
Jak stać się chrześcijaninem 
  
Bóg ma "wzorzec dźwięku wyrazy" dla chrześcijańskiej wiary i jesteśmy do "hold" do 
tego wzorca (2 Tim. 1: 13). Boże wzorzec jest częścią "brama wąskie", który prowadzi 
do życia (Mt. 7: 13-14) i tego wzorca, jeśli ludzie będą używać go, eliminuje 
nieporozumień religijnych i podział religijny (porównaj 1 kor. 14: 33). Kiedy ludzie są 
prawa rządzące Boga deseń lub odrzucić niektóre jego części, będzie setek lub tysięcy 
różnych grup religijnych wszystkie wyznawcą za "Christian." Prawdziwe zwolenników 
Chrystusa wiedzieć, że Bóg ma określony sposób robienia rzeczy i istotne jest 
"pomieścić do wzoru" (porównaj 1 kor. 4: 17). 
Jedną z najbardziej podstawowe części Boga wzorzec można znaleźć w konwersji 
(sposób ktoś staje się chrześcijaninem). Jak wykazano przez następujący wykres, 
Boże wzorzec dla konwersji wymaga wiary (przekonania), pokuty (skrętu od sin), 
wyznaniei Chrzest (zanurzenie w wodzie) dla wybaczenia grzeszenia. 
  

Oxygen Polecenie Boga Polecenie Boga Błogosławieństwo 
Mk. 16: 16: Believe i być ochrzczony Zapisane 
Akty 2: 38: Repent i być ochrzczony Odpuszczenia grzechów 

Akty 22: 16: Powstać i być ochrzczony Wash away sins 

  
Informacje w Mk. 16: 16 była porównywana do pociągu; podobnie jak boxcars są 
sprzężone wraz z czopem, więc dołącza wyraz "i" razem poleceń z "faktemf"i"Chrzest" 
(Jezus powiedział osoby muszą uważać i ochrzczony przed on może być "zapisane"). 
Ponieważ te w aktach 2 miał przesłuchane i wierzył faktów Ewangelii (działa 2: 37), 
były one powiedział "żałujecie i być ochrzczony" tak mogłyby otrzymywać "wybaczenia 
grzeszenia" (2: 38 działa). Informacje zawarte w aktach 2 oferuje również doskonałe 
ilustracji pokuty, słowa, które oznaczało "do zmiany na lepsze." People który miał 
dawniej nie znosić Jesus (działa 2: 36) żałował (one zaczął love i wykonaj Jezusa). Po 
ludzie wierzą i żałować, mają one być ochrzczony, aktu, który instalacji zapewniającej 
skuteczne "płukanie away sins" (akty 22: 16). 
Oprócz przejść w poprzednim wykresie, Biblii wyjaśniono również celem Chrzest w 
Gal. 3: 27 (Paul powiedział Chrzest powoduje przełączenie osób "do Chrystusa"). Jeśli 
osoba jest wystarczająco starych, odpowiedzialność za jego działania, jest on "w 
Chrystusa" albo "out of Christ." Jeśli osoba jest wystarczająco starych, odpowiedzialny 
za swoje działania i jest on "out of Christ", ma on nie duchowego błogosławieństwa, z 
których jeden jest zbawienia (2 Tim. 2: 10). Osoby, które są "w Chrystusa" mają 
wszystkie duchowego błogosławieństwa (Eph. 1: 3), z których jeden jest zbawienia. 
Zgodnie z Gal. 3: 27, osoby nie wchodzi "w Chrystusa" aż został on poprawnie 
ochrzczony. 
     W uzupełnieniu do Jezusa i Paul informujący, że Chrzest jest częścią procesu 
Zbawienia, ma informacji w 1 PET; 3: 20-21. Peter opisanych jak woda służył jako linia 
podziału Noah i jego rodzina (Bóg używane powodzi, aby oddzielić zapisanego 
utracone, Gen. 6-7). Wody zniesione arki i w jego bezpieczeństwa i wody powodowane 
niezapisane do zalany. W rzeczywistości, Peter powiedział Noah i jego rodziny były 
"zapisane przez wodę" (1 PET; 3: 20). Peter również powiedział dziś jest „PRAWDA 
podobieństwo"dla osób i to"podobieństwo prawda"jest"Chrzest"(1 PET; 3: 21). Innymi 
słowy, just jako wody oddzielone zapisane z lost in the ancient world, więc woda 



(chrzest) dzieli dokonywane teraz zapisane z utraty mocy Christian era (zobacz 
ponownie poprzednim wykresie). Peter dodatkowo zauważyć, jak Chrzest nie jest dla 
"filth miąższu" (jest ona nie proces usuwania brudu fizycznej), 1PET; 3: 21. Chrzest jest 
dla duchowego filth — sin— jak zostało wyjaśnione w działa 2: 38 i akty 22: 16. 
Nie było żadnych specjalnych zasilania w wód powodziowych, na które oddzielone 
Noah od niezapisanych i nie ma żadnych specjalnych zasilania w wodzie teraz 
używany do baptize ludzi. Nasze uzasadnienie od sin przychodzi Krew Jezusa (Paul 
dokonane tego punktu w ROM 5: 9 i wyjaśnia jak proces ten działa w Rom. 6: 1-4). 
Jak wykazano następującym rysunkiem, który jest pod warunkiem dzięki uprzejmości 
całego Możemy Care ministerstw, grzesznikami korzystać z zalet Krew Jezusa przez 
Rekonstrukcja śmierci, spopielania i Zmartwychwstania Pana. Po osobę uważa, jest on 
nie zapisane. Wierny musi wystąpić "śmierci." Ten śmierci jest inny opis pokuty (osób 
musi włączyć od sin. Porównać pułkownik 3: 7; Działa 2: 38; LK. 13: 3; Akty 17: 30). 
Ludzie muszą "die do sin" (repent), tak że nie "die in sin" (psucia się eternally in hell). 
 

 
 
Po osoba ma wierzył i żałował (zmarł do sin), jest on gotowy do uznania, że Jezus jest 
Syna Bożego (działa 8: 37; 1 Tim. 6: 12), a następnie być "pochowany z Chrystusem 



poprzez Chrzest" (ROM 6: 4). Po osoby zostały prawidłowo ochrzczony, ma on "nowość 
życia" (6: 4 Rom.). 
Wiele osób uważa, że "new life" (zbawienia, odpuszczenie grzechów i wszystkich 
duchowego błogosławieństwa) pochodzi przed chrztu, ale Biblia mówi wielokrotnie, to 
jest niepoprawna. Jezus powiedział osoba jest "zapisywane" po czym ochrzczony (Mk. 
16: 16). Piotr powiedział osoba ma "odpuszczenie grzechów jego" po czym ochrzczony 
(działa 2: 38). Ananiasz powiedział sins są "myte away" przez ich ochrzczony (akty 22: 
16). Paul powiedział "Chrzest" pozwala ludziom do Chrystusa (Gal. 3: 27). Osoba 
otrzymuje "new life" po Chrzest (ROM 6: 4). Jezus powiedział osoba musi być "born 
anew" (j 3: 3) i to nowe urodzenia wymaga wody (j 3: 5). Bóg ma określony wzorzec dla 
Zbawienia i tego wzorca wymaga ludzi do wiarę, żałujecie swoich grzechów, wyznać, że 
Jezus jest Syna Bożego i być "pochowany z Chrystusem" dla "wybaczenia grzeszenia 
ich". 
     Opis Chrzest jako "składowanie" (Rom. 6: 4 i pułkownik 2: 12) mówi nam, że Chrzest 
Biblii wymaga zanurzenie (możemy coś nie bury przez płynu opryskowego lub 
odlewania brud na nim). Pogrzeb oznacza kogoś lub czegoś jest objęte i jest to co 
wymaga Nowego Testamentu Chrzest (osoba jest zanurzony w i w ten sposób objęte 
wody). Kiedy Jan chrzcił osób, jego chrztu wymagane "dużo wody" (j 3: 23). W 
rzeczywistości to werset mówi John ochrzczony w tym miejscu "ponieważ" było tam 
dużo wody. 
Chrzest dla wybaczenia grzeszenia jest zasadniczą częścią Boga wzorzec dla 
konwersji, ale jest to tylko jeden cecha chrześcijaństwo New Testament. Bóg utworzyła 
również specjalne miejsce o nazwie "Kościół" () to słowo opisuje zapisane). Jezus 
obiecał "budowanie jego Kościół" (Mt. 16: 18) i tej obietnicy wymagane mu to die a 
horrible death (działa 20: 28). Jezus zbudować jego Kościół i zbudował tylko jeden 
Kościół (należy zauważyć, że w Mt. 16: 18 jest słowo "kościół"). 
W Eph. 1: Paul 22-23 opisane "kościół" jako Jezusa "organ" ("do kościoła, który jest 
jego ciało"). Stwierdził w inny sposób, Paul potwierdził, że słowa Kościół i Jednostka są 
wymienne ("kościół" i "organ" opisują samo). Znaczenia fakt ten jest widoczne w Eph. 4: 
4, miejsce gdzie Paul powiedział God ma tylko "jeden organ." Ponieważ re jest tylko 
"jednego organu" (Eph. 4: 4), i to "jeden organ jest kościół" (Eph. 1: 22-23), re jest 
Kościół jeden zawierający zatwierdzenia Boga. Wiele innych Kościołów można znaleźć 
na świecie, ale te kościoły nie są częścią Kościół zbudowany przez Chrystusa. Te inne 
kościoły są podrobione grup, które zostały zbudowane przez mężczyzn (Mt. 15: 8-9) i 
Jezus powiedział te grupy zostanie jeden dzień zniszczone ponieważ Bóg nie budować 
je (Mt. 15: 13). 
Problem z kościołów podrobionych jest tak zła, że Jezus powiedział: "nie każdego jeden 
saith unto me, Lord, Lord, wchodzi w Królestwo niebieskie; ale on że doeth woli mojego 
ojca, który jest w niebie. 22 Będzie wiele powiedzieć mnie w tym dniu, Lord, Lord, nie 
możemy nie Piorunów przez thy name, a przez thy name wypędzania demonów i przez 
thy name należy wykonać wiele morowe prace? 23 I następnie będzie wyznawcą unto i, 
I never knew you: odejść od me, ye, które działają iniquity"(Mt. 7: 21-23). 
Jeśli chcemy prawdziwie love i służyć Bogu, możemy zidentyfikować i pracować z 
jednego Prawdziwy Kościół Jezusa zamiast z grupą podrobionych. Biblia pomaga nam 
zidentyfikować, które Kościół jest poprzez Scriptures; możemy zidentyfikować prawo 
Kościoła przy użyciu "wzorzec" (2 Tim. 1: 13) znalezione w słowo Boże. Deseń Kościół 



Chrystusa obejmuje takie rzeczy jak jak ludzie stają się chrześcijanami, jak czci Kościół 
Jezusa, jak zorganizowane jest kościół Pana i co zrobić jego członków. 
Jak już wyjaśniono w poprzednim informacji, jeden z znaki identyfikacyjne Kościół 
Jezusa znajduje się w jaki sposób ludzie są zapisywane: ludzie muszą uważać (Heb. 
11: 6); żałujecie ich grzechy (Lk. 13: 3; Akty 17: 30); potwierdzić, że Jezus jest Syna 
Bożego (ROM 10: 9) i być ochrzczony dla wybaczenia grzeszenia (działa 2: 38; 22: 16). 
Biblia nigdy nie mówi o takie rzeczy jak "przyjęcia Jezusa do serca," "mówiąc sinner's 
prayer", lub "praying do Chrystusowi." 
Po osoby następuje Boga wzorzec dla konwersji omówionego w poprzednim ustępie, 
Biblia mówi Jezus "dodaje" osobę do jego Kościół (działa 2: 47, KJV). W kościoły 
zbudowane przez mężczyzn (podrobionych grup) ludzie często "Dołącz" Kościół lub one 
są "głosowało" do niej. Akty 2: 47 mówi członkostwa w Kościół Jezusa jest 
kontrolowane przez Lord sam. Stwierdził w inny sposób, ludzie nie "Dołącz" Kościół 
Nowego Testamentu. Ani mogą one być głosowało do niej. Ludzie stają się członkami 
go automatycznie, po śledzą Boga wzorzec dla konwersji. 
Kościół Nowego Testamentu może być również uznane przez co robi. Po osób stał się 
chrześcijanami na dzień Pentecost (aktów 2: 36-38), Luke mówi one "ciągłej stedfastly 
w Apostołów i drużyna, w łamaniu chleba i modlitwy" (2: 42 działa). Ta podróż pokazuje, 
że część Boga przykład polega na spotkania regularnie i robienia rzeczy wymienionych 
w tym wierszem. Najbardziej religijnych grup są zobowiązane do "modlitwie" i "drużyna," 
ale najbardziej są, nie "stedfast" z pozostałych dwóch właściwości w aktach 2: 42 
("Nauczanie Apostołów" i "rozbijania chleb"). 
Kościół Jezusa mogą być częściowo zidentyfikowane przez jej ścisłego przestrzegania 
apostles doktrynie (informacje teraz mamy w Biblii). Zamiast tego po zasady i woli 
mężczyzn (Mt. 15: 9), członków Kościoła Chrystusa Biblii jako zastosować ich tylko 
przewodnik. Chrześcijanie Nowego Testamentu wiedzieć, że Bóg dał "doskonałe prawa 
wolności" (Jas. 1: 25) i informacja ta daje im "wszystkie rzeczy które odnoszą się do 
życia i godliness" (2 Pet. 1: 3). Stwierdził w inny sposób, wypełniony Nowego 
Testamentu "przedstawi nami unto każdej dobrej pracy" (2 Tim. 3: 16-17). Zatem, 
chrześcijanie New Testament (tych, którzy są częścią Kościół Chrystusa) polegać 
wyłącznie na ten "formy nauczania" (ROM 6: 17)wzorzec"(2 Tim. 1: 13) powinny służyć i 
Uwielbiać Boga"w prawdy"(j 4: 24). Kościoły podrobionych polegać na wyznanie, 
informacje z ich "siedziba Kościoła," Kościół podręczniki itp. 
Akty 2: 42 odnosi się również do "rozbijania chleb" (czyli Supper's Lord. Grecki tekst 
dosłownie mówi "łamaniu chleba"). Oświadczenie to mówi nam pierwszego wieku 
chrze¶cijanie partook z Wieczerzę na zasadzie "stedfast". Inne fragmenty 
zasygnalizowaniu faktu, że członków Kościoła Jezusa miała Wieczerzę regularnie. Na 
przykład, Paul szprych Corinthians zgromadzeń w 1 kor. 16: 2. Corinthians były 
spotkania w każdą niedzielę (punkt ten jest wyrażona bardzo dobrze w NASB) i 
Koryntian były doprowadzenia zapasów dla Wieczerzę do ich pobrań zespołów (1 kor. 
11: 20). Chociaż elementów dla Wieczerzę były nadużyciom, Corinthians wiedział, były 
one do dostosowania elementy dla Wieczerzę każdą niedzielę. Było to praktyka Corinth, 
jak również wszystkie inne kongregacje, które praktykował chrześcijaństwo New 
Testament (1 kor. 4: 17). 
W 20 aktów czytamy czasu kiedy Paul został z niektórych fellow chrześcijan i grupa ta 
faktycznie czekała na "pierwszego dnia tygodnia" (aktów 20: 6), niedziela, tak 



Wieczerzę mogłoby zostać zauważone (20 aktów: 7). Mimo że Paul był zabiegany 
(działa 20: 16), on czekała siedem dni więc on może spotkać się z fellow chrześcijanie 
"pierwszego dnia tygodnia" (działa 20: 6) i wstępowanie Wieczerzę (Komunii). 
Informacje te idealnie odpowiada z działa 2: 42, tekst, który mówi pierwszy 
chrześcijanie "ciągnęli w łamaniu chleba." Członków Kościoła Jezusa wstępowanie 
Wieczerzę każdą niedzielę. W kościoły zbudowane przez mężczyzn ludzie mogą 
udziału z Wieczerzę raz w roku, dwa razy w roku, raz na kwartał, lub raz na miesiąc. 
Jeśli worshippers mają Wieczerzę rzadziej niż raz w tygodniu, one "Deop" część jakie 
Boga przeznaczone dla kultu i w ten sposób zmieniać Boga Boskiej wzorzec () 
porównywanie Rev. 22: 19). Jeśli ludzie oferty Wieczerzę więcej niż raz w tygodniu, one 
"Dodaj do" God's Boskie deseń i są również winny sin (porównać Rev. 22: 18). Jeśli 
ludzie nie mają niedziela, "pierwszy dzień tygodnia," jako ich szczególny dzień na cześć 
Boga w kultu (1 kor. 16: 2), również nie należy wykonać część wzorca Nowego 
Testamentu i dlatego nie są częścią Kościół Nowego Testamentu. 
     Oprócz identyfikacji Kościół Nowego Testamentu poprzez jego wzorzec dla 
konwersji, sposób, w jaki ludzie stają się członkami tego kościoła, ścisłego 
przestrzegania Scriptures i mając Wieczerzę co tydzień, Kościół Nowego Testamentu 
można zidentyfikować przez jego nauczań po uprzednim. Wiele grup religijnych 
odwołania się do innych niż chrześcijanie dla funduszy lub są one zaangażowane w 
rzeczy jak wypieków (kwesta) sprzedaż i mycia samochodów. W wieku pierwszych 
chrześcijan, którzy byli członkami Kościoła Nowego Testamentu, "miała nic z pogan" 
(niezapisane, 3 7 j). Dziś członków Kościoła Nowego Testamentu nadal spełniają 
wszystkie ich zobowiązania finansowe poprzez wkład będzie wolny od członków; 
Chrześcijanie Nowego Testamentu nie ma ani oczekiwać niebędących członkami 
przyczynianie się niczego do Pana pracy. 
Kościół Chrystusa może być także identyfikowany przez kwoty pieniędzy, że ludzie 
podają. Wiele grup religijnych stwierdzić ich członków do "Dziesięcina" (podać 10% ich 
dochodów). Jeśli grupy religijne uczy tithing, jest to znak upewnić się, że jest kościół 
podrobione. Tithing jest częścią prawa Starego Testamentu została podana do języka 
hebrajskiego narodu. Prawa Starego Testamentu zawarte różne reguły o podając, 
utrzymywanie Sabatu, ofiary zwierząt, specjalne kapłanów, itp., i prawo to był w życie 
około 1500 lat. Po Jezus przyszedł na świat powiedział jego śmierci umożliwiłoby Nowe 
Przymierze (Lk. 22: 20) i tak się stało. Jezus miał away całego systemu Starego 
Testamentu przez padłych na krzyżu (ROM 10: 4 i porównać Heb. 8: 5-13). Jeśli 
użytkownicy próbują powiązać jakiejkolwiek części prawa Starego Testamentu na ludzi, 
i mówienie ludzi do "tithe" jest przykładem tego, Biblia mówi ludzie są "spadł z łaski" i są 
"zerwał z Chrystusa" (Gal. 5: 4, ASV). 
Zamiast tithing, członków Kościoła Nowego Testamentu należy osobista decyzja na ile 
udzielenia. W rzeczywistości, Kościół, który należy do Chrystusa jest regulowane przez 
dwa podstawowe reguły jeśli chodzi o udzieleniu: (1) dają "ładnie" i (2) podać jak 
znakomicie możemy mieć zostały "prosperował" (1 kor. 16: 2; 2 kor. 9: 7). Ponieważ 
Nowego Testamentu mówi, jak możemy zostały znakomicie prosperował, podrobionych 
Kościół-wszelkie Kościół informujący ludzi do "Dziesięcina" (podać 10%). Tych, którzy 
poprosić lub powiedz osobom Dziesięcina są nauczania "różnych Ewangelii" (Gal. 1: 6-
9). Ten błąd jest tak poważne, że Paul powiedział tych, którzy próbują powiązać 
niektóre części prawa Starego Testamentu na ludzi są jak kobietę, która jest żonaty z 



dwóch mężczyzn w tym samym czasie (ROM 7: 1-4). 
Chrześcijanie Nowego Testamentu wiedzieć i że nauczać Jezusa "nailed stare prawa 
do Krzyża" (pułkownik 2: 14) i usunięcie prawa Starego Testamentu obejmuje 
zniesienie Dziesięć przykazań. Rzeczy jak morderstwo, kradzieży i Romans są nadal 
wrong (ROM 13: 9), ale te akty są niewłaściwe, ponieważ są one zabronione przez 
Nowego Testamentu. Ludzie można "learn" od Starego Testamentu (Rom. 15: 4), ale 
Nowego Testamentu jest prawie wszystkie są pod teraz. Fałszerstw grupy często nie 
rozróżniać Starego Testamentu i New (one nauczać że Dziesięć przykazań nadal są 
wiążące, ludzie potrzebują do tithe, nadal istnieje potrzeba utrzymania Sabatu, itp.), ale 
te rzeczy nie są nauczał przez chrześcijan Nowego Testamentu. Członków Kościoła 
Nowego Testamentu znać różnicę między Starego Testamentu i Nowego Testamentu. 
Ponieważ członków Kościoła Nowego Testamentu poprawnie odróżnić Starego 
Testamentu od Nowego Testamentu, są one zgodne z woli Bożej w dziedzinie muzyki. 
W obszarze Starego Testamentu systemu kultu, ludzie używane muzyki instrumentalnej 
(Ps. 150; 2 Chron. 29:25). Mocy Nowego Testamentu systemu kultu, ludzie są 
specjalnie powiedział do "sing" (Eph. 5: 19; Pułkownik 3: 16) i jest to, czego 
chrześcijanie Nowego Testamentu. Jeśli Nowego Testamentu powiedział "Tworzenie 
muzyki," My mogłoby być upoważnione do dokonywania muzyki jakikolwiek sposób 
możemy wybrać. Od Boga powiedział w szczególności tych, którzy żywych pod Nowego 
Testamentu dokonanie przez śpiewający muzykę (porównaj Heb. 13: 15), jest to, czego 
jego ludzie i jest to inny znak identyfikacyjny Kościoła Chrystusa. Jeśli mamy sing AND 
PLAY w instrukcji kultu, możemy dodać do Boga. Dodawanie muzyki instrumentalnej do 
kultu jest przykładem "będzie-kultu" (pułkownik 2: 23) i wykraczające "poza to, co jest 
napisane" (1 kor. 4: 6). 
Chór Kościoła są innym przykładem "wykraczających poza to, co jest napisane." Biblia 
mówi chrześcijanie są do "sing do siebie" (Eph. 5: 19; Pułkownik 3: 16), ale niektóre 
używają Kościoła choirs "ponieważ one jak je." Kultu nie jest o to, co mamy jak; It's 
about następującego wzoru Boga (porównaj j gdy Jezus powiedział nam "musi worship 
w prawdy" 4: 24). Jeśli nie zajmujemy rzeczy na sposób opisany ma Boga, możemy 
wykracza poza to, co jest napisane (1 kor. 4: 6), możemy "już abide Doktryna 
Chrystusa" i "mamy nie God" (2 9 j). 
Przedmioty zbawienia i kultu są bardzo przydatne w oddzielająca kościół Nowego 
Testamentu z grup podrobionych, ale nie są one tylko sposobów rozpoznaje Prawdziwy 
Kościół Jezusa. Firma może także określić, które Kościół prawdziwie następuje deseń 
Boga poprzez analizowanie co Biblia mówi o Kościół organizacji. Każda organizacja ma 
pewien typ konstrukcji, łącznie z głównej siedziby lub główne biuro i to jest także 
wartość true dla Kościoła Nowego Testamentu. Jezus jest szefem jego Kościół i 
mieszka w niebie (akty 1: 11). Jezusa Niebiańska roku (działa 2: 30) mówi nam 
"siedziba" dla Nowego Testamentu Kościół jest w niebie. Stwierdził w inny sposób, 
Kościół Jezusa ma nie ziemskich siedzibę; Kościoły podrobione, jednakże często mają 
ziemskich kwatery głównej. Kościół Jezusa jest również autonomicznych (będących 
samorządną). 
Przedstawionym przez akty 14: 23 i Phil. 1: 1, każdego Zgromadzenia Kościoła Lord's 
ma mieć miejscowych przywódców znany jako "starszych" (Ci mężczyźni są również 
określane jako biskupów, presbyters, Berlina, nadzorców, pasterzy. Każdy z tych słów 
opisuje inny aspekt pracy starszy). Paul opisane kwalifikacje te mężczyzn w 1 Tim. 3: 1-



5 i on powiedział starszych "take care of" (są one regułars dla i w) Zgromadzenia 
lokalnych (1 Tim. 3: 5). Tytus mowa "starszych" w Tit. 1: 5 i następnie opisał je jako 
"biskupów" w Tit. 1: 7. 
Możemy przeczytać o starszych w Palestynie (aktów 11: 29-30), Południowej Galatia 
(akty 14: 23), Jerozolima (aktów 15: 6), Ephesus (działa 20: 17), i Azji mniejszej (1 Pet. 
5: 1). Istnieją dorozumianych odniesienia do ich w Thess 1. 5: 12 i Heb. 13:17. W Tit. 1: 
5 dowiemy się że starszych były potrzebne całej wyspie Kreta ("każdego miasta").  
Chociaż Boga wzorzec dla przywództwa kościoła nie wystawała poza lokalnym 
Zgromadzenia, wysoki procent religious grupy mają przywództwa struktury że wykracza 
poza lokalny Kościół (religijnych grupy mają "Kościoła siedziba główna" w miasto 
dobrze znane lub innego kraju, lub istnieje pewien typ zarządu regionalnym, krajowym 
lub na całym świecie). Mimo że uzgodnienia te są wspólne, są one sprzeczne z Boga 
deseń. Kościół organizacji jest tylko jeden sposób więcej, aby oddzielić Kościół 
Chrystusa imitacji zbudowany przez mężczyzn. 
     Jezus jest głowę kościoła, starszych są lokalnych przywódców, i Kościół Jezusa ma 
specjalne pracowników znany jako "diakoni" (Phil. 1: 1). Kościół Chrystusa ma również 
mężczyzn, którzy służyć jako preachers. Paul i Timothy były dwa pierwsze wieku 
Ministrów ise mężczyzn są określane jako "pracownicy" Phil. 1: 1. W odróżnieniu od 
kościoły zbudowane przez mężczyzn gdzie preachers są przywódców i często 
najważniejszych ludzi w Zgromadzeniu Biblia mówi preachers w Kościół Chrystusa są 
pracowników. Pozostali członkowie w Kościół Jezusa Nowego Testamentu są po prostu 
nazywane "świętych." 
Deseń Nowego Testamentu Kościoła organizacji opisane w poprzednich ustępach stoi 
w kontraście do systemu "kleru świeckich" znaleziono w wielu nominałów. W 
rzeczywistości, w wielu kościołów syntetycznych musi istnieć "osoba Urzędowym" 
baptize osób lub pomocy z kultu. God's wzorzec dla chrześcijaństwa mówi wszystkie 
zapisane są "kapłanów" (1 PET; 2: 5, 9). Zamiast z podzielenie osób na "kleru i 
świeckich", Jezus powiedział "wszystkie są bracia" (Mt. 23: 8). Paul zilustrowane 
stwierdzając jak kilka Koryntian pomógł w i z kultu to punkt (1 kor. 14: 26). Corinthians 
znał ich kultu nie muszą być przeprowadzane przez księdza specjalne lub typu "holy 
osoby", ponieważ chrześcijanie są "kapłanów" (Rev. 1: 6; 5: 10) i chrześcijanie są 
uważane za "holy" (1 Pet. 1: 15). 
Ograniczenie tylko jeśli chodzi o konieczności wiodącą rolę w kultu jest płci danej 
osoby. Stwierdził w inny sposób, kobiety nie mogą przyjąć wiodącą rolę w 
Zgromadzeniu, jeśli obecne są mężczyzn (1 kor. 14: 34-35 i porównaj 1 Tim. 2: 8-13). 
W Kościół Chrystusa Christian samiec może pomóc z kultu, nauczać lub 
przepowiadania. Kościoły, które mają preachers kobiet są większości zdecydowanie 
podrobionych kościołów, ponieważ naruszają one Paul powiedział w 1 kor. 14: 34-35 i 1 
Tim. 2: 8-13. Bóg dał "wzorzec" dla Kościoła Nowego Testamentu (2 Tim. 1: 13) i 
wszystkie konieczne jest użycie tego wzorca do identyfikacji i pracować z "Kościół 
Chrystusa" w ich Wspólnoty. 
Mieć możemy znaleźć i są nam częścią jednego Kościół zbudowany przez Chrystusa? 
Jeśli "Kościół Chrystusa" (ROM 16: 16) nie istnieje w naszej społeczności, możemy 
rozpocząć jednym i praktyki Nowego Testamentu chrześcijaństwa (czyli czy rzeczy 
podobnie jak opisano Nowego Testamentu). Możemy rozpocząć Zgromadzenia w 
naszej głównej (1 kor. 16: 19; Pułkownik 4: 15; Phile. 2) lub użyj wynajmowanych 



miejsca zacząć "uwielbienia w duchu i prawdy" (j 4: 24). Z pewnością nie chcemy być 
częścią podrobionych grup tego "Pozostaw przykazanie Boga i przytrzymaj szybko 
tradycji mężczyzn" (Mk. 7: 8). Należy pamiętać, że "wszystkich kościołów Chrystusa 
salute you" (ROM 16: 16).  
 


