
 چگونه برای تبدیل شدن به یک مسیحی 
 

" الگوی از کلمات صدا"خدا است . به معنای انجام کارها به عنوان عهد جدید شرح میدهد" جدید مسیحیت عهد"بیان      
که منجر " دروازه محدود"الگوی خدا بخشی از (. 5:1:. تیم 2)را به این طرح " داشتن"برای ایمان مسیحی است و ما به 

مقایسه  :)و این طرح ، اگر مردم از آن استفاده کنید ، حذف سردرگمی مذهبی و تقسیم مذهبی ( tM .25:1-:1)به زندگی 
یا  وقتی افراد نادان از الگوی از خدا و یا آنها را رد قسمتی از آن ، وجود خواهد داشت صدها(. 1511:. نارسائی قلبی

پیروان واقعی مسیح می دانم که خدا راه ". مسیحی"هزاران نفر از گروه های مختلف مذهبی است که همه ادعا می شود 
 (. 15:2. نارسائی قلبی :مقایسه کنید " )به روند برگزاری"خاص انجام کارها و ضروری است 

همانطور که جدول زیر (. تبدیل به یک مسیحی کسی راه)یکی از ابتدایی ترین قسمت از الگوی خدا در تبدیل یافت      
غوطه وری در )، اعتراف ، و غسل تعمید ( تبدیل از گناه)، توبه ( باور)نشان داده ، طرح خدا برای تبدیل نیاز به ایمان 

 . برای آمرزش گناهان( آب
 

 فرمان کتاب مقدس آیه خدا فرمان خدا برکت 
 ل تعمید ذخیره باور می شود و غس5  15:1:. مهدی خان بابا

 توبه کرده و غسل تعمید شود بهبودی از گناهان 5  2513اعمال رسوالن 
 بوجود می آیند و می شود غسل تعمید شستشوی گناهان دور 5  225:1اعمال رسوالن 

 
وست با هم با پین اتصال پی srtcxobبوده است به یک قطار در مقایسه ، فقط به عنوان  15:1:. اطالعات در کروبی     

فرد باید ایمان آورده و قبل از غسل 5 عیسی مسیح گفت " )غسل تعمید"و " عقیده"با هم می پیوندد فرمان از " و"، پس کلمه 
و شنیده بود ، باور داشته است از حقایق انجیل  2از کسانی که در اعمال رسوالن "(. را نجات داد"او می تواند تعمید 

دریافت " آمرزش گناهان"به طوری که آنها می تواند " توبه می شود و غسل تعمید"ه ، آنها را ب( 72512اعمال رسوالن )
نیز ارائه می دهد تصویر بسیار خوبی  2اطالعات در اعمال رسوالن . من شده بودند( 72513اعمال رسوالن )خواهید کرد 

توبه ( 2511اعمال رسوالن )فر بود عیسی افرادی که قبال متن." برای بهتر را تغییر دهید"از توبه ، کلمه ای که به معنای 
پس از اینکه مردم ایمان آورده و توبه ، آنها را غسل تعمید ، عمل می (. آنها شروع به دوست داشتن و دنبال عیسی مسیح)

 (. 225:1اعمال رسوالن " )گناهان دور sxbsab"کنند که 
پل گفت ) 71522. می دهد که هدف از غسل تعمید در گهلعالوه بر معابر در چارت قبلی ، کتاب مقدس را نیز توضیح      

اگر یک فرد پیر است به اندازه کافی به حساب اعمال خود ، او هر دو "(. را در مسیح"مردم غسل تعمید قرار می دهد 5 
او تا " ح ،از مسی"اگر یک فرد پیر است به اندازه کافی به مسئول اعمال خود را و او است ." از مسیح است"یا " در مسیح"

داشته اند و تمام برکات معنوی " در مسیح"کسانی که (. 25:7. تیم 2)هیچ برکات معنوی که یکی از آنها است رستگاری به 
(hps .7:571 )تا زمانی که " را در مسیح"، فرد وارد نمی کند  1522. با توجه به گهل. ، که یکی از آنها است رستگاری

 . به درستی غسل تعمید شده است
. پت وجود دارد :تعمید است بخشی از فرآیند رستگاری است ، اطالعات در عالوه بر عیسی و پل و گفت که غسل      

خدا استفاده سیل )پیتر توضیح داد که چگونه آب به عنوان خط تقسیم برای نوح و خانواده اش خدمت کرده است . :1527-2
آب برداشته ارک و آنها را در آن به ایمنی و آب ناشی از ذخیره نشده (. 2-1کردن از دست داده ، ژنرال ذخیره برای جدا 

مثل "پیتر هم گفت (. 1527. پت :" )از طریق آب ذخیره شد5 "در واقع ، پیتر گفت نوح و خانواده اش شد . را غرق
به عبارت دیگر ، جدا شده . وجود دارد( :152. پت :" )غسل تعمید"است " درست مثل"برای مردم امروز و این " درست

در حال حاضر تقسیم ذخیره شده از زیر ( غسل تعمید)فقط به عنوان آب ذخیره شده از دست رفته در جهان باستان ، پس آب 
" پلیدی از جسم"پیتر بیشتر اشاره شد و چه برای غسل تعمید . از دست داد( نگاه کنید به نمودار قبلی دوباره)دوران مسیحی 

گناه همانطور  -غسل تعمید برای معنوی پلیدی . :152. پت :، ( این یک فرایند برای حذف فیزیکی خاک نیست)نمی کند 
 . توضیح داد 225:1و اعمال رسوالن  2513که در اعمال رسوالن 

رت خاصی در آب است که در بود هیچ قدرتی خاص در آبهای سیل که نوح را از هم جدا ذخیره نشده است و هیچ قد     
توجیه ما از گناه می آید از طریق خون . حال حاضر استفاده می شود بوسیله تعمید نامگذاری کردن به مردم وجود دارد

و او توضیح داد که چگونه این روند با این نسخهها کار در  70574. پل ساخته شده است این نکته را در رام)عیسی مسیح 
 (. 1-:15. رام

همانطور که توسط زیر گرافیکی است که از طریق حسن نیت ارائه میدهد از ما مراقبت از وزارتخانه ها ، دسترسی به      
. مرگ خداوند ، دفن و قیام عیسی از مردگان را نشان داده است oaaexcMterگناهکاران مزایای خون عیسی مسیح توسط 



تجربه این مرگ یکی دیگر از توضیحات برای " مرگ"مؤمن باید . دپس از یک فرد معتقد است ، او در جایی ذخیره نمیشو
؛ اعمال رسوالن  kL 1571:؛  2513اعمال رسوالن . ؛ 1572مردم باید از گناه به نوبه خود مقایسه سرهنگ )توبه 

 (. ک ابد در جهنمهال" )را در گناه می میرند"به طوری که آنها نمی کنند ( توبه" )را به گناه می میرند"مردم باید (. 2517:
  

 
   

اعمال رسوالن )، او آماده است تا تائید می کنید که عیسی پسر خدا ( متوفی به گناه)پس از شخص ایمان آورده و توبه      
پس از یک فرد (. 1571. رام " )به خاک سپرده شد با غسل تعمید مسیح را از طریق"شده و سپس ( 15:2تیم  :؛  3512
 (. mrR .71571" )تازگی از زندگی"ست به درستی غسل تعمید ، او شده ا
می آید قبل از تعمید ، اما کتاب ( رستگاری ، آمرزش گناهان و همه برکات معنوی" )زندگی نو"بسیاری معتقدند که      

. tL)مید پس از غسل تع" نجات"کسی است 5 عیسی مسیح گفت . مقدس بارها و بارها می گوید که این نادرست است
5 گفت  sexetxb(. 72513اعمال رسوالن )پس از غسل تعمید " آمرزش گناهان خود را"پیتر گفت که شخص (. 15:1:

قرار می دهد مردم را به مسیح " غسل تعمید5 "پل گفت (. 225:1اعمال رسوالن )بودن غسل تعمید " نشدنی"گناهان هستند 
(lxG .1522 .) غسل تعمید بعد از " زندگی نو"فرد دریافت(mrR .71571 .) از نو متولد شده"شخص باید 5 عیسی گفت "
(ne .71571 ) و این تولد جدید نیاز به آب(ne .71570 .) خداوند از الگوی خاصی برای رستگاری و این طرح نیاز به

آمرزش گناهان خود "ای بر" با مسیح دفن شده"مردم را به ایمان ، توبه از گناهان ، اعتراف خود را که عیسی پسر خدا ، و 
 ." را

تعمید به ما می گوید که غسل ( سرهنگ 725:2و  mrR .71571" )مراسم تدفین"توضیحات از غسل تعمید به عنوان      



دفن یعنی کسی یا (. ما انجام کاری توسط آبپاش یا ریختن خاک بر روی آن دفن نشده باشد)نیاز به کتاب مقدس غوطه وری 
فرد است و به این ترتیب در زیر آب )تعمید عهد جدید است و این همان چیزی است که نیاز به غسل چیزی پوشیده شده 

در (. ne .71521" )آب از حد"مردم ، غسل تعمید او الزم است  sxpMtvterزمانی که جان شد (. توسط آب تحت پوشش
 . یادی وجود داشت وجود داردآب ، ز" چون"جان را در این محل غسل تعمید 5 واقع ، این آیه می گوید 

غسل تعمید برای آمرزش گناهان یک بخش اساسی از طرح خدا برای تبدیل است ، اما این فقط یکی از ویژگی های      
عیسی مسیح وعده داده (. این کلمه توصیف نجات داد" )کلیسا"خدا نیز ایجاد جایگاه ویژه ای به نام . جدید از مسیحیت عهد

(. 27523اعمال رسوالن )و این قول مورد نیاز او به مرگ مرگ وحشتناک ( tM .:15:3" )یسا اوساخت کل"شده به 
 (. مفرد است" کلیسا"کلمه  15:3:. توجه کنید که در کوه)عیسی کلیسا او ساخت و او فقط یک کلیسا ساخته شده است 

اظهار "(. به کلیسا است ، که بدن خود را" )"بدن"را به عنوان عیسی مسیح " کلیسا"پل توصیف  hps .:522-21در      
(. توصیف همین" بدن"و " کلیسا)"داشت یکی دیگر از راه ، پل تأیید کرد که کلیسا واژه ها و بدن ها قابل تعویض هستند 

از آنجا ." یک بدن است"خداوند تنها 5 ، جایی که پل گفت  71571. دیده می شود hpsاهمیت این واقعیت این است که در 
، یک کلیسا است که به (  hps .:522-21)وجود دارد " یکی بدن که کلیسا"، و این ( hps .71571" )یک بدن"تنها  که

بسیاری از کلیساهای دیگر را می توان در جهان یافت می شود ، اما این کلیسا بخشی از این کلیسا . تایید خداوند وجود دارد
و ( tM .:053-4)گروه های تقلبی بوده اند که توسط مردان ساخته شده است این کلیسا دیگر . ساخته شده توسط مسیح نیست

 (. tM .:05:1)این گروه ها یک روز نابود شود چون خداوند آنها را بسازد 5 عیسی مسیح گفت 
ید به نزد من ، پروردگار ، پروردگار ، با< نه هر که گوید5 "مشکل با کلیسا های تقلبی بسیار بد است که عیسی گفت      

بسیاری خواهند گفت به من در  22. خواهد از پدر من که در آسمان است hraMsپادشاهی آسمان را وارد کنید ، اما او که 
آن روز ، خداوند ، پروردگار ، آیا ما نمی غیبگویی یا پیشگویی کردن بر اساس نام تو ، و نام تو از بازیگران شیاطین ، و 

و من خواهد شد و سپس ادعا آنان ، من می دانستم که هرگز به  21هها کار بسیاری از بزرگ؟ با نام تو می توانم با این نسخ
 (. tM .252:-21")از من عزیمت می کنند ، شما که بی انصافی کار 5 شما 
اگر ما واقعا مایل به عشق و خدمت به خدا ، ما باید شناسایی و کار با عیسی مسیح یک کلیسا درست به جای گروه      
کتاب مقدس ما کمک می کند شناسایی است که کلیسا حق را از طریق کتاب مقدس ؛ ما می توانیم حق کلیسا با استفاده . تقلبی

الگویی برای کلیسای مسیح را شامل چیزهایی مثل چگونه مردم . شناسایی موجود در کالم خدا( 7:5:1تیم  2" )الگوی"از 
پرستش کلیسا ، چگونه کلیسا خداوند سازمان یافته است ، و آنچه را اعضای تبدیل به مسیحیان ، که چگونه عیسی مسیح 

 . خود را انجام دهد
همانگونه که قبال در اطالعات قبلی توضیح داده شده ، یکی از نشانه های شناسایی از کلیسا عیسی در چگونه مردم را      

؛ ( 517  2:؛ اعمال رسوالن  kL .:1571)گناهان خود توبه از ( bas .::571)مردم باید باور 5 نجات داد در بر داشت 
غسل تعمید ،  2513اعمال رسوالن )، می شود و برای آمرزش گناهان ( mrR .:7574)تائید می کنید که عیسی پسر خدا 

ی دعا برا"و یا " نماز گناهکار است ،5 گفت "، " عیسی پذیرش را به قلب"کتاب مقدس هرگز از چیزهایی مانند (. 225:1
 ." دریافت مسیح صحبت می کند

عیسی 5 پس از یک فرد زیر الگوی خدا برای تبدیل همانطور که در پاراگراف قبلی مورد بحث ، کتاب مقدس می گوید      
از گروه )در کلیساها ساخته شده توسط مردان (. VnK،  2512اعمال رسوالن )یک فرد به کلیسا او 5" می افزاید "مسیح 

عضویت در کلیسا عیسی 5 می گوید  2512اعمال رسوالن . به آن" رای"کلیسا و یا آنها " عضویت"ردم غالبا ، م( های تقلبی
کلیسای عهد " عضویت"اظهار داشت یکی دیگر از راه ، مردم نمی توانند . مسیح است به پروردگار خودش کنترل می شود

خودکار تبدیل به اعضای آن را بعد از آنها را دنبال الگوی  مردم به طور. نه می توانم آنها را به آن رای داده است. جدید
 . الهی برای تبدیل

پس از اینکه مردم شد مسیحیان در . کلیسای عهد جدید نیز می تواند با آنچه که آن را نشانی از به رسمیت شناخته شود     
در  bMahaxbMGu"قا می گوید که آنها ، انجیل لو( 13-2511اعمال رسوالن )روز عید نزول روحالقدس بر رسوالن عیسی 

تصویب این نشان می دهد که (. 72512اعمال رسوالن " )در شکستن نان و نماز5 آموزش رسوالن و مشارکت ادامه داد 
" نماز"اغلب گروه های مذهبی به . بخشی از مثال خدا شامل جلسه را به صورت منظم و انجام کارهای ذکر شده در این آیه

آموزش )" 2512با دو نفر دیگر ویژگی های در اعمال رسوالن " bMahaxbM"، اما بسیاری از آنها " رکتمشا"و متعهد 
 . نیست"( شکستن نان"و " رسوالن

می توان تا حدودی با پایبندی دقیق خود کلیسا را '( اطالعاتی که ما در حال حاضر در کتاب مقدس دارند)عیسی دکترین      
، از اعضای کلیسای مسیح استفاده از ( tM .:0574)به جای پیروی از قوانین و دیکته از مردان  .را به رسوالن شناسایی

. nxb" )قانون کاملی از آزادی"مسیحیان عهد جدید می دانند که خداوند . کتاب مقدس به عنوان راهنمای خود را تنها
اظهار داشت یکی دیگر (. 571:. پت 2" )عبادت همه چیزهایی را که مربوط به زندگی و"و این اطالعات به آنها ( 7:520



کسانی که )بنابراین ، مسیحیان عهد جدید (. 2:-15:1. تیم 2" )میآورند ما نزد هر کار خوب"از راه ، تکمیل عهد جدید 
( 5:1:. تیم 2)تکیه می کنند " الگوی"برای ( mrR .715:2" )فرم از آموزش"تنها در این ( بخشی از کلیسای مسیح که

مقر "کلیساها تقلبی بر عقیده تکیه ، اطالعات خود را از (. ne .1521" )در حقیقت"ها باید برای خدمت و عبادت خدا آن
 . به کتابچه های راهنمای کلیسا ، و غیره" کلیسای

5 ی گوید متن یونانی به معنای واقعی کلمه م. یعنی شام خداوند)اشاره دارد " شکستن نان"نیز به  2512اعمال رسوالن      
. اساس فعال داشتید" bMahaxbM"در این بیانیه به ما می گوید که مسیحیان قرن اول پس از شام خداوند در "(. شکستن نان"

به . معابر دیگر تقویت این واقعیت است که اعضای کلیسا عیسی مسیح شام خداوند را به صورت منظم انجام گرفته است
این نکته )قرنتیان جلسه در هر یکشنبه . 1572:. :در مجلس نمایندگان  rroteMstxeعنوان مثال ، پل صحبت از مجامع 

 :)شد و اول قرنتیان شد آوردن اقالم برای شام خداوند به مجامع بارگیری در این هفته خود ( BsANبه خوبی در بیان 
بودند ، می دانستند قرنتیان آنها را با وجودی که این مورد برای شام خداوند در حال سوء استفاده (. 527::. نارسائی قلبی

و همچنین تمام ادای دیگری که تمرین مسیحیت عهد جدید  rroteMsاین عمل برای . به عناصر برای شام خداوند هر یکشنبه
 . شد( 15:2. نارسائی قلبی :)

اولین روز از هفته "اقع برای ما از زمانی که پل بود با برخی از مسیحیان ، آدم و این گروه در و 27در اعمال رسوالن      
اعمال )، یکشنبه را بخواند ، تا شام پروردگارشان را می تواند مشاهده شود ( 27571اعمال رسوالن )منتظر " جاری

، او انتظار هفت روز پس او می تواند با ( 275:1اعمال رسوالن )گرچه پل در عجله بسر می رسانید .  27572رسوالن 
( . ربانی)و از سهیم بودن در شام خداوند ( 27571اعمال رسوالن )مالقات " ین روز از هفته جاریاول"مسیحیان ، آدم در 

صبورانه در شکستن نان را "، یک متن که می گوید اولین مسیحیان  2512این اطالعات کامال مطابق با اعمال رسوالن 
در کلیساها ساخته شده توسط مردان ، افراد . بهاعضای کلیسا عیسی مسیح شریک شدن از خداوند شام هر یکشن." ادامه داد

 . ممکن است از شام خداوند سالی یک بار ، دو بار در سال ، یک بار به یک چهارم ، یا ماهی یک بار بازی کنند
ت بخشی از آنچه خدا در نظر گرفته شده برای عباد" را دور"اگر عبادت را شام خداوند کمتر از یک بار در هفته ، آنها      

اگر مردم شام را خداوند بیش از یک بار در هفته ، آنها الگوی (. 225:4مقایسه کشیش )و در نتیجه تغییر الگوی الهی خدا 
" اولین روز از هفته جاری"اگر مردم یکشنبه ، (. 225:3کشیش مقایسه )و هم به جرم گناه " برای اضافه کردن"الهی خدا 

، آنها نیز موفق به ( 1572:. نارسائی قلبی :)ه منظور احترام به خدا عبادت را نه به عنوان روز های خاص خود را ب
 . دنبال بخشی از الگوی عهد جدید و در نتیجه بخش نیست کلیسای عهد جدید

عالوه بر شناسایی کلیسای عهد جدید از طریق الگوی خود را برای تبدیل ، به نحوی که مردم تبدیل به اعضای این      
بندی شدید به کتاب مقدس ، و داشتن شام خداوند در هر هفته ، کلیسای عهد جدید را می توان با تعالیم آن در کلیسا ، پای

بسیاری از گروه های مذهبی درخواست تجدید نظر به غیر مسیحیان برای بودجه و یا آنها را در چیزهایی . شناسایی دادن
در زمان چیزی "ن اول ، که از اعضای کلیسای عهد جدید بود ، مسیحیان قر. کنند sxbsabمانند شیرینی و فروش ماشین 

عهد جدید مسیحیان نمی خواهم و نه انتظار غیر عضو به کمک هر چیزی به کار پروردگار (. ne .2 1ذخیره ، " )از امتها
اهد از کاربران است ؛ امروز از اعضای کلیسای عهد جدید هنوز تمام تعهدات مالی خود را از طریق مشارکتهای رایگان خو

 . را تامین کند
بسیاری از گروه های مذهبی . کلیسای مسیح نیز ممکن است با مقدار پولی که به مردم می شود قابل شناسایی باشد     

می آموزد ، این یک نشانه  MtMsterاگر یک گروه مذهبی (. ٪ از درآمد خود 7:به " )عشر"بگویید اعضای خود را به 
قانون عهد عتیق . بخشی از قانون عهد عتیق که به ملت عبری داده شده است gtMster. لیسا تقلبی استمطمئن آن است که ک

شامل قوانین مختلف در مورد ارائه ، نگه داشتن روز سبت ، فداکاری های حیوانات ، کشیش های خاص ، و غیره ، و این 
مرگ او را در مورد عهد جدید 5 هان او گفت پس از حضرت عیسی در آمد ج. سال بود 077،:قانون در مورد نیروی 

(kL .22527 )عیسی در زمان دور کل سیستم قدیمی عهد های محتضر بر روی . و این اتفاق افتاده به ارمغان بیاورد
اگر مردم به اتصال هر بخشی از قانون عهد عتیق بر مردم ، و (. 1:-350. و مقایسه کنید bas mrR .:7571)صلیب 

 lxG .0  51" )قطع از مسیح"و " افتاده از فضل"یک نمونه از این ، کتاب مقدس می گوید مردم " ده یک"تن مردم را به گف
 ،sAK .) 

در واقع ، . ، از اعضای کلیسای عهد جدید اتخاذ یک تصمیم شخصی چه مقدار به من بدهید MtMsterدر عوض از      
را به ( 2)و " خوش"را ( :5 )حکومت وقتی که می آید به دادن  کلیسا که متعلق به مسیح است که توسط دو قانون اساسی

از آنجا که عهد جدید می گوید که ما را (. 4572. . مجلس نمایندگان 2؛  1572:نارسائی قلبی  :" )رونق"عنوان ما شده اند 
درخواست و به مردم گفت  کسانی که. است کلیسا تقلبی( ٪ 7:به " )عشر"رونق شده اند ، هر کلیسا می گوید که مردم را به 

این خطا است آنقدر جدی هستند که پل کسانی که (. lxG .:51-4)تدریس می " انجیل های مختلف از"که ده یک گرفتن از 
را به دو مرد متاهل ( mrR .25:-1)سعی در اتصال بخشی از قانون تورات بر مردم مثل زن است که در همان زمان 



 . است
و حذف قانون عهد ( 25:1سرهنگ " )میخ قانون قدیمی به صلیب"می دانم و می آموزند که عیسی مسیحیان عهد جدید      

، اما این اعمال اشتباه ( mrR .:1574)چیزهایی مانند قتل ، سرقت و زنا هنوز هم اشتباه . عتیق شامل حذف از ده فرمان
، اما عهد جدید است که ( mrR .:0571)ز عهد عتیق ا" یاد"افراد می توانند . هستند زیرا آنها توسط عهد جدید ممنوع است

آنها می آموزند که ده فرمان هنوز )گروه های تقلبی ، غالبا بین عهد عتیق و جدید تشخیص . همه تحت قانون در حال حاضر
آموخت نه ، اما این چیزها ( الزام آور ، مردم نیاز به عشر ، هنوز هم وجود دارد نیاز به نگه داشتن روز سبت ، و غیره

 . اعضای کلیسای عهد جدید می دانم تفاوت بین عهد عتیق و عهد جدید. توسط مسیحیان عهد جدید
از آنجا که اعضای کلیسای عهد جدید به درستی تشخیص از عهد عتیق عهد جدید ، آنها با خدا را در زمینه موسیقی      

 rsore 2؛  sb .:07)یقی بدون کالم استفاده می شود بر اساس سیستم عهد عتیق از عبادت ، مردم موس. منطبق هستند
؛ سرهنگ  hps .05:4" )آواز خواندن"بر اساس سیستم عهد جدید از عبادت ، مردم به طور خاص گفت ، (. 24520
ما می شود " ساخت موسیقی ،5 "اگر عهد جدید گفت . و این همان چیزی است که مسیحیان عهد جدید انجام دهد( 15:1

کسانی که تحت عهد جدید زندگی 5 از آنجا که خداوند به طور خاص گفت . وسیقی به هیچ وجه ما را انتخاب کنیدمجاز به م
، این چیزی است که مردم خود انجام دهند و این عالمت دیگری است که ( bas .:15:0مقایسه )می کنند به موسیقی آواز 

. دن و بازی در عبادت ، ما را به خدا دستورالعمل اضافه کنیداگر ما به آواز خوان. شناسایی از کلیسا عیسی مسیح است
فراتر از آنچه "و رفتن ( 2521سرهنگ " )خواهد پرستی"اضافه کردن به موسیقی بدون کالم عبادت به عنوان مثال از 

 . است( 1571. نارسائی قلبی :" )نوشته شده است
فراتر رفتن از آنچه " "به یک دیگر می خوانم"یان می گوید به کر کلیسای دیگری به عنوان مثال از کتاب مقدس مسیح     

آنها را . زیرا آنها مانند "، اما برخی از استفاده کر کلیسا ( 15:1؛ سرهنگ  hps .05:4." )در آن نوشته شده است
ر آن عیسی که د ne 1521مقایسه )پرستش است در مورد آنچه که ما را دوست ندارد ، آن را در مورد زیر الگوی خدا "

اگر ما چیز ها را در راه خدا توصیف کرده است کار نمی کنیم ، ما فراتر از آنچه "(. باید عبادت در حقیقت ." ما5 گفت 
.  ne 2" )به خدا نیست"و ما " دیگر در نظریه مسیح جاودانه ،"، ما ( 71571. نارسائی قلبی :)نوشته شده است بروید 

4 .) 
ادت بسیار مفید در جدا کردن کلیسا عهد جدید از گروه های تقلبی ، اما این راه تنها به رسمیت نفر از رستگاری و عب     

ما همچنین ممکن است که کلیسا واقعا زیر الگوی خدا با مطالعه آنچه کتاب مقدس . شناختن کلیسای واقعی عیسی مسیح ندارد
ای نوع ساختار ، از جمله دفتر مرکزی و یا دفتر اصلی ، هر سازمان دار. در مورد سازمان کلیسا تعیین می کند5 می گوید 

اعمال رسوالن )ساکن عیسی مسیح سر کلیسا از او است و او را در بهشت . و این هم درست است برای کلیسای عهد جدید
. استت برای کلیسای عهد جدید است در بهش" ستاد"به ما می گوید ( 2517اعمال رسوالن )عیسی آسمانی تجلیل (. ::7:5

اظهار داشت یک راه دیگر ، کلیسا عیسی مسیح ندارد ستاد زمینی ، کلیساهای تقلبی ، با این حال ، اغلب مجبور ستاد 
 (. خودگردان)کلیسا عیسی مسیح نیز خود مختار . زمینی
که رهبران ، هر جماعت کلیسا از خداوند این است  :5:. و فیل مصور 1521:همانطور که توسط اعمال رسوالن      

هر کدام از . ، شبان ، ناظران ، چوپان poabsuMaobاین مردان نیز به عنوان ارجاع اسقف ، " )بزرگان"محلی معروف به 
و او  0-:15. تیم توصیف کرد :پل صالحیت برای این مردان در . این کلمات توصیف جنبه های مختلف کار بزرگ است 

در " بزرگان"تیتوس مراجعه کننده به (. 1570. تیم :)محلی جماعت ( اکمان و درآنها برای ح" )مراقبت از"بزرگان 5 گفت 
 . 7:572. در چرخ ریسک توصیف کرد" اسقف"و سپس آنها را به عنوان  7:570. چرخ ریسک

، بیت المقدس ( 1521:اعمال رسوالن ) lxGxMtx، جنوب ( 17-524::اعمال رسوالن ) nehxaxما از بزرگان در      
هستند ضمنی .  :7057. پت :)بخواند ، و آسیای صغیر ( 275:2اعمال رسوالن )، افسس ( 0571:رسوالن  اعمال)

ما یاد بگیرند که بزرگان  7:570. در چرخ ریسک. bas .:15:2و  gsabb .05:2 :وجود دارد مراجع به آنها را در 
 . الزم بود"( هر شهرستان)"در سراسر جزیره کرت 

دا برای رهبری کلیسا فراتر از جماعت های محلی را گسترش دهید ، درصد باالیی از گروه های اگر چه الگوی خ     
در شهرستان شناخته شده و یا " مقر کلیسای"گروه های مذهبی )مذهبی ساختار رهبری می رود که در خارج از کلیسا محلی 

اگر چه این ترتیبات معمول . است( لی یا جهانیبرخی از انواع هیئت مدیره منطقه ای ، میک کشور دیگر ، یا وجود دارد 
سازمان کلیسا فقط یک راه برای جدا کردن کلیسا از مسیح مصنوعی ساخته شده . هستند ، آنها بر خالف الگوی خداوند است

 . توسط مردان است
معروف به عیسی است سر از کلیسا ، بزرگان هستند رهبران محلی ، و کلیسا عیسی مسیح است بندگان خاص      

"haxcreb( "sstG .:5: .)پاول و تیموتی شدند دو نفر . کلیسای مسیح نیز مردانی که به عنوان واعظان خدمت می کنند
بر خالف کلیساهای ساخته شده . :7:57. در فیل نامیده می شود" بندگان"از وزرا قرن اول و این مردان هستند را به عنوان 



واعظان در کلیسای 5 هبران و اغلب مردم مهم در جماعت ، کتاب مقدس می گوید توسط مردان واعظان که در آن ها ر
 ". پرستاران"اعضای باقی مانده در کلیسا عیسی مسیح از عهد جدید به سادگی به نام . مسیح هستند بندگان

" عوام -روحانیت "توصیف شده در پاراگراف قبلی می ایستد در تضاد کامل با الگوی عهد جدید برای سازمان کلیسا      
در واقع ، در بسیاری از کلیساهای ساخته شده انسان باید وجود داشته باشد فرد . سیستم یافت در بسیاری از فرقه های

حیت می گوید تمام نجات طرح خدا برای مسی. را به مردم بوسیله تعمید نامگذاری کردن و یا با کمک پرستش" رسمی"
" همه آنها هم برادران5 "عیسی گفت " روحانیون و عوام ،"به جای تقسیم مردم را به (. 4،  72570. پت :" )کشیش"هستند 

(tM .21573 .) نارسائی  :)پل با اشاره به این نقطه های نشان داده شده که چند تن از قرنتیان کمک کرده و با در عبادت
رنتیان می دانستند عبادت خود را انجام داد الزم نیست می شود که توسط یک کشیش خاص و یا برخی از ق(. 1521:. قلبی

و همه مسیحیان محسوب می ( oar .7:571  ،705:7" )کشیش"به اجرا درآمد چرا که تمام مسیحیان " مقدس"نوع فرد 
 (. 5:0:. پت :")مقدس " شوند 
اظهار داشت یک راه دیگر ، . اشتن نقش پیشرو در عبادت می آید جنس فرد استمحدودیت تنها زمانی که آن را به د     

-253. تیم :و مقایسه  10-1511:. نارسائی قلبی :)زنان مجاز به گرفتن نقش رهبری در مجلس اگر مردان حضور دارند 
که زنان واعظان هستند کلیساها . در کلیسای مسیح ، هر مرد مسیحی می تواند با عبادت کمک ، تدریس یا موعظه(. 1:

خدا داده است . 1:-253. تیم :و  10-1511:. :در مجلس نمایندگان 5 قطعا تقلبی کلیسا چون آنها را نقض آنچه پل گفت 
" کلیسای مسیح"و همه نیاز به استفاده از این طرح برای شناسایی و کار با ( 5:1:. تیم 2)برای کلیسای عهد جدید " الگوی"

 . در جامعه است
آیا ( mrR .:15:1" )کلیسای مسیح"آیا ما در بر داشت و ما بخشی از یک کلیسا ساخته شده توسط مسیح است؟ اگر      

یعنی انجام کارهای درست مانند عهد )در جامعه ما وجود ندارد ، ما می توانیم یک عمل و شروع به مسیحیت عهد جدید 
و یا استفاده از یک فضای اجاره ای به شروع .( 15:4:ندگان مجلس نمای : sstGa 2؛  15:0سرهنگ ).. (. جدید شرح

ما مسلما نمی خواهم که بخشی . ما می توانیم جماعت در خانه ما آغاز خواهد شد( ne .1521" )پرستش در روح و حقیقت"
همه کلیسا "د ، به یاد داشته باشی(. tL .72573" )خروج از فرمان خدا ، و چنگ سنت از مردان"از گروه های تقلبی که به 

 (. mrR .:15:1" )از مسیح به شما سالم
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