tao awtomatikong maging kasapi ng mga ito matapos sundin sila ng Diyos pattern para 
sa conversion.  
     Ang simbahan ng Bagong Tipan ay maaari ring kinikilala ng mga kung ano ito ay. 
Pagkatapos ng mga tao ay naging Kristiyano sa Araw ng Pentecostes (Gawa 2:36-38), 
Lucas sabi nila "patuloy stedfastly sa mga apostoles 'pagtuturo at pakikisama, sa 
pagpuputolputol ng tinapay at sa panalangin" (Gawa 02:42). daanan na ito ay 
nagpapakita na ang bahagi ng Diyos na halimbawa ay nagsasangkot ng pulong sa 
isang regular na batayan at paggawa ng mga bagay na nakalista sa mga taludtod. 
Karamihan sa mga relihiyosong mga grupo ay nakatuon sa "panalangin" at 
"pakikisama," ngunit karamihan ay hindi "tapat" na may mga dalawang iba pang mga 
katangian sa Gawa 02:42 (ang "apostol pagtuturo" at "ang pagbasag ng tinapay").  
     Jesus 'simbahan ay maaaring maging bahagyang kinilala sa pamamagitan ng 
kanyang mahigpit na pagtupad sa mga apostoles' doktrina (ang impormasyon na kami 
ngayon ay mayroon ng Biblia). Sa halip ng mga sumusunod sa mga alituntunin at 
dictates ng mga tao (Mt. 15:09), ang mga kasapi ng Cristo simbahan gamitin ang 
Bibliya bilang kanilang gabay lamang. Bagong Tipan Kristiyano alam na ang Diyos ay 
nagbigay ng "perpektong kautusan ng kalayaan" (Jas. 1:25) at ang impormasyon na ito 
ay nagbibigay sa kanila "ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa 
kabanalan" (2 Pet. 1:03). Nakasaad sa ibang daan, ang nakumpleto Bagong Tipan 
"Pagbibigay sa amin bawat mabuting gawain" (2 Tim. 3:16-17). Kaya, ang Bagong 
Tipan Kristiyano (sa mga taong bahagi ng Cristo simbahan) tanging umaasa sa mga ito 
"form ng pagtuturo" (Roma 6:17) para sa mga "pattern" (2 Tim. 1:13) na kailangan nila 
upang maglingkod at sumamba sa Diyos "sa katotohanan" (Jn. 4:24). Huwad na iglesya 
umasa sa creeds, impormasyon mula sa kanilang "simbahan punong-himpilan," 
manuals simbahan, atbp  
     Gawa 2:42 rin ay tumutukoy sa "mga paglabag ng tinapay" (ibig sabihin ang Huling 
Hapunan. Ang Griyego teksto literal says "ang mga paglabag ng mga tinapay"). Ang 
pahayag na ito ay nagsasabi sa amin ang unang siglo Kristiyano partook ng Huling 
Hapunan sa isang "tapat" na batayan. Iba pang mga talata patibayin ang katunayan na 
ang mga miyembro ng Jesus 'simbahan ay kinuha ang Huling Hapunan sa isang regular 
na batayan. Halimbawa, si Pablo ay nagsalita ng Korinpano asembliya sa 1 Cor. 16:02. 



Ang Corinto ay pulong sa bawat Linggo (ang punto ay nagpahayag ng tunay mabuti sa 
NASB) at sa mga taga Corinto ay nagdadala ng mga bagay para sa mga Huling 
Hapunan sa kanilang lingguhang pagtitipon (1 Cor. 11:20). Kahit na ang mga bagay 
para sa Huling Hapunan ay pagiging misused, ang Corinto alam sila ay upang dalhin 
ang mga sangkap para sa Huling Hapunan tuwing Linggo. Ito ay ang pagsasanay para 
sa Corinto pati na rin ang lahat ng ibang mga kongregasyon na practiced Bagong Tipan 
Kristiyanismo (1 Cor. 4:17).  
     Sa Gawa 20 namin basahin ng isang oras kapag Paul ay may ilang kapwa Kristiyano 
at mga grupong ito ang tunay na naghintay para sa mga "unang araw ng sanlinggo" 
(Gawa 20:06), Linggo, sa gayon ang Huling Hapunan ay maaaring siniyasat (Gawa 
20:07 ). Kahit si Pablo ay sa isang hangos (Gawa 20:16), siya naghintay ng pitong araw 
upang siya ay maaaring matugunan sa mga kapwa Kristiyano sa "unang araw ng 
sanlinggo" (Gawa 20:06) at sumalo ng Huling Hapunan (ang Komunyon) . Ang 
impormasyon na ito ay tumutugma ganap na ganap sa Gawa 2:42, isang text na 
nagsasabing ang mga unang Kristiyano "patuloy steadfastly sa paglabag ng tinapay." 
Ang mga kasapi ng Jesus 'simbahan sumalo ng Huling Hapunan tuwing Linggo. Sa 
mga iglesia na binuo sa pamamagitan ng mga lalaki, ang mga tao ay maaaring sumalo 
ng Huling Hapunan minsan sa isang taon, dalawang beses sa isang taon, minsan sa 
isang quarter, o isang beses sa isang buwan.  
     Kung may mananamba ang Huling Hapunan mas madalas kaysa sa minsan sa 
isang linggo, sila ay "alisin" bahagi ng kung ano ang Diyos inilaan para sa pagsamba at 
kaya baguhin ang banal na pattern ng Diyos (ihambing Rev. 22:19). Kung ang mga tao 
ang nag-aalok ng Huling Hapunan ng higit sa isang beses sa isang linggo, sila "idagdag 
sa" banal na pattern ng Diyos at ding mga nagkasala ng kasalanan (ihambing Rev. 
22:18). Kung ang tao ay hindi magkaroon Linggo, ang "unang araw ng linggo," bilang 
ng kanilang espesyal na araw sa karangalan ng Dios sa pagsamba (1 Cor. 16:02), sila 
din ay hindi na sundin ang bahagi ng pattern Bagong Tipan at kaya hindi bahagi ng 
simbahan ng Bagong Tipan.  
     Sa karagdagan sa pagkilala ng simbahan Bagong Tipan sa pamamagitan ng 
kanyang pattern para sa conversion, ang paraan na ang mga tao na maging miyembro 
ng simbahan, ang mahigpit na pagtupad sa mga kasulatan, at sa pagkakaroon ng 
Huling Hapunan sa bawat linggo, ang simbahan ng Bagong Tipan na nakikilala sa 
pamamagitan ng kanyang mga aral sa pagbibigay. Maraming mga relihiyosong mga 
grupo ng apila sa mga di-Kristiyano para sa mga pondo o umaakit sila sa mga bagay 
tulad ng maghurno benta at kotse washes. Ang unang siglo Kristiyano, na mga 
miyembro ng iglesia ng Bagong Tipan, "kinuha ng wala mula sa mga Gentil" (ang hindi 
nai-save, 3 Jn. 7). Ngayon miyembro ng iglesia ng Bagong Tipan pa rin matugunan ang 
lahat ng kanilang mga obligasyon sa pananalapi sa pamamagitan ng libreng ay 
kontribusyon mula sa mga miyembro; Bagong Tipan Kristiyano ay hindi nais ni asahan 
hindi kasapi sa anumang bagay ng kontribusyon sa Panginoon's trabaho.  
     Cristo simbahan ay maaari ring maging kinilala sa pamamagitan ng halaga ng pera 
na mga tao na magbigay sa. Maraming mga relihiyosong mga grupo sabihin ang 
kanilang mga kasapi sa "ikasampung bahagi" (bigyan ng 10% ng kanilang kita). Kung 
ang isang relihiyosong grupo nagtuturo tithing, ito ay isang sigurado mag-sign na ito ay 
isang huwad na iglesia. Tithing ay bahagi ng Lumang Tipan na kautusan ay ibinigay sa 
mga bansa Hebrew. Ang Lumang Tipan na nakapaloob sa batas iba't ibang mga 



tuntunin tungkol sa pagbibigay, iingat ang araw ng sabbath, hayop mga sakripisyo, mga 
espesyal na mga pari, atbp, at ang batas na ito ay sa lakas para sa tungkol sa 1,500 
taon. Pagkatapos si Jesus ay naparito sa sanlibutan sinabi niya Kanyang kamatayan ay 
magdala ng tungkol sa isang bagong tipan (Lk. 22:20) at ito ang nangyari. Jesus inalis 
ang buong Lumang Tipan system sa pamamagitan ng pagkamatay mo sa krus (Roma 
10:04 at ihambing Heb. 8:5-13). Kung ang mga tao na subukan upang panagutin ang 
anumang bahagi ng Lumang Tipan batas sa tao, at nagsasabi sa mga tao sa 
"ikasampung bahagi" ay isa halimbawa ng mga ito, sinasabi ng Biblia ang mga tao ay 
"nahulog mula sa biyaya" at ang mga "severed mula Kristo" (Gal. 5: 4, ASV).  
     Sa halip ng tithing, mga kasapi ng simbahan Bagong Tipan gumawa ng isang 
personal na desisyon sa kung magkano na magbigay sa. Sa katunayan, ang simbahan 
na nauukol sa Kristo ay pinamamahalaan ng dalawang pangunahing mga patakaran 
pagdating sa pagbibigay ng: (1) Bigyan "cheerfully" at (2) magbigay ng bilang namin ay 
"umunlad" (1 Corinto 16:02; 2 Cor. . 9:07). Dahil sa Bagong Tipan says bigyan bilang 
namin ay guminhawa, ang anumang mga simbahan na nagsasabi sa mga tao sa 
"ikasampung bahagi" (magbigay 10%) ay isang huwad na iglesia. Ang mga taong 
magtanong o sabihin sa mga tao sa ikapu ay nagtuturo ng "ibang ebanghelyo" (Gal. 
1:6-9). Ang error na ito ay kaya malubhang na sinabi ni Pablo sa mga taong subukan 
upang panagutin ang ilang mga bahagi ng Lumang Tipan batas sa mga tao ay tulad ng 
isang babae na kasal sa dalawang tao sa parehong oras (Roma 7:1-4).  
     Bagong Tipan Kristiyano alam at nagtuturo na si Jesus "ginagawang kahit paano 
ang lumang kautusan sa krus" (Col 2:14) at ang pagtanggal ng Lumang Tipan batas 
kabilang ang mga aalis ng Sampung Utos. Bagay na tulad ng murder, pagnanakaw at 
pangangalunya ay mali pa rin (Roma 13:09), ngunit ang ganitong mga gawain mali dahil 
sila ay ipinagbabawal sa pamamagitan ng Bagong Tipan. Mga tao ay maaaring 
"malaman" mula sa Lumang Tipan (Roma 15:04), ngunit sa Bagong Tipan ang batas sa 
lahat ay sa ilalim ng ngayon. Huwad na mga grupo ng madalas na hindi na makilala sa 
pagitan ng Lumang Tipan at ang Bagong (turuan sila na ang sampung utos ay pa rin 
bisa, ang mga dapat ikasampung bahagi, diyan ay pa rin ng isang kailangan upang 
mapanatili ang araw ng sabbath, atbp), ngunit ang mga bagay na ito ay hindi itinuro sa 
pamamagitan ng Bagong Tipan Kristiyano. Ang mga miyembro ng simbahan Bagong 
Tipan alam ang pagkakaiba sa pagitan ng Lumang Tipan at sa Bagong Tipan.  
     Dahil ang mga miyembro ng iglesia ng Bagong Tipan tama makilala ang Lumang 
Tipan mula sa Bagong Tipan, sila ay sumusunod sa Diyos ay sa lugar ng musika. Sa 
ilalim ng Lumang Tipan na sistema ng pagsamba, mga tao na ginagamit instrumental 
music (Ps. 150;. 2 Chron 29:25). Sa ilalim ng sistema ng Bagong Tipan ng pagsamba, 
ang mga tao ay partikular na sinabi na "sing" (Eph. 5:19; Col 3:16) at ito ay kung ano 
ang Bagong Tipan Kristiyano gawin. Kung ang Bagong Tipan ay sinabi "gumawa ng 
musika," Gusto namin ay may pahintulot na gumawa ng musika sa anumang paraan 
pipiliin namin. Dahil ang Diyos ay may partikular na sinabi sa mga taong nakatira sa 
ilalim ng Bagong Tipan ay upang gumawa ng musika sa pamamagitan ng pagkanta 
(ihambing Heb. 13:15), ito ay kung ano ang Kanyang mga tao na gawin at ito ay isa 
pang pagkilala markahan ng Cristo simbahan. Kung ang aming aawitin AT MAGLARO 
sa pagsamba, idagdag kami sa Diyos sa mga tagubilin. Pagdaragdag ng instrumental 
music na sumamba ay isang halimbawa ng "ay pagsamba" (Col 2:23) at pagpunta "sa 
kabila kung ano ang nakasulat" (1 Cor. 4:6).  



     Church choirs ay isa pang halimbawa ng mga Bible says Ang mga Kristiyano na 
"awit sa isa't-isa" "pagpunta sa kabila kung ano ito ay nakasulat." (Eph. 5:19; Col 3:16), 
ngunit ang ilang mga gamitin ang simbahan choirs "dahil gusto nila . kanila "Pagsamba 
ay hindi tungkol sa kung ano ang gusto natin; tungkol sa mga ito ay sumusunod Diyos 
pattern (ihambing Jn 4:24 kung saan sinabi ni Jesus namin." dapat sambahin sa 
katotohanan "). Kung hindi namin gawin mga bagay sa paraan ng Diyos ay inilarawan, 
pumunta kami sa kabila kung ano ang nakasulat (1 Cor. 4:6), kami ay "hindi na 
nananatili sa mga aral ni Cristo," at kami "hindi pa Dios" (2 Jn . 9).  
     Ang mga paksa ng kaligtasan at pagsamba ay very helpful sa pagkakahiwalay sa 
mga simbahan Bagong Tipan mula sa mga pekeng mga grupo, ngunit ang mga ito ay 
hindi lamang ang mga paraan upang makilala ang tunay na simbahan ni Jesus. Maaari 
din naming matukoy kung aling simbahan tunay na sumusunod sa Diyos pattern sa 
pamamagitan ng pag-aaral kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa simbahan 
samahan. Ang bawat organisasyon ay may ilang mga uri ng istraktura, kabilang ang 
isang punong-himpilan o main office, at ito ay totoo rin para sa iglesia ng Bagong Tipan. 
Jesus ay ang pinuno ng Kanyang iglesia at siya ay angkin sa langit (Gawa 1:11). 
makalangit na paglagay sa trono ni Jesus (Gawa 02:30) ay nagsasabi sa amin ang 
"headquarters" para sa iglesia ng Bagong Tipan ay nasa langit. Nakasaad sa ibang 
daan, Jesus 'simbahan ay walang makalupang mga punong-himpilan; mga pekeng 
iglesia, gayunman, ay madalas magkaroon ng isang makalupang headquarters. Jesus 
'simbahan ay din nagsasarili (namamahala ng sarili).  
     Bilang isinalarawan ng Gawa 14:23 at Phil. 1:01, sa bawat kapulungan ng 
Panginoon ang simbahan ay upang magkaroon ng mga lokal na lider na kilala bilang 
"matanda" (ang mga lalaking ito ay din na sinasangguni na mga obispo, presbyters, 
pastor, obispo, pastor. Bawat isa sa mga salita na naglalarawan sa isang iba't ibang 
mga aspeto ng isang matanda ang trabaho ). Paul inilarawan sa mga kwalipikasyon 
para sa mga lalaking ito sa 1 Tim. 3:1-5 at sinabi niya matanda "alagaan" (ang mga ito 
ay ang mga pinuno at para sa) isang lokal na kapisanan (1 Tim. 3:05). Tito refer sa 
"matanda" sa utong. 1:05 at pagkatapos ay inilarawan ito bilang mga "obispo" sa utong. 
01:07.  
     basahin namin ng mga matanda sa Judea (Gawa 11:29-30), timog Galacia (Gawa 
14:23), ang Jerusalem (Gawa 15:06), Efeso (Gawa 20:17), at Asia Minor (1 Pet. 5:01 ). 
May mga ipinahiwatig na mga sanggunian sa mga ito sa 1 Thess. 5:12 at Heb. 13:17. 
Sa utong. 1:05 malaman namin na matanda ay kinakailangan sa buong isla ng Crete 
("bawa't bayan").  
     Kahit Diyos pattern para sa simbahan pamumuno ay hindi extend sa kabila ng mga 
lokal na kapulungan, ang isang mataas na porsyento ng religious organization ay may 
isang pamumuno istraktura na napupunta sa labas ng lokal na simbahan (religious 
organization ay may isang "punong-himpilan ng simbahan" sa isang mahusay na kilala 
lungsod o sa ibang bansa, o may ay ang ilang mga uri ng rehiyon, pambansa o mundo-
wide board). Kahit na ang mga kaayusan ay karaniwan, ang mga ito ay salungat sa 
Diyos pattern. Simbahan organisasyon ay isa lamang sa karagdagang paraan upang 
paghiwalayin ang Cristo simbahan mula sa mga imitations na binuo sa pamamagitan ng 
mga tao.  
     Jesus ay ang pinuno ng mga simbahan, mga matanda ay ang mga lokal na lider, at 
Jesus 'simbahan ay may espesyal na mga lingkod na kilala bilang "mga diakono" (Phil. 



1:1). Ang iglesia ni Cristo rin ay may mga tao na maglingkod bilang mangangaral. Paul 
at Timothy ay dalawang unang siglo ministro at ang mga lalaking ito ay tinukoy bilang 
"mga alipin" sa Phil. 01:01. Hindi tulad ng mga iglesia na binuo sa pamamagitan ng 
mga tao kung saan ang mga mangangaral ay ang mga lider at madalas ang pinaka 
mahalagang mga tao sa kapisanan, sinasabi ng Biblia ang mga mangangaral sa Cristo 
simbahan ay mga lingkod. Ang mga natitirang miyembro sa Jesus 'simbahan ng 
Bagong Tipan ay lamang na tinatawag na "banal."  
     Ang pattern ng Bagong Tipan para sa simbahan samahan ng inilarawan sa mga 
naunang talata nakatayo sa pulos kaibahan sa sistema ng "pastor-karaniwang tao" 
matatagpuan sa maraming mga denominations. Sa katunayan, sa maraming mga 
ginawa ng tao simbahan doon ay dapat na isang "opisyal tao" upang magbinyag tao o 
tulong sa pagsamba. Diyos pattern para sa Kristiyanismo says ang lahat ng mga na-
save ang mga "pari" (1 Pet. 02:05, 9). Sa halip ng mga tao naghahati sa mga "pari at 
mga karaniwang tao," sinabi ni Jesus "lahat ng mga kapatid" (Mt. 23:08). Paul iginuhit 
ang puntong ito sa pamamagitan ng pagpuna kung paano ang ilang mga taga Corinto 
na nakatulong sa at sa mga pagsamba (1 Cor. 14:26). Ang Corinto alam ang kanilang 
pagsamba ay hindi kailangan upang maging natupad sa pamamagitan ng isang 
espesyal na pari o ilang mga uri ng "banal na tao" dahil lahat ng mga Kristiyano ay 
"pari" (Rev. 1:06; 5:10) at ang lahat ng mga Kristiyano ay itinuturing na " banal "(1 Pet. 
1:15).  
     Ang tanging pagbabawal pagdating sa pagkakaroon ng isang nangungunang papel 
sa pagsamba ay kasarian ng isang tao. Nakasaad isa pang paraan, ang mga 
kababaihan ay hindi pinahihintulutan na kumuha ng isang nangungunang papel sa 
kapulungan kung lalake ay naroroon (1 Cor. 14:34-35 at ihambing 1 Tim. 2:8-13). Sa 
simbahan ni Kristo, anumang Christian lalaki ay maaaring makatulong sa pagsamba, 
magturo o mangaral. Simbahan na may mga mangangaral ang mga kababaihan ay 
pinaka-tiyak ng mga pekeng iglesia dahil nilalabag nila kung ano ang sinabi ni Pablo sa 
1 Cor. 14:34-35 at 1 Tim. 2:8-13. Binigyan ng Diyos ang isang "pattern" para sa iglesya 
ng Bagong Tipan (2 Tim. 1:13) at ang lahat na kailangan na gamitin ang pattern na ito 
upang kilalanin at gumagana sa mga "iglesia ni Kristo" sa kanilang komunidad.  
     Kami ay may natagpuan at kami ay isang bahagi ng isang simbahan itinayo ni 
Cristo? Kung ang "iglesia ni Cristo" (Roma 16:16) ay wala sa aming komunidad, maaari 
naming simulan ang isa at pagsasanay sa Bagong Tipan Kristiyanismo (ie gumawa ng 
mga bagay tulad ng sa Bagong Tipan na naglalarawan). Maaari naming magsimula ng 
isang kapulungan sa aming bahay (1 Corinto 16:19;. Col 4:15; Phile 2.) o gamitin ang 
isang marentahan space upang simulan ang "pagsamba sa espiritu at katotohanan" 
(Jn. 4:24). Kami ay tiyak ay hindi nais na maging bahagi ng mga grupo ng huwad na 
"iwanan ang mga utos ng Dios, at hold na mabilis ang tradisyon ng tao" (Marcos 7:08). 
Tandaan, "Ang lahat ng mga iglesia ni Cristo bumati sa inyo" (Roma 16:16).  
 

 


