
Kääntymykseen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) 
  
Ilmaisulla "Uuden testamentin kristinuskon" tarkoitetaan yksinkertaisesti tehdä asioita, 
kuten uuden testamentin kuvataan. Jumala on "kuvion äänen sanojen" Kristillinen usko 
ja olemme "pidä" tätä mallia (2 Tim. 1: 13). Jumalan kuvio on osa "kapea portin", joka 
johtaa elämään (Mt. 7: 13-14) ja tätä mallia, jos ihmiset käyttävät sitä, eliminoi 
uskonnollisten sekaannusta ja uskonnollisten jako (vertaa 1 Cor. 14: 33). Kun ihmiset 
ovat Jumalan kuvio tiennyt tai he hylkäävät joitakin osana, on satoja tai tuhansia eri 
uskonnollisiin ryhmiin, että kaikki silloin on "Christian." Kristuksen tosi seuraajia tiedän, 
että Jumala on tietyllä tavalla hoidetaan ja välttämätöntä "pidä kuvio" (vertaa 1 Cor. 4: 
17). 
Yksi Jumalan kuvio kaikkein perusohjeita osia löytyy muuntaminen (tavalla, joku tulee 
Christian). Kuten seuraavassa kaaviossa, Jumalan täyttökuvion muuntaminen 
edellyttää uskossa (vakaumukseen) parannusta (kääntyy synnistä) tunnustuksenja 
kaste (veteen upottamalla) syntien anteeksiantoa. 
  

Verse of the 

Day 
Jumalan komento Jumalan komento Siunauksen 

Mk. 16: 16: Usko ja kasteen Tallennettu 
Toimii 2: 38: Parannuksen ja kasteen Syntien 

Toimii 22: 16: Syntyä ja kasteen Pestään pois synnit 

  
Tiedot Mk. 16: 16 on verrattu junan; samalla tavalla, kuin boxcars ovat liittyneet 
yhdessä kytkentätapin, joten sanan "ja" yhdistää yhteen komentoja "belief"ja"kasteen" 
(Jeesus sanoi henkilö on uskoa ja ennen kastettiin hän voi olla "tallentaa"). Koska 
säädösten 2 olivat kuulleet ja uskoi (toimii 2: 37) evankeliumin tosiseikat, ne olivat 
kertoi "parannus ja otettava kaste", niin ne voisivat tulla "syntien anteeksiantoa" (toimii 
2: 38). Säädösten 2 tiedot tarjoaa myös erinomainen esimerkki parannusta, sana, jonka 
tarkoitus "muuttaa parempaan." People joka oli aiemmin vihasi (toimii 2: 36) Jeesuksen 
tehnyt parannusta (ne alkoivat seurata Jeesusta, ja rakkaus). Sen jälkeen, kun ihmiset 
uskovat ja tee parannusta, ne on kastettu, säädöksen, joka "pesee pois synnit" (toimii 
22: 16). 
Edellisen kaavion kohdat täydentämiseksi Raamatun kerrotaan myös kastetta 
tarkoituksena Gal. 3: 27 (Paul sanoi kaste puts ihmisten "Kristus"). Jos henkilö on 
vanha vastuussa toimistaan, hän on joko "Kristus" tai "Kristuksen." Jos henkilö on 
vanha vastuussa toimistaan ja hän on "out of Kristuksen", hän on hengellisten 
siunausten, joista yksi on pelastuksen (2 Tim. 2: 10). Niille, jotka ovat "Kristus" on 
kaikki hengellisten siunausten (Eph. 1: 3), joista yksi on pelastuksen. Mukaan, Gal. 3: 
27, henkilö kirjoittaa "Kristus" osaksi, ennen kuin hän on kastettu oikein. 
     Jeesus ja Paul sanomalla, että kaste on osa pelastus-prosessia, on tiedot 1 
perusominaisuuksissa 3: 20-21. Peter kuvattu miten veden jakolinja Noah ja hänen 
perheensä palveli (Jumala käytti tulva erottamaan tallennetut menetetty, yleisen 6-7). 
Veden keskeytyksen the ark ja kuin se turvallisuuden ja veden aiheuttaman 
tallentamattomat hukkua. Itse asiassa Peter sanoi Noah ja hänen perheensä olivat 
"veden läpi tallennettu" (1 perusominaisuuksissa 3: 20). Peter sanoi myös on "tosi 
kuvaani" ihmisille tänään ja tämän "tosi kuvaani" on "kasteen" (1 perusominaisuuksissa 
3: 21). Toisin sanoen just kuin veden erotettu tallennetun alkaen menettää antiikin 



maailmassa niin vettä (kaste) nyt jakaa tallennetun alkaen kadonneella Christian era 
mukaisesti (ks. uudelleen edellisen kaavion). Peter lisäksi huomata, miten kaste ei ole 
"lihassa filth" (se ei ole prosessin fyysiset lian poistamiseksi), 1 perusominaisuuksissa 
3: 21. Kaste on hengellinen filth — sin— kuten kappaleessa selitettiin toimii 2: 38 ja 
toimii 22: 16. 
Tulva-vesillä, joka Noah erotettu tallentamattomia oli erityistä toimivaltaa ja vettä, jota 
käytetään nyt kastaa ihmisiä on erityistä toimivaltaa. Meidän perustelut synnistä tulee 
Jeesuksen veren välityksellä (Paul tehdä tältä osin ohjelmistokoodien 5: 9 ja hän 
selitetään, kuinka tämä prosessi toimii Rom. 6: 1-4). 
Minkä osoittaa todeksi se seuraavan kuvan, joka on edellyttäen kautta We Care 
ministeriöidenkohteliaisuus sinners käyttää Jeesuksen veren etuuksia, reenacting 
Herran hautaaminen kuoleman ja ylösnousemuksen. Kun henkilö katsoo, hän ei ole 
tallennettu. Uskovainen on kokemusta "kuoleman". Tämä kuolema on uusi kuvaus 
parannusta (ihmisiä on kytkettävä synnistä. Vertaa sarakkeen 3: 7; Toimii 2: 38; LK. 13: 
3; Toimii 17: 30). On "kuolee ihmistä, sin" (parannuksen), jotta ne eivät "die in sin" 
(hukkuvat sen ikuisesti in hell). 
 

 



 
Kun henkilö on uskoi ja tehnyt parannusta (kuoli sin), hän on valmis tunnustamaan, että 
Jeesus on Jumalan Poika (toimii 8: 37; 1 Tim. 6: 12) ja "Kristuksen kasteen kautta 
kanssa haudattu" (Rom. 6: 4). Kun henkilö kastettu oikein, hän on "newness elämää" 
(Rom. 6: 4). 
Monet uskovat, että "uuden elämän" (pelastuksen, anteeksiantoa synnit ja kaikki 
hengellisten siunausten) tulee ennen kastetta, mutta Raamatun sanoo toistuvasti, tämä 
on virheellinen. Jeesus sanoi, henkilö "tallennetaan" sen jälkeen, kun hänet kastettiin 
(Mk. 16: 16). Peter sanoi henkilöllä "hänen syntien anteeksiantoa" sen jälkeen, kun 
hänet kastettiin (toimii 2: 38). Ananias sanoi, synnit "pestään pois" mukaan hänet 
kastettiin (toimii 22: 16). Paul sanoi, "kasteen" sijoittaa Kristuksen ihmisiä (Gal. 3: 27). 
Henkilö saa "uuden elämän" jälkeen kaste (Rom. 6: 4). Jeesus sanoi, henkilö on oltava 
"syntyneet aUusi" (Joh. 3: 3) ja tämä syntymän uusi edellyttää vettä (Joh. 3: 5). Jumala 
on erityinen kuvio pelastuksen ja tämän kuvion edellyttää ihmiset voivat uskoa, 
parannuksen synneistään, tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika ja "haudataan 
Kristuksen kanssa" varten "anteeksiantoa synneistään." 
     Kaste kuin "hautaaminen" (Rom. 6: 4 ja sarakkeet mukaan 2: 12) kertoo meille 
kuvaus että Raamatun kaste edellyttää vesijäähdytystä (teemme ei haudata jotain 
sprinkling tai virtaava lika sitä). Hautaaminen tarkoitetaan joku tai jotain, ja tämä on mitä 
Uuden testamentin kaste edellyttää (henkilö on upoksissa ja näin ollen kuulu veden). 
John oli kastaen ihmisiä, hänen kasteensa kuvasi tarvitaan "paljon vettä" (Joh 3: 23). 
Itse asiassa tämä jaetta sanoo, John kastettu tähän paikkaan, "koska" oli paljon vettä. 
Kaste syntien anteeksiantoa on olennainen osa Jumalan rakenteen muuntamista, mutta 
tämä on vain yksi ominaispiirre Uuden testamentin kristinuskon. Jumala on myös luonut 
kutsutaan "kirkko" (erityinen paikka tämän sanan kuvataan tallennetun). Jeesuksen 
luvannut "rakentaa hänen kirkko" (Mt. 16: 18) ja tämä lupaus vaaditaan hänelle kuolla 
(toimii 20: 28) hirvittävä kuoleman. Jeesus rakensi hänen kirkko ja hän rakensi vain yksi 
kirkko (Huomaa, että Mt. 16: 18 sana "kirkko" on taivutusmuoto). 
Eph. 1: 22-23 Paul "kirkko" kuvata Jeesuksen "elin" ("kirkkoon, joka on hänen elin"). 
Toinen tapa totesi Paul juhlalliset, että sanat kirkko ja laitoksen ovat keskenään 
vaihdettavissa ("kirkko" ja "elin" kuvaavat sama asia). Tämä seikka merkityksen 
nähdään Eph. 4: 4, paikka, jossa Paul sanoi Jumala on vain "yhden elimen." Koska 
osalta on vain "yhden elimen" (Eph. 4: 4), ja tätä "yhden elimen on kirkko" (Eph. 1: 22-
23), julistus on yksi kirkko , joka on Jumalan hyväksyntä. Monia muita kirkkoja löytyy 
maailman, mutta nämä kirkot eivät kuulu rakentaman Kristuksen kirkko. Nämä kirkot 
ovat väärennetyt ryhmät, jotka on rakennettu miesten (Mt. 15: 8-9) ja Jeesus sanoi, 
näiden ryhmien yhden päivän tuhoutuvat koska Jumala rakensi niitä ei (Mt. 15: 13). 
Väärennettyjen kirkkojen ongelmana on niin huono, että Jeesus sanoi: "ei välein yksi, 
joka sanoo outo minulle, Herra, Herra, tulee kuningaskunnan taivaaseen; mutta hän että 
tekee tahtoa isäni, joka on taivaassa. 22 Monet sanovat minulle, että päivä, Herra, 
Herra, meidän ei nimellesi profetoi, ja nimellesi riivaajia ja nimellesi tehdä monia 
voimalliset teot? 23 Ja sitten tahdon tunnustaa heille, ole koskaan tiennyt teille: poiketa 
minulle, te, että työ iniquity"(Mt. 7: 21-23). 
Jos haluamme todella rakastavat ja palvelevat Jumalaa, meillä on tunnistaa ja käsitellä 
Jeesuksen yhden tosi kirkkoon väärennettyjen ryhmän sijasta. Raamatun auttaa 
tunnistamaan, mikä kirkko on oikea kautta kirjoitukset; Olemme selvittäminen oikean 



kirkko käyttämällä "malli" (2 Tim. 1: 13) Jumalan sana löytyi. Kristuksen kirkko malli 
sisältää asioista kuten siitä, miten ihmiset vuonojen, miten Jeesuksen kirkko worships, 
miten Herran kirkko on järjestetty ja jäsentensä tehdä. 
Kuten jo todettiin edellisen tiedot yksi Jeesuksen kirkko tunnistemerkit löytyy miten 
ihmiset tallennetaan: uskovat on (Hepr. 11: 6); parannuksen synneistään (Lk. 13: 3; 
Toimii 17: 30); TUNNUSTAVAT, että Jeesus on Son of God (Rom. 10: 9) ja ottakaa 
kaste syntien anteeksiantoa (toimii 2: 38; 22: 16). Raamattu puhuu koskaan asioista 
kuten "hyväksymisestä Jeesuksen osaksi sydän," "sanoen sinner's rukous" tai "rukoilee 
vastaanottamaan Kristuksen." 
Kun henkilö seuraa Jumalan rakenteen muuntamista, kuten edellisessä kohdassa, 
Raamatun sanoo Jeesus "Lisää" henkilö hänen kirkko (toimii 2: 47, KJV). Miehet 
(väärennetyt ryhmät) rakentaman kirkoissa ihmiset usein "Liity" kirkon tai ne ovat 
"äänesti" siihen. Toimii 2: 47 sanoo Jeesuksen kirkko jäsenyyttä valvoo Herran itse. 
Toinen tapa totesi ihmisiä ei "Liity" Uuden testamentin kirkko. Ei myöskään voi ne 
laajentaisi siihen. Ihmiset tulevat jäseniksi automaattisesti, kun ne noudata Jumalan 
kuvio muuntamista. 
Uuden testamentin kirkko voidaan tunnistaa myös mitä se tekee. Kun ihmiset tuli 
kristittyjen Pentecost päivä (säädösten 2: 36-38), Luke sanoo ne "jatkuvan stedfastly 
apostolit opetus- ja apurahan, leipä rikkomispäivämäärä ja rukoukset" (toimii 2: 42). 
Tässä maininnassa osoittaa, että Jumalan esimerkki tietokantataulu kokouksen 
säännöllisesti ja teet asioita lueteltujen tämä teksti. Useimmat uskonnolliset ryhmät ovat 
sitoutuneet "rukous" ja "apurahan," mutta eniten ei "stedfast" muut kaksi 
ominaisuuksiltaan säädöksissä 2: 42 ("apostolit opetus" ja "leipää pakastaa"). 
Jeesuksen kirkko voidaan osittain tunnistaa sen tiukka pitäytyminen apostolit oppi 
(meillä on nyt Raamatun tiedot). Sen sijaan seuraavat säännöt ja miesten (Mt. 15: 9), 
vaakaa Kristuksen kirkon jäsenten käyttää Raamatun niiden vain ohjeeksi. Uuden 
testamentin kristittyjen tietää, että Jumala on antanut "vapaus täydellinen lain" (Jas. 1: 
25) ja tiedot antaa niille "kaikki asiat, jotka liittyvät elämän ja Henki" (2 
perusominaisuuksissa 1: 3). Mainittu toinen tapa, täytetty uuden testamentin 
"tarkoitetusta meistä teille kaikki hyvä työ" (2 Tim. 3: 16-17). Näin ollen uuden 
testamentin kristittyjä, (niille, jotka ovat osa Kristuksen kirkko) yksinomaan vedota 
tämän "opetuksen" (Rom. 6: 17)malli"(2 Tim. 1: 13) tarvitsemansa palvelemaan ja 
Jumalaa"totuudessa"(Joh 4: 24). Väärennettyjen kirkkojen vedota uskontoja, 
kansallisuuksia, tiedot kuin niiden "kirkon päämajassa," church-ohjeet jne. 
Toimii 2: 42 viittaa myös "leipää pakastaa" (eli Herran ehtoollinen. Kreikkalainen teksti 
kirjaimellisesti sanoo "leivästä saa pakastaa"). Tämä lause kertoo meille kristittyjen 
Herran ehtoollinen antautuiensimmäisellä vuosisadalla "stedfast" perusteella. Muut 
kohdat vahvistaa se seikka, että Jeesuksen kirkko jäsenet ottivat Herran ehtoollinen 
säännöllisin väliajoin. Esimerkiksi Paavali puhui Korintin laitekokonaisuuksien 1 Cor. 16: 
2. Corinthians oli kokoontunut joka sunnuntai (tämä kohta on ilmaistu hyvin NASB) sekä 
Corinthians olivat tuomalla kohteet Herran ehtoollinen varten niiden viikoittain 
kokoonpanojen (1 Cor. 11: 20). Vaikka Herran ehtoollinen kohteita olivat väärin, 
Corinthians tiesi, he olivat saattamaan elementit Herran ehtoollinen joka sunnuntai. 
Tämä oli käytännössä Korintti sekä kaikki muut seurakunnissa, että 133–135 Uuden 
testamentin kristinuskon (1 Cor. 4: 17). 
Säädösten 20 luemme aika, kun Paul oli joitakin stipendiaatin kristittyjen ja tämän 



ryhmän tosiasiallisesti odotti "viikon ensimmäinen päivä" (säädösten 20: 6), sunnuntai, 
joten Herran ehtoollinen voitiin havaita (säädösten 20: 7). Vaikka Paul oli (toimii 20: 16) 
kiire, hän odotti seitsemän päivää, niin hän voi tavata stipendiaatin kristityt "viikon 
ensimmäinen päivä" (toimii 20: 6) ja nauttia Herran ehtoollinen (yhteydeksi). Tämä tieto 
vastaa täysin kanssa toimii 2: 42, teksti, joka sanoo ensimmäisen kristityt "jatkui 
katsoivat herkeämättä taivasta leipää pakastaa." Jeesuksen kirkko jäsenten nauttia 
Herran ehtoollinen joka sunnuntai. Miesten rakentaman kirkkojen ihmiset asiakkaillaan 
ja Herran ehtoollinen, kerran vuodessa kahdesti vuodessa, kerran neljännes, tai kerran 
kuukaudessa. 
Jos Auringonpalvojille on, Herran ehtoollinen usein enintään kerran viikossa, ne mitä 
Jumala "ottaa pois" osa tarkoitettu palvonta, ja muuttaa näin Jumalan jumalallisen 
kuvion () vertaa Rev. 22: 19). Jos ihmiset tarjouksen Herran ehtoollinen useammin kuin 
kerran viikossa niiden "lisääminen" Jumalan divine kuvio ja ovat myös syyllistynyt sin 
(vertaa Rev. 22: 18). Jos ihmiset on sunnuntai, "ensimmäisenä viikon" niiden erityinen 
päivä kunniaa Jumalan palvonnan (1 Cor. 16: 2), ne myös eivät toimi osana Uuden 
testamentin kuvio ja eivät näin ollen ole Uuden testamentin seurakuntaan. 
     In addition to identifying Uuden testamentin kirkon kautta sen rakenteen 
muuntamista, siten, että ihmiset tulevat jäsenet tämän kirkon tiukka pitäytyminen 
kirjoitukset ja ottaa Herran ehtoollinen joka viikko uuden testamentin kirkko voidaan 
tunnistaa sen opetukset ilmoittamalla. Monet uskonnollisten ryhmien valittaa varojen 
kristittyjä tai ne harjoittavat asioita, kuten Ruokamyyjäiset myynti ja auton nelihenkisen. 
Ensimmäinen vuosisata kristittyjä, jotka olivat uuden testamentin kirkon jäseniä, "otti 
mitään pakanat" (tallentamattomat, 3 Joh 7). Tänään uuden testamentin kirkon jäsenet 
täyttävät edelleen kaikkien niiden taloudellisten velvoitteiden kautta vapaa tahto maksut 
jäseniltä, Uuden testamentin kristittyjen haluat eikä odottaa edistää mitään Herran 
työhön jäsenet. 
Kristuksen kirkko voidaan tunnistaa myös rahaa, että ihmiset antaa määrällä. Monet 
uskonnollisten ryhmien kertoa jäseniään "kymmenykset" (antaa 10 % tuloista). Jos 
uskonnollisten ryhmän opettaa kymmenysten, tämä on varma merkki on väärennettyjen 
kirkko. Kymmenysten kuuluu Vanhan testamentin lain, joka annettiin heprean 
kansakunnan. Vanhan testamentin lain annettujen eri sääntöjen osallistujana, pitäminen 
Sabbath päivä, eläinten uhrauksia, erityiset papit, jneja tämän oikeuden oli voimassa 
noin 1 500 vuotta. Kun Jeesus tuli maailmaan, hän sanoi, hänen kuolemansa toisi 
tietoja uuden liiton (Lk. 22: 20) ja tämä tapahtui. Jeesus tuli pois koko vanhan 
testamentin järjestelmän mukaan dying on the ristiin (Rom. 10: 4 ja verrata Hepr. 8: 5-
13). Jos käyttäjät yrittävät sitoa Vanhan testamentin lain osaa ihmiset ja kehottaa 
ihmisiä "tithe" on yksi esimerkki tästä, Raamatun sanoo ihmiset ovat "langenneet 
armosta" ja ovat "erottaa Kristuksen" (Gal. 5: 4, ASV). 
Kymmenysten sijasta Uuden testamentin kirkon jäsenet tekevät henkilökohtainen 
päätös, kuinka paljon antaa. Asiassa, joka kuuluu Kristuksen kirkon säännellään 
perussääntöjä, silloin, kun se tulee antaa: (1) antaa "iloisesti" ja (2) antaa, sillä meillä on 
ollut "mikään" (1 Cor. 16: 2; 2 Cor. 9: 7). Koska uuden testamentin sanoo, antaa meidän 
mikään, kirkko, joka antaa katsojille "kymmenykset" (antaa 10 %) on väärennettyjen 
kirkko. Niille, jotka pyytää tai kerro kymmenykset ovat opetus "eri evankeliumia" (Gal. 1: 
6-9). Tämä virhe on niin vakava, että Paul sanoi niille, jotka yrittävät sitoa Vanhan 
testamentin lain osa ihmiset ovat nainen, joka on naimisissa kaksi miestä samaan 



aikaan kuin (Rom. 7: 1-4). 
Uuden testamentin kristittyjen tietää ja opettaa että Jeesuksen "nailed Ristin vanhan 
lain" (sarakkeet mukaan 2: 14) ja Vanhan testamentin lain poistaminen sisältää 
kymmenen käskyä poistamista. Asioita, kuten murha-, varkaus- ja Aviorikos on edelleen 
väärä (Rom. 13: 9), mutta nämä toimii, ovat virheellisiä, koska ne ovat kiellettyjä 
Uudessa testamentissa. Ihmisiä voi "opi" Vanhan testamentin Rom. 15: 4, mutta Uuden 
testamentin on laki, kaikki kuuluvat nyt. Rahanväärennösten ryhmien jättävät usein 
erottaa Vanhan testamentin ja uusi (he opettavat kymmenen käskyä sitovat edelleen, 
tarvitsee tithe, on vielä tarpeen pitää Sabbath päivä, jne.), mutta nämä asiat ovat 
opettaneet Uuden testamentin kristityt. Uuden testamentin kirkon jäsenten tietää 
Vanhan testamentin ja Uuden testamentin erotus. 
Koska uuden testamentin kirkon jäsenten erottaa Vanhan testamentin oikein Uudessa 
testamentissa, ne noudattavat Jumalan tahto musiikin alalla. Nojalla Vanhan 
testamentin järjestelmän palvonta, ihmiset käyttää instrumentaali musiikki (Ps. 150; 2 
Chron. 29:25). Mukaisesti uuden testamentin palvontajärjestelmän, ihmiset ovat 
erityisesti kertoi "laulaa" (Eph. 5: 19; Sarakkeen 3: 16) ja Uuden testamentin kristittyjen 
toimet. Jos Uuden testamentin sanoi, "tehdä musiikkia," meidän voitava tehdä musiikkia 
millään tavoin valitsemme. Koska Jumala on nimenomaan sanoi niille, jotka elävät 
mukaisesti uuden testamentin on tehdä musiikkia laulu (vertaa Hepr 13: 15), hänen 
kansansa toimet ja tämä on toinen tunnusmerkki Kristuksen kirkon. Jos me laulaa, ja 
toistaa palvonta, voimme lisätä Jumalan käskyihin. Lisääminen, instrumentaali musiikin 
palvottava on esimerkki "tahdon-jumalanpalveluksessa" (sarakkeet mukaan 2: 23) ja 
"ylittävät mitä on kirjoitettu" (1 Cor. 4: 6). 
Kirkon kuorot on toinen esimerkki "enemmän kuin mitä on kirjoitettu". Raamatun sanoo 
kristittyä on "laulaa toisiinsa" (Eph. 5: 19; Sarakkeen 3: 16), mutta jotkin käyttävät kirkon 
kuorot, "koska he kuten niitä." Palvonta ei ole tietoja mitä haluamme; se on tietoja 
seuraavan Jumalan kuvio (vertaa Joh 4: 24, jos Jeesus sanoi, me "on palvelen in 
totuuden"). Jos teemme, että Jumala on kuvattu tapa liittyvät asiat, olemme ylitä sitä, 
mitä on kirjoitettu (1 Cor. 4: 6), me "enää pysymme siinä Kristuksen oppi" ja "meillä ei 
Jumalan" (2 Joh 9). 
Pelastus- ja palvonta aiheita ovat erittäin hyödyllistä erotat uuden testamentin kirkko 
väärennettyjen ryhmissä, mutta nämä eivät ole ainoastaan tapoja tunnistaa Jeesuksen 
tosi kirkko. Voi myös määrittää mitkä kirkko todella seuraa Jumalan kuvio otettuja 
Raamatun sanoo tietoja kirkko organisaatiossa. Jokaisella laitoksella on tietyntyyppinen 
rakenteen, mukaan lukien päätoimipaikka tai pääkonttori ja tämä on myös totta, että 
uuden testamentin kirkko. Jeesus on hänen seurakunnan johtaja ja hän asuu (toimii 1: 
11) taivaassa. Jeesuksen taivaallisen enthronement (toimii 2: 30) kertoo meille 
"talouskeskus" varten uuden testamentin kirkko on taivaassa. Toinen tapa totesi 
Jeesuksen kirkko on ei maallinen esikunta. väärennettyjen kirkkojen kuitenkin usein on 
maallinen esikunta. Jeesuksen kirkko on myös autonomisten (itsehallinnollinen). 
Osoituksena toimii 14: 23 ja Phil. 1: 1, kunkin Herran kirkon seurakunta on tunnetaan 
nimellä "vanhimmat" paikalliset johtajat (nämä miehet ovat myös tarkoitettu piispojen, 
presbyters, pastorit, marssipaikalta, shepherds. Kukin näistä sanoista kuvataan eri 
näkökohdat vanhin työ). Paul kuvattu pätevyys nämä miehet 1 Tim. 3: 1-5 ja hän sanoi 
vanhimmat "huolehdimme" (ne ovat säännönrs varten ja) paikallisen congregation (1 
Tim. 3: 5). Titus tarkoitetun "vanhimmat" , Tit. 1: 5 ja niitä kuvataan kuin "lähetit" Tit. 1: 



7. 
Luemme vanhimmat vuonna Judaea (säädösten 11: 29-30), (toimii 14: 23) eteläisen 
Galatia, Jerusalem (säädösten 15: 6) Efesos (toimii 20: 17), ja Aasian Minor (1 
perusominaisuuksissa 5: 1). On oletetut viittauksia niiden 1 Thess. 5: 12 ja Hepr. 13:17. 
Tit., 1: 5 Me oppia, että vanhimmat koko Kreetan saarta ("jokainen kaupunki") tarvitaan.  
Vaikka Jumalan kirkon johtajuus täyttökuvion ei ulotu paikallinen congregation suuri 
prosenttiosuus uudelleenligious ryhmissä on johtajuus rakenne että menee ulkopuolella 
paikallinen kirkko () uskonnollisten ryhmien on "kirkon päämaja" tunnettu kaupungissa 
tai toiseen maahan tai jotkin alueellisten, kansallisten tai maailmanlaajuisesti levyn 
tyyppi). Vaikka nämä järjestelyt ovat yleisiä, ne ovat vastoin Jumalan kuvio. Kirkko on 
vain yksi tapa erottaa Kristuksen kirkon miesten rakentaman jäljitelminä. 
     Jeesuksen on pään kirkon vanhinten paikalliset johtajat ja Jeesuksen kirkko on 
tunnettu erityisen virkamiesten "Diakonit" (Phil. 1: 1). Kristuksen kirkko on myös miehet, 
jotka toimivat saarnaajia. Paul ja Timothy olivat kahdella ensimmäisellä vuosisadalla 
ministerit jase miehet ovat Phil. 1: 1 kohdassa "Henkilöstö" jäljempänä. Toisin kuin 
seurakunnat miesten rakennettu joissa preachers johtajat ja usein tärkein kansan 
mukanaan Raamatun sanoo, Kristuksen kirkon preachers ovat virkamiesten. Jäljellä 
olevien jäsenten Jeesuksen kirkko Uuden testamentin yksinkertaisesti kutsutaan 
"pyhät." 
Edellisessä kohdassa kuvatun kirkon organisaation Uuden testamentin kuvio on 
kannabisongelmien löytyi useita nimellisarvoista "pappien-laity"-järjestelmään. Itse 
asiassa monet ihmisen kirkkojen on oltava "virallisen henkilö" kastaa ihmisiä tai 
uskonnonharjoitukseen apua. Kristinuskon kuvion Jumalan sanoo kaikki tallennetut ovat 
"papit" (1 perusominaisuuksissa 2: 5, 9). Sijasta jakamalla ihmisiä "pappien ja laity", 
Jeesus sanoi, "kaikki ovat veljeni" (Mt. 23: 8). Paul esitelty tältä osin toteamalla, miten 
useita Corinthians auttoi ja palvonta kanssa (1 Cor. 14: 26). Corinthians tiesi heidän 
palvonta ei tarvitse suorittaa erityisiä pappi tai jokin "Pyhän henkilö" koska kaikki 
kristittyä on "papit" (Rev. 1: 6, 5: 10) ja kaikki kristittyjen pidetään "Pyhän" (1 
perusominaisuuksissa 1: 15). 
Ainoa rajoitus silloin, kun se tulee ottaa johtavan aseman palvonta on henkilön 
sukupuoli. Toinen tapa totesi naisten ei sallita ottamaan johtavan roolin kokoonpanon 
miesten tähkissä (1 Cor. 14: 34-35 ja vertaile 1 Tim. 2: 8-13). Kristuksen kirkko Christian 
koiras voi auttaa kanssa palvonta, opettaa tai saarnaamaan. Seurakunnat, jotka ovat 
naisten preachers ovat useimmissa ehdottomasti väärennettyjen kirkot, koska rikkoivat 
Paul sanoi 1 Cor. 14: 34-35-1 Tim. 2: 8-13. Jumala on antanut "malli" Uuden 
testamentin kirkko (2 Tim. 1: 13) ja kaikki tämän mallin avulla voit tunnistaa ja käsitellä 
"Kristuksen kirkko" niiden yhteisössä. 
On meidän todetut ovat meillä osa Kristuksen rakentaman yksi kirkon? Jos "Kristuksen 
kirkko" (Rom. 16: 16) ei ole meidän yhteisön Me käynnistää jonkin ja käytännössä 
Uuden testamentin kristinusko (eli älä asioita samalla tavalla kuin uuden testamentin 
kuvaa). Me alamme congregation meidän kotiin (1 Cor. 16: 19; Everstiluutnantti 4: 15; 
Phile. 2) tai käynnistää "worshipping hengen ja totuuden" vuokra välilyönnin avulla (Joh 
4: 24). Varmasti ei haluamme olla väärennettyjä yritysryhmittymiin että "Jätä Jumalan 
käskyn ja pidä nopeasti miesten perinne" (Mk. 7: 8). Muista, että "Kristuksen kirkkojen 
salute you" (Rom. 16: 16).  
 


