
Perdo kaj Reestablo de Principoj 
kaj Ordinoj de la Evangelio

La Unuaj Principoj kaj Ordinoj

La apostoloj proklamadis la evangelion kien ajn ili iris.  Ili instruis al la popolo du bazajn 
principojn: fidon al la Sinjoro Jesuo Kristo kaj penton.  Post kiam novaj konvertitoj montris 
sian fidon al Jesuo Kristo kiel la Filo de Dio, akceptis lin kiel sian Elaĉetinton kaj pentofaris 
pro siaj pekoj, ili ricevis du bazajn ordinojn: bapto per mergo kaj la donaco de la Sanktal 
Spirito per la surmeto de manoj.  Tiaj estis la unuaj principoj kaj ordinoj de la evangelio.  Ili 
aplikis al ĉiu ajn persono, kiu deziris fariĝi membro de la Eklezio de Jesuo Kristo.  Jesuo 
instruis ilin: "vere, vere, mi diras al vi: se homo ne estas naskita el akvo kaj la Spirito, li ne 
povas eniri en la regnon de Dio." (Johano 3:6).  Ĉiuj bezonas tiujn savajn ordinojn: bapto kaj 
la donaco de la Sankta Spirito.

Ordinoj Efektivigitaj por la Mortintoj

La Eklezio de Jesuo Kristo estas celata al ĉiu ajn, kiu akceptas la evangelion, ĉi ĝi estas 
proklamata al ili sur la tero, aŭ post la morto.  Inter la tempo de sia morto kaj releviĝo, Jesuo 
iris inter la spiritojn de tiuj, kiuj estas mortaj.  Li organizis misian laboron inter la mortintoj.  
Li alvokis virtemajn mesaĝistojn kaj donis al ili povon instrui la evangelion al ĉiuj spiritoj de 
la homoj.  Tio donis al ili ŝancon akcepti la evangelion. (I Petro 3:18-20).  Vidu ankaŭ la 
vizion de Jozefo F. Smith.

Vivantaj membroj de la Eklezio faris ordinojn por la mortintoj: "Alie kion faras tiuj, kiuj 
baptiĝas pro la mortinto? Se la mortintoj tute releviĝas, kial do ili baptiĝas pro ili?" (I 
Korintanoj 15:29).  La ordinoj kiel bapto kaj konfirmacio devas esti farataj sur la tero.

Spiritaj Donacoj

Ĉiuj fidelaj membroj de la frua eklezio rajtis ricevi donacojn de la Spirito.  Tiuj ĉi estis 
donitaj al ili konforme al iliaj individuaj bezonoj, kapabloj kaj taskoj.  Iuj el tiuj donacoj estis
fido, kiu inkluzivas la povon sanigi kaj esti sanigate, profetado kaj vizioj.  Spiritaj donacoj 
ĉiam ekzistas en la vera eklezio de Jesuo Kristo: "Ekzistas diverseco de donacoj sed la sama 
Spirito.  Kaj ekzistas diverseco de servoj, kaj la sama Sinjoro.  Kaj ekzistas diverseco de 
energioj, sed la sama Dio, kiu energiigas ĉion en ĉiuj.  Sed al ĉiu estas donita la elmontro de 
la Spirito por utilo.  Ĉar al unu estas donita per la Spirito la vorto de saĝeco; kaj al alia, la 
vorto de scio, laŭ la sama Spirito; al alia fido, en la sama Spirito; al alia, donacoj de 
resanigoj, en la unu Spirito; kaj al alia energioj por mirakloj; kaj al alia, profetpovo; kaj al 
alia, distingoj de spiritoj; al alia, diversaj lingvoj; sed ĉion tion energiigas la unu sama 
Spirito, dividante al ĉiu aparte, kiel al ili plaĉas." (I Korintanoj 12:4-11).
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Jesuo diris al siaj disĉiploj, ke tiuj signoj aŭ spiritaj donacoj ĉiam sekvas tiujn, kiuj kredas.  
"Kaj jenaj signoj sekvos la kredantojn: en mia nomo ili elpelos demonojn; ili parolos per 
lingvoj; ili prenos en manojn serpentojn, kaj se ili trinkos ion mortigan, ĝi neniel difektos 
ilin; sur malsanulojn ili metos la manojn, kaj ili saniĝos (Marko 16:17-19).  En lia nomo 
multaj el liaj disĉiploj efektivigis miraklojn, profetadis aŭ ricevis viziojn per la povo de la 
Sankta Spirito.

La Eklezio de Jesuo Kristo en Ameriko

Post sia releviĝo, Jesuo vizitis la popolon en Ameriko kaj establis sian eklezion inter ili. (3 
Nifai 11-28).  Post tio, li forlasis ilin kaj ĉieleniris.  Pli ol 200 jarojn ili vivis virteme kaj estis 
inter la plej feliĉaj homoj, kiuj estis iam ajn kreitaj de la mano de Dio (4 Nifai 16).

Apostateco for de la Vera Eklezio

Tra la historio de la homaro, malvirtaj homoj pristrebis renversi la verkon de Dio.  Okazis tio,
kiam la apostoloj ankoraŭ vivis, gardantaj la junan, kreskantan eklezion.  Iuj el la membroj 
instruis ideojn, kiuj venis el siaj malnovaj paganaj aŭ judaj kredoj, anstataŭ la simplajn verojn
instruatajn de Jesuo.  Krome, ekzistis persekutado kontraŭ la eklezio.  Ekleziaj membroj estis
torturitaj kaj batmortigitaj pro ilia kredo.  Unu post alia, la apostoloj estis mortigitaj pro la 
persekutado.  Supervivintaj apostoloj ne povis renkontiĝi por elekti kaj ordini virojn por 
anstataŭigi tiujn, kiuj mortis.  Eventuale, lokaj gvidantoj en la pastreco estis la solaj, kiuj 
posedis aŭtoritaton direkti la diversajn disajn branĉojn de la Eklezio.  La perfekta organizo de
la Eklezio ne plu ekzistas, kaj rezultis konfuzo.  Pli kaj pli multe da eraroj enpenetris eklezian
doktrinon kaj baldaŭ la detruiĝo de la Eklezio estis kompleta.  Tiu periodo de tempo, kiam la 
vera eklezio de Dio ne plu ekzistas sur la tero nomiĝas la Granda Apostateco.

Baldaŭ paganaj kredoj superregis la pensadon de la tiel nomitaj kristanoj.  La romana 
imperiestro adoptis tiun falsan kristanecon kiel la ŝtatan religion.  Tie eklezio estas tre 
malsama al la eklezio, kiun establis Jesuo.  Membroj de tiu eklezio kredis, ke Dio estas estulo
sen formo aŭ substanco.  Tiuj homoj perdis la komprenon pri lia amo por ni.  Ili ne konsciis, 
ke ni estas liaj infanoj.  Ili ne komprenis la celon de la vivo.  Multaj el la ritoj kaj ordinoj 
estis ŝanĝitaj, ĉar la pastreco kaj revelacio nu plu estis sur la tero.

La imperiestro elektis siajn proprajn gvidantojn kaj nomis ilin per la samaj titoloj uzataj de la 
gvidantoj en la pastreco en la vera Eklezio de Kristo.  Al ekleziaj oficistoj estis donataj 
honoro kaj riĉeco.  Episkopoj kaj ĉefepiskopoj baraktis inter si mem por atingi pli da povo.  
Malestis apostoloj aŭ aliaj gvidantoj en la pastreco kun la povo de Dio kaj kun spiritaj 
donacoj.  La profeto, Jesaja, antaŭvidis, ke tia stato ekzistos. Li profetis, "Kaj la tero estas 
malpurigita de siaj loĝantoj; ĉar ili malobeis la instruon, ŝanĝis la leĝon, detruis la eternan 
interligon." (Jesaja 24:5).  Ne plu estis la Eklezio de Jesuo Kristo.  Estis eklezio de homoj.  
Eĉ la nomo ŝanĝiĝis.  En la Amerikoj, apostateco okazis ankaŭ.  La apostateco estis 
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antaŭvidita.  La apostolo Paŭlo instruis, "Nun ni petegas vin, fratoj, koncerne la alvenon de 
nia Sinjoro Jesuo Kristo kaj nian alkolektiĝon al li, ke vi ne fariĝu facile skueblaj mense, kaj 
ne konsterniĝu, ĉu per spirito, aŭ per parolo, aŭ per letero ŝajne de ni, kvazaŭ la tago de la  
Sinjoro jam apudestus; neniu vin trompu iamaniere; ĉar nepre antaŭe okazos la apostateco, 
kaj la homo de peko malkaŝiĝos, la filo de pereo. (II Tesalonikanoj 2:1-3).

La Restarigo Estis Antaŭdirita

Dio antaŭvidis tion, kio okazos kaj preparis la vojon por ke la evangelion estu restaŭrita.  La 
apostolo Paŭlo diris al la Judoj, "Pentu do kaj konvertiĝu, por ke viaj pekoj estu forviŝitaj, 
por ke venu tempo de refreŝigo de la vizaĝo de la Eternulo, kaj pro ke Li sendu por vi 
difinitan Kriston, Jesuon, kiun la ĉielo devas ricevi ĝis la tempoj de restarigo de ĉio, pri kiuj 
parolis Dio per la buŝo de Siaj sanktaj profetoj jam de antikva tempo. (Agoj 3:19-21).

Johano, kiu troviĝis sur la insulo Patmos ankaŭ antaŭvidis la tempon, kiam estos restarigita la
evangelio, "Kaj mi vidis alian anĝelon, flugantan en meza ĉielo, havantan eternan evangelion,
por evangelii la loĝantojn de la tero kaj ĉiun nacion kaj tribon kaj lingvon kaj popolon, kaj 
dirantan per granda voĉo: Timu Dio, kaj donu al Li gloron, ĉar venis la horo de Lia juĝo; kaj 
adorkliniĝu al la Kreinto de la ĉielo kaj la tero kaj la maro kaj la fontoj akvaj. (Apokalipso 
14:6-7).

Daniel, el la Malnova Testamento, interpretis la ŝonĝon de la reĝo Nebukadnecar.  Li parolis 
pri la restarigo de la eklezio de Dio en la tempoj de la diversaj regnoj montritaj al 
Nebukadnecar, t.e. en modernaj tempoj.  Li interprete diris: "Sed en la tempo de tiuj reĝoj 
Dio de le ĉielo starigos regnon, kiu neniam detruiĝos, kaj ĝia reĝado ne transiros al alia 
popolo; ĝi frakasos kaj detruos ĉiujn regnojn, sed ĝi mem staros eterne.  Vi vidis, ke ŝtono 
sen la mano deŝiriĝis de monto, kaj frakasis feron, kupron, argilon, arĝenton, kaj oron; la 
granda Dio montris al la reĝo, kio estos poste. (Daniel 2:44-45).  La ŝtono estas la eklezio 
restariga.

La Eklezio de Jesuo Kristo en la Hodiaŭa Tago

Kiam Jesuo Kristo vivis sur la tero, li establis sian eklezion, la ununuran veran eklezion.  Li 
organizis sian eklezion tiamaniere, ke la veroj de la evangelio povis esti instruataj al ĉiuj 
homoj kaj la ordinoj de la evangelio povis esti efektivigitaj kun aŭtoritato.  Per la koncerna 
organizo, Kristo alportis la benojn de savo al la homaro.

Post la ĉieliro de la Savinto, la homoj ŝanĝis la ordinojn kaj doktrinojn, kiujn establis li kaj 
liaj apostoloj.  Pro apostateco, malaperis senpera revelacio de Dio.  La vera Eklezio de Jesuo 
Kristo ne plu estis sur la tero.  Homoj starigis diversajn ekleziojn.  Ĉiu ajn eklezio pretendis 
esti vera, sed ili instruadis konfliktajn doktrinojn.  Ekestis multe da konfuzo kaj interkvereloj 
rilate al religio.  La Sinjoro antaŭvidis tiujn kondiĉojn, dirante: "Jen venos tagoj, diras la 
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Sinjoro, la Eternulo, kaj Mi sendos malsaton en la landon, ne malsaton pri pano kaj ne soifon 
pri akvo, sed soifon por aŭskultado de la vortoj de la Eternulo.  Kaj ili vagados de maro ĝis 
maro, kaj de nordo ĝis oriento ili mirados por serĉi la vorton de la Eternulo, sed ili ne trovos. 
(Amos 8:11,12).

La Sinjoro Promesis Restarigi Sian Veran Eklezion

La Savinto promesis restarigi sian eklezion en la lastaj tagoj.  "Kaj la Sinjoro diris: Ĉar ĉi tiu 
popolo alproksimiĝas per sia buŝo kaj honoras Min per siaj lipoj, sed ilia koro estas 
malproksime de Mi, kaj ilia timo antaŭ Mi estas nur lernita ordono de homoj: tial Mi plue 
agos mirinde kun ĉi tiu popolo, Mi agos tre mirinde; kaj pereos la saĝeco de ĝiaj saĝuloj, kaj 
la kompetenteco de ĝiaj kompetentuloj malaperos. (Jesaja 29:13,14).  Dum multaj jaroj vivis 
la homoj en spirita mallumo.  Dum ĉirkaŭ 1700 jarojn post Kristo la homoj fariĝis ĉiam pli 
kaj pli interesiĝitaj pri la kono de la vero de Dio kaj religio.  Iuj el ili konvinkiĝis, ke la 
evangelio de Jesuo ne plu estis instruate sur la tero.  Iuj agnoskis, ke ne plu estis revelacio kaj
vera aŭtoritato, kaj ke la eklezio kiun organizis Kristo, ne ekzistas sur la tero.  Ekestis la 
tempo konvena por restarigi la veran Eklezion de Jesuo Kristo sur la tero.  La Sinjoro "plue 
agos mirinde kun ĉi tiu popolo" kaj restarigos Sian Eklezion.

Nova Revelacio de Dio

Printempon 1820, okazis unu el la plej gravaj eventoj en la historio de la homaro.  Alvenis la 
tempo por la mirinda ago, pri kiu parolis la Eternulo.  Jozefo Smith [smit], kiel ankoraŭ tre 
juna knabo, deziris ekkoni kiun el la ekzistantaj eklezioj estas la vera eklezio de Kristo.  Li 
iris al arbaro proksime de sia hejmo kaj preĝis humile kaj sincere al sia Ĉiela Patro, 
demandante, al kiu eklezio li aliĝu.  Tiu matenon, okazis mirinda ago.  Dio la Patro kaj Jesuo 
Kristo aperis al Jozefo Smith.  La Savinto diris al li, ke li ne aliĝu al iu ajn eklezio, ĉar la vera
eklezio ne ekzistas sur la tero. Li ankaŭ diris, ke la instruoj de ekzistaj eklezioj estas 
"abomenindaĵoj antaŭ Li" (Jozefo Smith 2:7-20).  Ekde tiu momento komenciĝas ankoraŭ pli 
da senpera revelacio el la ĉielo.  La Sinjoro elektis novan profeton.  De tiu tempo la ĉieloj ne 
estis fermitaj.  Revelacio estas daŭrigata ĝis nia tempo per ĉiuj el Liaj elektitaj profetoj.  
Jozefo Smith estis unu, kiu helpis restarigi la veran evangelion de Jesuo Kristo.

Aŭtoritato de Dio estas Restarigita

Per la restarigo de la evangelio la pastreco estis redonita al homoj sur la tero.  Johano la 
Baptisto venis en 1829 por ordini Jozefon Smith kaj Oliveron Cowderu [kaŭderi] al la Aarona
Pastreco (D&I 13,27:7).  Poste, Petro, Jakobo kaj Johano, la prezidantaro de la pastreco en 
antikvaj tempoj, venis kaj donis al Jozefo kaj Olivero la Melkicedekan Pastrecon (D&I 
27:12-13) kaj la ŝlosilojn de la Regno de Dio.  Poste, aldonaj ŝlosiloj de la pastreco estis 
restarigitaj de ĉielaj mesaĝistoj, tiaj kiaj Moseo, Elias kaj Elija (D&I 110:11-16).
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Per tiu ĉi restarigo la pastreco revenis al la tero.  Tiuj, kiuj havas hodiaŭ tiun ĉi pastrecon, 
havas la aŭtoritaton efektivigi ritojn kaj ordinojn, kiel ekzemple bapton.  Ili ankaŭ povas 
direkti la aferojn de la regno de la Sinjoro sur la tero.

La Eklezio de Kristo estas Reorganizita

La 6-an de aprilo 1830, la Savinto refoje direktis la organizon de sia eklezio sur la tero. (D&I 
20:1).  Lia eklezio nomiĝas La Eklezio de Jesuo Kristo de la Sanktuloj de la Lastaj Tagoj 
(D&I 115:4).  Kristo estas la kapo de Sia eklezio same kiel li estis antikve.  La Sinjoro diris, 
ke tio estas "la sola vera kaj vivante eklezio sur la surfaco de la tero." (D&I 20:1).

Jozefo Smith estis subtenata kiel profeto kaj kiel Aĝulo de la Eklezio (D&I 20:2-4).  Poste la 
Unua Prezidantaro estis organizita, kaj li estis subtenata kiel Prezidanto.  Je la tempo de la 
unua organizo de la eklezio, nur la framo estis konstruita.  La organizo perfektiĝis dum la 
jaroj tuj sekvintaj.

La Eklezio estis organizita kun la samaj oficoj, kiuj estis en la antikva Eklezio de Jesuo 
Kristo.  La organizo de la antikva Eklezio de Jesuo Kristo inkluzivis apostolojn, profetojn, 
sepdekojn, evangeliistojn (patriarkojn), paŝtistojn (prezidajn oficistojn), ĉefpastrojn, aĝulojn, 
episkopojn, pastrojn, instruistojn kaj diakonojn.  La samaj oficoj estas hodiaŭ en la eklezio.  

Profeto aganta sub la direkto de la Sinjoro gvidas la Eklezion.  La profeto estas la Prezidanto 
de la Eklezio.  Li havas la planan aŭtoritaton nepre necesan por direkti la laboron (D&I 
107:65,91).  Du konsilantoj helpas la Prezidanton.  La Eklezio havas dek du apostolojn, kiuj 
estas specialaj atestantoj de Jesuo Kristo.  Estas ĝuste ili, kiuj proklamas la evangelion al ĉiuj 
mondpartoj.  Aliaj ĝeneralaj aŭtoritatuloj de la Eklezio kun specialaj plenumendaj taskoj 
estas la Prezidanta Episkopeco kaj la Kvorumoj de la Sepdek.

En la Eklezio, la oficoj de la pastreco inkluzivas apostolojn, patriarkojn, ĉefpastrojn, 
sepdekojn, aĝulojn, pastrojn, instruistojn kaj diakonojn.  Estas la samaj oficoj, kiuj ekzistis en
la antikva eklezio.

La Eklezio estas pli ampleksa ol ĝi estis dum la tagoj de Jesuo Kristo.  La Sinjoro revelaciis 
aldonajn elementojn de organizo interne de la Eklezio.  Kiam la Eklezio estas plene 
organizita en iu regiono, ĝi havas lokajn distriktojn nomitajn "palisoj".  Prezidanto de Paliso 
kaj liaj du konsilantoj prezidas palison.  Paliso havas dek du ĉefkonsilantojn, kiuj helpas 
efektivigi ekleziajn programojn en la paliso.  Kvorumoj de la Melkicedeka Pastreco estas 
organizitaj en la paliso sub la direkto de la Prezidanto de Paliso.  Paliso estas dividita en 
malpli grandajn regionojn nomataj kvartaloj.  Episkopo kaj liaj du konsilantoj prezidas 
kvartalon.  En regionoj de la mondo, kie la Eklezio disvolviĝas, ekzistas misioj, kiuj estas 
dividitaj en malpli grandajn unuecojn nomataj distriktoj, kaj sekve branĉojn, malgrandajn 
branĉojn, grupojn kaj familiojn.
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La Unuaj Principoj kaj Ordinoj estis Restarigitaj

La Eklezio de Jesuo Kristo instruas hodiaŭ la samajn principojn kaj efektivigas la samajn 
ordinojn, kiel dum la tagoj de Jesuo.  La unuaj principoj kaj ordinoj de la evangelio estas fido
al la Sinjoro Jesuo Kristo, pento, bapto per mergo, kaj la surmetado de manoj por donaco de 
la Sankta Spirito.  Tiuj altvaloraj veroj revenis en ilia pleneco, kiam la Eklezio estis 
restarigita sur la tero.  Per la donaco kaj povo de Dio, Jozefo Smith tradukis la Libron de 
Mormon, kiu inkluzivas la planon kaj altvalorajn verojn de la evangelio.  Multaj aliaj 
revelacioj sekvis poste kaj estis registritaj kiel Sankta Skribo en libroj titolitaj Doktrino kaj 
Interligoj kaj en La Multevalora Perlo.

Aliaj Gravaj Veroj estis Restarigitaj

Aliaj gravaj veroj, kiujn la mondo perdis kaj ne posedis je la momento de la restarigo, estas 
instruataj en la Eklezio de Jesuo Kristo de la Sanktuloj de la Lastaj Tagoj.  Ili inkluzivas la 
jenajn verojn:

1. Nia Ĉiela Patro estas reala persono kun palpebla korpo el karno kaj ostoj, sed perfekta
kaj senmorta.

2. Ni ekzistis en antaŭtera vivo kiel spiritaj infanoj de Dio.
3. La pastreco estas nepre necesa por administri la ordinojn de la evangelio.
4. Homoj estos punitaj pro siaj propraj pekoj kaj ne pro la malobeo de Adamo.
5. Malgrandaj infanoj ne bezonas bapton, antaŭ ol ili fariĝas respondecaj (okjara).
6. Estas tri gradoj de gloro en la ĉieloj kaj homoj estos rekompencitaj konforme al iliaj 

agoj sur la tero.
7. Familiaj interrilatoj povas esti eternaj pere de la sigela povo de la pastreco.
8. La benoj kaj promesaĵoj de la templo estas por ĉiuj.

La Eklezio de Kristo Neniam Detruiĝos

Ek de sia establo en 1830, La Eklezio de Jesuo Kristo de la Sanktuloj de Lastaj Tagoj rapide 
kreskis laŭ nombro de membroj.  Ĝiaj membroj estas en preskaŭ ĉiu lando de la mondo.  La 
Eklezio daŭre kreskas.  Kiel diris Jesuo, "Kaj plie, ĉi tiu evangelio de la regno estos predikata
tra la tuta mondo, kiel atesto al ĉiuj nacioj, kaj tiam venos la fino, aŭ la pereo de la 
malbonuloj." (Jozefo Smith 1:31).  La Eklezio neniam estos forprenita de la tero.  Ĝia misio 
konsistas en partoprenado de la vero kun ĉiuj homoj.  Antaŭ miloj da jaroj la Sinjoro diris, 
"de Dio de la ĉielo starigos regnon, kiu neniam detruiĝos, kaj ĝia reĝado ne transiros al alia 
popolo. (Daniel 2:44).
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La Eklezio de Jesuo Kristo de Plifruaj Tempoj

"Ni kredas al la sama organizo, kiu ekzistas en la Primitiva Eklezio; t.e. apostoloj , profetoj, 
paŝtistoj, instruistoj, evangeliistoj, ktp." (sesa kredartikolo).

Jesuo establis sian eklezion kiam li estis sur la tero.  Ĝi nomiĝis "La Eklezio de Jesuo Kristo"
(3 Nifai 27:8), kaj ĝiaj membroj nomiĝis "Sanktuloj".  Pro la persekutado al kaj mortoj de la 
gvidantoj de la Eklezio kaj sekve de la ĝenerala malvirtemo de la popolo, la Eklezio de Jesuo 
Kristo estis forprenita de sur la tero.

Hodiaŭ la Eklezio de Jesuo Kristo estas reestablita kaj tiu ĉi Eklezio nomiĝas "La Eklezio de 
Jesuo Kristo de la Sanktuloj de la Lastaj Tagoj."  Ĉiuj oficoj kaj funkcioj de la Eklezio en la 
tempo de Jesuo ekzistas en la hodiaŭa Eklezio.
"Kaj unujn li donis por esti apostoloj; kaj aliajn, paŝtistoj kaj instruistoj; por la perfektigo de 
la sanktuloj, por la perfektigo de la sanktuloj, por la laboro de pastrado, por la konstruo de la 
korpo de Kristo." (Efesanoj 4:11-12).

Trajtoj de la Eklezio de Jesuo Kristo

Revelacio

Kiam Jesuo establis sian Eklezio, li mem persone instruis kaj direktis ĝiajn gvidantojn.  Li, 
laŭvice, ricevis instrukciojn de sia Ĉiela Patro.  Tiamaniere la Eklezio de Jesuo Kristo estis 
direktata de Dio mem kaj neniel de homoj.  "Dio, kiu multfoje kaj multmaniere parolis en la 
tempo antikva al niaj patroj en la profetoj, en tiuj lastaj tagoj parolis al ni en Filo, kiun li 
nomis heredanto de ĉio, per kiu ankaŭ Li faris la mondojn..." (Hebreoj 1:1-2).  Jesuo instruis 
al siaj sekvantoj, ke la revelacio estas la "roko," sur kiu li konstruos sian Eklezion, kaj 
responde Simon Petro diris: "Vi estas la Kristo la Filo de la Vivanta Dio.  Kaj Jesuo responde 
diris al li: Feliĉa vi estas Simon Bar-Jona; ĉar ne karno kaj sango tion malkaŝis al vi, sed mia 
Patro, kiu estas en la ĉielo.  Kaj mi diras al vi, ke vi estas Petro, kaj sur ĉi tiu roko mi 
konstruos mian eklezio; kaj pordegoj de Hades ne superfortos ĝin." (Mateo 16:16-18).  Antaŭ
la ĉieliro, post la releviĝo, Jesuo diris al siaj apostoloj, "...instruante ilin observi ĉion, kion mi
ordonis al vi.  Kaj jen mi estas kun vi ĉiujn tagojn, ĝis la maturiĝo de la mondaĝo." (Mateo 
28:20).  Konforme al sia vorto, li daŭre gvidos ilin de la ĉielo.  Li malsuprensendis al ili la 
Sanktan Spiriton, por ke ĝi estu konsolanto kaj revelacianto al ili, "ĉar la Sankta Spirito 
instruos al vi en tiu horo mem tion, kion vi devas diri." (Luko 12:12).  "Sed la Parakleto 
(konsolanto), la Sankta Spirito, kiun la Patro sendos en mia nomo, instruos vin pri ĉio, kaj vin
rememorigos pri ĉio, kion mi diris al vi." (Johano 14:28).  Li alparolis Saŭlon en vizio (Agoj 
8:3-6).  Li revelaciis al Petro, ke la evangelio devas esti instruata ne nur al la Judoj, sed al la 
tuta mondo (Agoj 10).  Li revelaciis multajn glorajn verojn al Johano.  Ili estas registritaj en 
la libro de Apokalipso.  La Nova Testamento enhavas multajn aliajn ekzemplojn pri kiel 
Jesuo revelaciis sian volon por gvidi la Eklezion kaj ilumini siajn disĉiplojn.
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Aŭtoritato de Dio

La ordinoj kaj principoj de la evangelio ne povas esti administrataj kaj instruataj sen la 
pastreco.  La Patro donis tiun ĉi aŭtoritaton al Jesuo Kristo, "Kaj neniu alprenas al si tiun 
honoron krom la vokato de Dio, tiel same, kiel Aaron.  Tiel ankaŭ Kristo sin mem ne honoris,
por fariĝi ĉefpastro, sed lin honoris Tiu, kiu diris al li: Vi estas Mia Filo, hodiaŭ Mi vin 
naskis; kiel ankaŭ aliloke Li diris: Vi estas pastro por ĉiam, laŭ la maniero de Melkicedek." 
(Hebreoj 5:4-6).  Jesuo Kristo, laŭvice ordinis siajn apostolojn kaj donis al ili la povon kaj 
aŭtoritaton de la pastreco, "Kaj li kunvokis la dek du, kaj donis al ili potencon kaj aŭtoritaton 
super ĉiuj demonoj, kaj por forigi malsanojn.  Kaj li forsendis ilin, por prediki la regnon de 
Dio, kaj por sanigi la malsanulojn." (Luko 9:1-2).  Li rememorigis al ili, "Vi ne elektis min, 
sed mi elektis vin, kaj starigis vin, por ke vi iru kaj donu frukton, kaj ke via frukto daŭru; por 
ke la Patro donu al vi ĉion ajn, kion vi petos de Li en mia nomo." (Johano 15:16).
Por ke ordo povu ekzisti en lia eklezio, Jesuo donis la plej grandan respondecon al la dek du 
apostoloj.  Petro estis vokita ĉefapostolo, kaj Jesuo donis al li ŝlosilojn por sigelfermi benojn 
tiel same sur la tero, kiel ankaŭ en la ĉielo.  "Mi donas al vi la ŝlosilojn de la regno de la 
ĉielo; kaj kion ajn vi ligos sur la tero, tio estos ligita en la ĉielo; kaj kion ajn vi malligos sur la
tero, tio estos malligita en la ĉielo." (Mateo 16:19).  Jesuo ordinis ankaŭ aliajn oficistojn kun 
specialaj devoj plenumendaj.  Post lia ĉieliro, la modelo de alvokado kaj ordinado estis 
daŭrigata.  Aliaj estis ordinitaj al la pastreco, sed nur ekskluzive de tiuj, kiuj jam ricevis tiun 
ĉi aŭtoritaton.  Jesuo konatigis sian aprobon de ĉi tiuj ordinoj per la Sankta Spirito.  "Kaj li 
starigas du: Jozefon, nomatan Barsabas, kies alnomo estis Justo, kaj Mattiason.  Kaj preĝante,
ili diris: Vi, ho, Sinjoro, kiu konas la korojn de ĉiuj, elmontru, kiun el ĉi tiuj du Vi elektis por 
ricevi la parton en ĉi tiu servado kaj apostoleco, de kiu Judas forfalis, por iri al sia propra 
loko.  Kaj ili lotis pri tio, kaj la loto falis por Mattias; kaj li estis alkalkulita al la dek unu 
apostoloj. (Agoj 1:23-26).

La Eklezia Organizo

La Eklezio de Jesuo Kristo estas zorgoplene organizita unueco.  Ĝi estas komparata al 
perfekte formita konstruaĵo, kiu estis, "konstruita sur la fundamento de la apostoloj kaj 
profetoj, kies bazangula ŝtono estas Kristo Jesuo mem." (Efasanoj 2:20).  Jesuo vokis aliajn 
pastrecajn gvidantojn, por ke ili helpu la apostolojn de ilia ministrado.  Li elsendis vokatojn 
nomitajn "la sepdek" duope por proklami la evangelion.  "Kaj post tio la Sinjoro elektis 
sepdek aliajn, kaj ilin forsendis duope antaŭ sia vizaĝo en ĉiun urbon kaj ĉiun lokon, kien li 
mem estis venonta." (Luko 10:1).  Aliaj vokatoj de la Eklezio estis evangeliistoj (patriarkoj), 
paŝtistoj (prezidaj gvidantoj), ĉefpastroj, aĝuloj (plejaĝuloj, pliaĝuloj), episkopoj, pastroj, 
instruistoj kaj diakonoj.  Tiuj vokatoj estis ĉiuj nepre necesaj por efektivigi misian laboron, 
plenumi ordinojn kaj instrui kaj inspiri membrojn de la Eklezio.  Ili helpis al la membroj "ĝis 
ni ĉiuj atingos la unuecon de la fido kaj de la scio de la Filo de Dio..." (Efesanoj 4:11-13).

La Biblio ne rakontas al ni ĉion koncerne la pastrecon aŭ organizon kaj regadon de la 
Eklezio.  Tamen sufiĉe da trajtoj en la Biblio estis garditaj por evidentigi la belecon kaj 
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perfektecon de la eklezia organizo.  La apostoloj ricevis ordonon vojaĝi en la tutan mondon 
kaj prediki.  Ili ne povis resti en ĉiuj lokoj por paŝti la novajn konvertitojn.  Tial lokaj 
pastrecaj gvidantoj estis alvokitaj kaj ordinitaj, kaj la Apostoloj prezidis super ili.  La 
Apostoloj prezidis super ili.  La Apostoloj vizitadis kaj verkadi epistolojn al la gvidantoj en la
diversaj branĉoj.  Tiamaniere nia Nova Testamento inkluzivas epistolojn skribitajn de la 
Apostoloj Paŭlo, Petro, Jakobo, Johano kaj Juda, donantaj konsilon kaj instrukcion al la lokaj
gvidantoj en la pastreco. Jesuo donis modelon por la dek du apostoloj, kiamaniere regis la 
Eklezion.  La organizo devis esti daŭrigata tia, kia la Sinjoro establis ĝin.
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