
Conas a bheith ina Chríostaí  
 
     Cialluíonn an abairt "an Chríostaíocht Tiomna Nua" ciallaíonn ach rudaí a dhéanamh 
mar a ndéantar cur síos ar an Tiomna Nua. Tá Dia ina "patrún de na focail fuaime" chun 
an creideamh Críostaí agus táimid le "déanamh" chun an patrún seo (2 Tim. 1:13). Tá 
patrún Dé chuid den "geata caol" go thoradh ar an saol (Mt. 7:13-14) agus an patrún 
seo, más rud é go mbeidh duine é a úsáid, deireadh le mearbhall reiligiúnach agus ar 
roinnt na creidimh (i gcomparáid 1 Cor. 14:33). Nuair a bhíonn daoine aineolach patrún 
Dé nó a dhiúltú siad cuid chuid de, beidh na céadta mílte nó na grúpaí reiligiúnacha 
éagsúla go léir profess a bheith "Críostaí." An leanúna dhílis Chríost a fhios go bhfuil 
Dia ar bhealach ar leith de na rudaí a dhéanamh agus Tá sé riachtanach, "a shealbhú 
chun an patrún" (i gcomparáid 1 Cor. 4:17).  
     Ceann de na codanna is tosaigh de phatrún Dé le fáil i comhshó (dtiocfaidh an duine 
mbealach ina Chríostaí). Mar a léiríodh ag an chairt seo a leanas a éilíonn, patrún Dé 
maidir le comhshó creideamh (creideamh), aithrighe (a casadh as sin), admháil, agus 
baisteadh (tumoideachais in uisce) chun maithiúnas na bpeacaí.  
 
ordú ordú Dia véarsa Dé Bíobla's's an bheannacht  
Mk. 16:16: creid agus a bhaist Sábháilte  
a Repent agus a mhaitheamh bhaist na bpeacaí: Achtanna 2:38  
Na hAchtanna 22:16: Éirigh agus a bhaist Nigh shiúl peacaí  
 
     An t-eolas i Mk. 16:16 curtha i gcomparáid leis an traein; díreach mar atá boxcars 
ceangailte le chéile le bioráin cúplála, mar sin an focal "agus" théann le chéile na 
horduithe ar "creideamh" agus "baptism" (Dúirt Íosa ní mór do dhuine a chreidiúint, agus 
a bhaist sula féidir leis a bheith ina "shábháil"). Ós rud é go raibh cloiste ag na 
hAchtanna 2 agus chreid i fíricí an soiscéal (na hAchtanna um 02:37), dúradh leo go 
"repent agus a bhaist" go bhféadfaí iad a fháil ar an "maithiúnas na bpeacaí" (na 
hAchtanna um 02:38). An t-eolas sna hAchtanna 2 ar fáil freisin ar léaráid den scoth de 
aithrighe, focal a chiallaíonn "a athrú chun feabhais." Daoine a bhí roimhe hated Íosa 
(na hAchtanna um 02:36) repented (thosaigh siad le grá agus Íosa a leanúint). Tar éis 
an gceapann daoine agus repent, tá siad le bheith bhaist, acht go bhfuil "washes shiúl 
peacaí" (na hAchtanna um 22:16).  
     Chomh maith leis na sleachta sa chairt sin roimhe seo, a mhíníonn an Bíobla chomh 
maith ar mhaithe baptism in Gal. 03:27 (Paul daoine a chuireann a dúirt baptism 
"isteach Críost"). Má bhíonn duine sean go leor chun a bheith cuntasach as a chuid 
gníomhaíochtaí, go bhfuil sé "i gCríost" nó "as Críost." Má tá duine sean go leor chun a 
bheith freagrach as a chuid gníomhaíochtaí agus tá sé "as Chríost," Tá sé aon suáilce 
spioradálta, ceann a bhfuil salvation (2 Tim. 2:10). Iad siúd a bhfuil "i gCríost" Tá gach 
beannacht spioradálta (Eph. 01:03), ceann a bhfuil salvation. Dar le Gal. 03:27, nach 
mbeadh an duine isteach "i Críost" go dtí go mbeidh sé bhaist gceart.  
     Sa bhreis ar Íosa agus Paul tá á rá go bhfuil baisteadh chuid den phróiseas 
salvation, níl an t-eolas sa 1 Pet. 3:20-21. Peter cur síos ar conas a bhí an uisce mar 
líne tríd as Noah agus a chlann (Dia a úsáidtear le tuilte a dheighilt ón shábháil ón 
caillte, Gen 6-7). Uisce lifted The Ark agus iad siúd i sé le sábháilteacht agus uisce ba 
chúis leis an sábháil a drown. Go deimhin, a dúirt Peadar Noah agus a theaghlach a bhí 



"sábháilte trí uisce" (1 Pet. 3:20). Peter dúirt freisin go bhfuil "likeness fíor" do dhaoine 
lá atá inniu ann, agus an "likeness fíor" Tá "baptism" (1 Pet. 3:21). I bhfocail eile, 
scartha díreach mar uisce na shábháil ón caillte san anallód, agus mar sin uisce 
(baisteadh) roinneann anois shábháil ón chaill faoin ré na Críostaíochta (féach arís an 
chairt sin roimhe seo). Peter tuilleadh faoi deara cé nach bhfuil baisteadh ar an "filth na 
feola" (nach bhfuil sé próiseas fisiciúil a bhaint DIRT), 1 Pet. 03:21. Baisteadh é do 
spioradálta filth-sin-mar a mhínítear sna hAchtanna um 02:38 agus 22:16 hAchtanna.  
     Ní raibh aon chumhacht speisialta in uiscí tuile a Noah scartha ón gan sábháil agus 
nach bhfuil aon chumhacht speisialta san uisce a úsáidtear anois do dhaoine baptize. 
Tagann ár údar ó pheaca trí fhuil Íosa '(Paul a rinneadh an bpointe seo i Rom. 05:09, 
agus mhínigh sé conas a oibríonn an próiseas seo i Rom. 6:1-4).  
     Mar a léiríonn an méid seo a leanas grafacha, a chuirtear ar fáil tríd an caoinchead 
an muid Cúraim Aireachtaí, sinners rochtain ar na buntáistí a bhaineann le fuil Íosa 'ag 
reenacting bás an Tiarna, a adhlacadh, agus aiséirí. Tar éis a gcreideann duine, nach 
bhfuil sé sábháilte. Ní mór don believer taithí ar "bhás." Is é seo an bháis síos eile chun 
aithrí (Ní mór do dhaoine dul ó pheaca Déan comparáid idir Col 3:07;. hAchtanna 02:38. 
lk 13:03; hAchtanna um 17:30). Caithfidh daoine "bás a areas" (repent) mar sin nach 
bhfuil siad "bás i sin" (perish síoraí in ifreann).  
 



    

     Tar éis do dhuine chreid agus repented (a fuair bás ar sin), tá sé réidh chun 
aitheantas a thabhairt go bhfuil Íosa Mac Dé (na hAchtanna um 08:37. 1 Tim 06:12) 
agus ansin a "curtha le Críost trí baptism" (Rom . 6:04). Tar éis do dhuine gur bhaist i 
gceart, go bhfuil sé "newness den saol" (Rom. 06:04).  
     Creideann go leor a thagann "saol nua" (salvation, maithiúnas na bpeacaí agus gach 
beannacht spioradálta san áireamh) roimh an baisteadh, ach deir an Bíobla arís agus 
arís eile é seo mícheart. Dúirt Íosa bhfuil duine "shábháil" tar éis é a bhaist (Mk. 16:16). 
Peter dúirt tá cead ag duine "maithiúnas a bpeacaí" tar éis é a bhaist (na hAchtanna um 
02:38). Ananias dúirt peacaí iad "nite amach" trína bheith á gcur baptised (na 
hAchtanna um 22:16). Dúirt Paul cuireann "baptism" daoine isteach Críost (Gal. 3:27). 
Faigheann Aon duine "saol nua" i ndiaidh baptism (Rom. 06:04). Dúirt Íosa ní mór do 
dhuine "a rugadh an nua" (Jn. 03:03) agus éilíonn an breithe nua uisce (Jn. 03:05). Dia 
Tá patrún ar leith do shlánú agus a éilíonn an patrún seo daoine a gcreideamh a bheith 
acu, repent na bpeacaí, confess go bhfuil Íosa Mac Dé, agus a bheith "curtha le Críost" 
chun "maithiúnas na bpeacaí."  
     Insíonn an tuairisc le baisteadh mar "adhlactha" (Rom. Col 6:04 agus 2:12) dúinn go 
n-éilíonn Bíobla baisteadh tumoideachas (ní féidir linn a adhlacadh nó rud éigin ag 



sprinkling pouring DIRT ar sé). Ciallaíonn adhlactha bhfuil duine nó rud éigin a 
chumhdaítear agus é seo a éilíonn baisteadh Tiomna Nua (tá duine báite san agus dá 
bhrí sin atá clúdaithe le huisce). Nuair a bhí John daoine baptizing, is gá a bhaisteadh 
"uisce i bhfad" (Jn. 03:23). Go deimhin, a deir an véarsa John bhaist san áit seo "mar" 
ní raibh mórán uisce ann.  
     Baisteadh é chun maithiúnas na bpeacaí Is cuid riachtanach de phatrún Dia do 
chomhshó, ach tá sé seo ach ceann amháin ar saintréith de chuid an Chríostaíocht 
Tiomna Nua. Fairis sin, chruthaigh Dia áit speisialta ar a dtugtar an "eaglais" (focal seo 
cur síos ar an shábháil). Íosa gheall ar "a thógáil a séipéal" (Mt. 16:18) agus an 
gealltanas seo riachtanach dó le bás a fháil bháis Uafásach (na hAchtanna um 20:28). 
Íosa raibh séipéal a thógáil agus a thóg sé ach aon séipéal (faoi deara go bhfuil i Mt. 
16:18 an focal "teach" uatha).  
     I Eph. 1:22-23 Paul cur síos ar an "eaglais" mar "comhlacht" Íosa '("chun an eaglais, 
a bhfuil a chorp"). Tugtha ar bhealach eile, dhearbhaigh Paul go bhfuil an séipéal focail 
agus comhlacht inmhalartaithe ("eaglais" agus "comhlacht" cur síos ar an rud céanna). 
Tá tábhacht ar an bhfíric seo le feiceáil i Eph. 04:04, áit a dúirt Paul Dia ach "comhlacht 
amháin." Ós rud é nach bhfuil ach "comhlacht amháin" (Eph. 04:04), agus "tá comhlacht 
amháin an séipéal" seo (Eph. 1:22-23 ), tá séipéal amháin go bhfuil formheas Dé. Is 
féidir go leor eaglaisí eile atá le fáil ar fud an domhain, ach nach bhfuil na heaglaisí sin 
mar chuid den séipéal a tógadh trí Chríost. Tá na eaglaisí eile góchumtha grúpaí a bhí 
tógtha ag fir (Mt. 15:8-9) agus Dúirt Íosa na grúpaí seo lá amháin a scriosadh toisc nach 
raibh Dia iad a thógáil (Mt. 15:13).  
     Is í an fhadhb le heaglaisí góchumtha chomh dona sin dúirt Íosa: "Ní bheidh gach 
ceann a saith ris liom, a Thiarna, a Thiarna, dul isteach i ríocht na bhflaitheas, ach 
doeth sé go mbeidh mo Athair atá ar neamh. 22 Beidh go leor a rá liom sa lá sin, thug 
an Tiarna, a Thiarna, ní againn prophesy de réir ainm agad, agus de réir ainm agad a 
caitheadh amach demons, agus de réir ainm thy oibreacha mighty go leor? Beidh 23 
Agus ansin mé profess ríu riamh, bhí a fhios agam ort: imeacht uaim, ye go iniquity 
obair "(Mt. 7:21-23).  
     Más mian linn go fírinneach agus grá Dé freastal, ní mór dúinn a aithint agus obair 
leis an séipéal amháin fíor Íosa 'in ionad ghrúpa góchumtha. An Bíobla Cabhraíonn sé 
linn a aithint a bhfuil ceart séipéal tríd an Scriptures; is féidir linn a aithint an séipéal 
ceart ag baint úsáide as an "patrún" (2 Tim 01:13.) Le fáil i focal Dé. Áirítear ar an 
patrún d'eaglais Críost ar rudaí ar nós conas a bheith ag daoine Críostaithe, conas 
worships eaglais Íosa ', cé go bhfuil eaglais an Tiarna eagraithe, agus cad a comhaltaí a 
dhéanamh.  
     Mar a míníodh cheana féin an t-eolas sin roimhe seo, tá sé ar cheann de na 
marcanna lena sainaithnítear na heaglaise Íosa 'le fáil i conas daoine a shábháil: 
Caithfidh daoine a chreidiúint (Heb. 11:06); repent na bpeacaí (Lk. 13:03; hAchtanna 
17: 30); admháil go bhfuil Íosa Mac Dé (Rom. 10:09), agus a bhaist chun maithiúnas na 
bpeacaí (hAchtanna 2:38; 22:16). An Bíobla labhraíonn riamh de na rudaí cosúil le "Íosa 
glacadh i gcroílár," "ag rá an peacach's paidir," nó "ag guí Chríost a fháil."  
     Tar éis do dhuine patrún seo a leanas maidir le comhshó Dé mar a pléadh san alt 
roimhe seo, a deir an Bíobla Íosa "Cuireann" duine chun a chuid eaglais (na hAchtanna 
um 02:47, KJV). I mí na heaglaisí tógtha ag fir (grúpaí góchumtha), do dhaoine go minic 
"isteach" an eaglais nó an bhfuil siad "vótáilte" isteach ann. Na hAchtanna 2:47 a deir 



go bhfuil an bhallraíocht i séipéal Íosa 'rialú ag an Tiarna féin. Tugtha ar bhealach eile, 
ní féidir le daoine "isteach" an séipéal Tiomna Nua. Ní féidir iad a vótáladh isteach é. 
Daoine a bheith ina gcomhaltaí de go huathoibríoch tar éis a leanann siad patrún Dé 
maidir le comhshó.  
     Is féidir leis an séipéal Tiomna Nua a aithint chomh maith le cad a dhéanann sé. Tar 
éis na daoine a bhí Críostaithe ar Lá na Pentecost (hAchtanna 2:36-38), a deir, Luke 
siad "Lean stedfastly sa apostles 'teagasc agus scoláireachtaí, sa bhriseadh an aráin 
agus na paidreacha" (na hAchtanna um 02:42). Léiríonn an sliocht sin i gceist mar chuid 
de, mar shampla Dé cruinniú ar bhonn rialta agus ag déanamh na rudaí atá liostaithe sa 
véarsa seo. formhór na ngrúpaí reiligiúnacha tiomanta do "paidir" agus "scoláireachtaí," 
ach nach bhfuil an chuid is mó "stedfast" leis an dá saintréithe eile i 02:42 hAchtanna 
(an "haspail 'teagasc" agus "an bhriseadh an aráin").  
     Íosa 'eaglais is féidir a aithint go páirteach ag a chloí go daingean le na haspail' 
fhoirceadal (an t-eolas atá againn anois sa Bhíobla). In ionad an méid seo a leanas na 
rialacha agus stiúrann na bhfear (Mt. 15:09), le baill na heaglaise Críost a bhaint as an 
mBíobla mar threoir amháin. Tá a fhios Críostaithe Tiomna Nua go bhfuil Dia tugadh an 
dlí "foirfe na saoirse" (Jas. 01:25) agus tugann siad eolas seo "gach rud a bhaineann 
leis an saol agus godliness" (2 Pet. 1:3). Tugtha ar bhealach eile, "a thabharfaidh 
dhúinn gach dea-obair" na Nua chun críche teist (2 Tim. 3:16-17). Dá bhrí sin, 
Críostaithe Tiomna Nua (iad siúd atá ina gcuid de séipéal Chríost) brath go hiomlán ar 
an "cineál múinteoireachta" (Rom. 06:17) do na "patrún" (2 Tim. 1:13) is gá iad a 
sheirbheáil agus a adhradh Dia "i bhfírinne" (Jn. 04:24). ag brath ar eaglaisí Góchumtha 
creeds, faisnéis ó n "cheanncheathrú eaglais," lámhleabhair eaglais, etc  
     Na hAchtanna 02:42 tagairt do "an briseadh ar arán" (ie Suipéar an Tiarna. Tá an 
téacs Gréigise a deir literally "an bhriseadh an aráin"). Insíonn an ráiteas dúinn an 
chéad céad Críostaithe partook Suipéar an Tiarna ar bhonn "stedfast". threisiú sleachta 
eile ar an bhfíric gur ghlac na baill na heaglaise Íosa 'Suipéar an Tiarna ar bhonn rialta. 
Mar shampla, Paul labhair an tionóil Corinthian i 1 Cor. 16:02. Ba iad na Corantaigh 
chruinniú ar gach Domhnach (Is é an pointe seo in iúl go han-mhaith i NASB) agus an 
Corinthians cuireadh a thabhairt do na míreanna Suipéar an Tiarna a tionóil 
seachtainiúil (1 Cor. 11:20). Cé go bhfuil mí-úsáid na míreanna ar Suipéar an Tiarna a 
bhí á, bhí a fhios an Corinthians go raibh siad chun na heilimintí lena Suipéar an Tiarna 
gach Domhnach. Ba í seo an cleachtas do Corinth chomh maith leis na pobail eile a 
chleachtadh an Chríostaíocht Tiomna Nua (1 Cor. 4:17).  
     I hAchtanna 20 léamh againn d'am nuair a bhí Paul le roinnt Críostaithe eile agus an 
grúpa seo tar éis fanacht go hiarbhír as an "chéad lá den tseachtain" (na hAchtanna um 
20:06), Dé Domhnaigh, mar sin d'fhéadfadh Suipéar an Tiarna a chomhlíonadh (na 
hAchtanna um 20:07 ). Cé go raibh Pól i deifir (na hAchtanna um 20:16), fhan sé seacht 
lá sin d'fhéadfadh sé bualadh le Críostaithe eile ar an "chéad lá den tseachtain" (na 
hAchtanna um 20:06) agus páirt a ghlacadh de Suipéar an Tiarna (an Chomaoineach) . 
Freagraíonn an fhaisnéis breá leis na hAchtanna um 02:42, le téacs a deir an chéad 
Críostaithe "Lean steadfastly sa bhriseadh an aráin." Na comhaltaí den eaglais Íosa 
'páirt a ghlacadh de Suipéar an Tiarna gach Domhnach. I mí na heaglaisí tógtha ag fir, 
d'fhéadfadh daoine páirt a ghlacadh de Suipéar an Tiarna uair amháin sa bhliain, dhá 
uair sa bhliain, uair sa ráithe, nó uair sa mhí.  
     Má tá worshippers Suipéar an Tiarna lú minice ná uair amháin sa tseachtain, tá siad 



"a chur amach" cuid den méid atá beartaithe le haghaidh adhradh Dé agus dá bhrí sin 
patrún Dhiaga Dé athrú (i gcomparáid Rev 22:19). Más rud é a thairiscint do dhaoine 
Suipéar an Tiarna níos mó ná uair amháin sa tseachtain, tá siad "a chur le" patrún 
diaga Dé agus go bhfuil siad chomh maith sin ciontach (i gcomparáid Rev 22:18). Mura 
bhfuil daoine a bhfuil an Domhnach, an "gcéad lá den tseachtain," mar a n-lá speisialta 
chun ómós a Dhia in adhradh (1 Cor. 16:02), nach gcuirfidh siad chomh maith le 
leanúint chuid den phatrún Tiomna Nua agus dá bhrí sin nach bhfuil mar chuid na 
heaglaise Tiomna Nua.  
     I dteannta a aithint an teist séipéal nua tríd an patrún do chomhshó, an dóigh a 
bheith ag daoine baill den eaglais, an chloí go docht le na Scrioptúir, agus tar éis 
Suipéar an Tiarna gach seachtain, is féidir leis an teist séipéal nua a aithint ag a 
theagasc ar a thabhairt. achomharc a dhéanamh go leor grúpaí reiligiúnacha a neamh-
Críostaithe le haghaidh cistí nó a bheith páirteach leo i rudaí cosúil le díolacháin bhácáil 
agus washes carr. Na Críostaithe chéad céad, a bhí ina gcomhaltaí den séipéal Tiomna 
Nua, "thóg rud ar bith as an Gentiles" (an sábháil, 3 Jn. 7). Sa lá atá inniu baill den 
séipéal Tiomna Nua le chéile fós go léir a n-oibleagáidí airgeadais a bheidh saor in 
aisce trí ranníocaíochtaí ó dhaoine; nach Críostaithe Nua-teist mhaith ná aon ní a 
bheith ag súil nach comhaltaí iad chun cur le hobair an Tiarna.  
     Féadfaidh séipéal Críost a aithint chomh maith leis an méid airgid a thabhairt do 
dhaoine. insint go leor grúpaí creidimh a gcuid comhaltaí a "deachún" (a thabhairt ar 
10% dá n-ioncam). Má Múineann grúpa reiligiúnach tithing, é seo comhartha cinnte go 
bhfuil sé séipéal góchumtha. Tá tithing chuid de dhlí Sean-Tiomna tugadh don náisiún 
Eabhrais. Is é an dlí Sean-Tiomna atá rialacha éagsúla a bhí ag tabhairt faoi, a 
choinneáil ar an lá Sabbath, sacrifices ainmhithe, sagairt speisialta, srl, agus an dlí a 
bhí i bhfeidhm ar feadh thart ar 1,500 bliain. Tar éis a tháinig ar an saol Íosa Dúirt sé go 
mbeadh a bhás a thabhairt faoi cúnant nua (Lk. 22:20) agus seo a tharla. Thóg Íosa ar 
shiúl an córas ar fad Sean-Tiomna ag fáil bháis ar an chros (Heb Rom. 10:04 agus a 
chur i gcomparáid. 8:5-13). Má iarracht daoine a cheangal ar aon chuid de dhlí an 
Sean-teist ar dhaoine, agus ag insint do dhaoine le "deachún" Is sampla amháin de 
seo, a deir an Bíobla daoine "tar éis titim ó cairde" agus go bhfuil siad "ghearradh ó 
Chríost" (Gal. 5: 4, ASV).  
     In ionad tithing, baill den séipéal Tiomna Nua pearsanta maidir le cinneadh a 
dhéanamh cé mhéad a thabhairt. Go deimhin, is é an eaglais go mbaineann le Críost 
faoi rialú ag dhá rialacha bunúsacha nuair a thagann sé a thabhairt: (1) Tabhair "suairc" 
agus (2) a thabhairt de réir mar a bhí "tá borradh mór" (1 Cor 16:02 = 2 Cor. . 9:07). Ós 
rud a deir an Tiomna Nua a thabhairt de réir mar a bhí borradh, aon eaglais a insíonn 
daoine le "deachún" (a thabhairt ar 10%) go bhfuil eaglais góchumtha. Iad siúd a 
iarraidh nó a insint do dhaoine a deachún ag múineadh ar "soiscéal éagsúla" (Gal. 1:6-
9). Is é seo an earráid chomh tromchúiseach sin dúirt Paul siúd a iarracht chun ceangal 
éigin mar chuid de dhlí an Sean-Tiomna ar dhaoine atá mar bhean atá pósta le beirt 
fhear ag an am céanna (Rom. 7:1-4).  
     Tá a fhios Críostaithe Tiomna Nua agus a mhúineadh go bhfuil Íosa "nailed an dlí 
sean leis an chros" (Col. 2:14) agus folaíonn sé deireadh leis an dlí Sean-Tiomna 
deireadh an Ten Commandments. Tá rudaí cosúil le goid dúnmharú, agus chabhraigh 
fós mícheart (Rom. 13:09), ach tá na gníomhartha atá mícheart toisc go bhfuil siad cead 
ag an Tiomna Nua. Is féidir le daoine "a fhoghlaim" as an Sean-Tiomna (Rom. 15:04), 



ach an Tiomna Nua é an dlí ar fad atá faoi anois. grúpaí Góchumtha theipeann go minic 
chun idirdhealú a dhéanamh idir an Sean-Tiomna agus an Nua (mhúineadh siad go 
bhfuil an Ten Commandments ceangailteach go fóill, ní mór do dhaoine a deachún, tá 
gá fós a choinneáil ar an lá Sabbath, etc), ach nach bhfuil na nithe a mhúintear ag 
Críostaithe Tiomna Nua. a fhios ag baill den séipéal Tiomna Nua an difríocht idir an 
Sean-Tiomna agus an Tiomna Nua.  
     Mar gheall ar na comhaltaí den séipéal Tiomna Nua idirdhealú a dhéanamh i gceart 
an Sean-Tiomna ón Tiomna Nua, go gcomhlíonann siad an Dia a bheidh i réimse an 
cheoil. Faoin gcóras Sean-Tiomna adhartha, a úsáidtear le daoine ceol uirlise (Ps. 150;. 
2 Chron 29:25). Faoin gcóras Tiomna Nua adhartha, daoine a bhfuil a dúirt go sonrach 
le "chanadh" (Eph. 5:19; Col 3:16) agus tá sé seo cad a dhéanann Críostaithe Tiomna 
Nua. Más rud é a dúirt an Tiomna Nua "a dhéanamh ar cheol," ba mhaith linn a údarú 
chun ceol a dhéanamh ar dhóigh ar bith a roghnú againn. Ós rud é go bhfuil Dia a dúirt 
go sonrach iad siúd a bhfuil cónaí orthu faoin Tiomna Nua atá ceol a dhéanamh ag 
canadh (i gcomparáid Heb. 13:15), is é seo a dhéanamh ar a chuid daoine eile agus tá 
sé seo marc a shainaithníonn an eaglais Chríost. Má táimid ag canadh AGUS PLAY trí 
adhradh, trí chur againn chun treoracha Dé. Is é a chuirfear ceol uirlise a adhradh 
sampla de "Beidh adhartha-" (Col. 02:23) agus ag dul "thar an méid atá scríofa" (1 Cor. 
4:06).  
     Tá cóir Eaglais sampla eile a deir an Bíobla Críostaithe iad a "chanadh le chéile" "ag 
dul thar a bhfuil sé scríofa." (Eph. 5:19; Col 3:16), ach tá roinnt cóir eaglaise úsáid "mar 
is maith leo . orthu "Níl Onóir faoi na rudaí is maith linn; sé a leanas maidir le patrún Dé 
(i gcomparáid Jn 04:24 nuair a dúirt Íosa dúinn." Ní mór adhradh i bhfírinne "). Mura 
bhfuil muid rudaí a dhéanamh ar an dóigh Dia tá cur síos orthu, a théann muid thar a 
bhfuil scríofa (1 Cor. 4:06), againn "fair a thuilleadh i fhoirceadal Chríost," agus muid 
"nach bhfuil Dia" (2 Jn . 9).  
     Is iad na hábhair na sláinte agus adhartha an-chabhrach i scaradh an teist séipéal 
nua ó ghrúpaí góchumtha, ach nach bhfuil na na bealaí a aithint ach fíor eaglais Íosa '. 
Is féidir linn a chinneadh freisin as a leanas fíor eaglais patrún Dé ag déanamh staidéir 
ar an méid a deir an Bíobla faoi eagraíocht séipéal. Tá ag gach eagraíocht de chineál 
éigin a struchtúr, lena n-áirítear oifig ceanncheathrú nó is mó, agus tá sé seo fíor freisin 
le haghaidh an teist séipéal nua. Is é Íosa an ceann a séipéal agus gcónaíonn sé sa 
spéir (na hAchtanna um 01:11). Insíonn bhflaitheas Íosa 'enthronement (na hAchtanna 
um 02:30) dúinn an "ceanncheathrú" chun an teist séipéal nua atá ar neamh. Tugtha ar 
bhealach eile, tá séipéal Íosa 'aon ceanncheathrú earthly; eaglaisí góchumtha, áfach, 
nach minic a bhfuil ceanncheathrú earthly. Tá eaglais Íosa freisin uathrialaitheach (féin-
rialaithe).  
     Mar atá léirithe ag na hAchtanna um 14:23 agus Phil. 01:01, gach ceann de na 
heaglaise bpobal an Tiarna é go bhfuil ceannairí áitiúla ar a dtugtar "sinsir" (na fir iad 
chomh maith dá ngairtear easpaig, presbyters, pastors, overseers, cur síos ar aoirí. 
Gach ceann de na focail seo gnéithe éagsúla de shaol elder obair ). Paul cur síos ar na 
cáilíochtaí do na fir i 1 Tim. 3:1-5 agus dúirt sé sinsir "cúram a ghlacadh" (tá siad an 
rialóirí do agus i) ina bpobal áitiúil (1 Tim. 3:05). Titus dtagraítear "sinsir" i Tit. 01:05 
agus ansin cur síos orthu mar "easpaig" i Tit. 01:07.  
     Léimid an sinsir in Judaea (hAchtanna 11:29-30), Galatia deiscirt (na hAchtanna um 
14:23), Iarúsailéim (na hAchtanna um 15:06), Ephesus (na hAchtanna um 20:17), agus 



na Mion-Áise (1 Pet. 5:01 ). Tá intuigthe tagairtí dóibh i 1 Thess. 5:12 agus Heb. 13:17. 
I Tit. 01:05 foghlaim againn go raibh gá le sinsir ar fud oileán na Créite ("ngach 
cathair").  
     Cé nach bhfuil patrún Dia do cheannaireacht séipéal níos faide ná an bpobal áitiúil, 
tá céatadán ard de na grúpaí reiligiúnacha ar struchtúr ceannaireachta a théann 
lasmuigh den eaglais áitiúil (grúpaí reiligiúnacha a bheith "ceanncheathrú eaglais" i 
gcathair aitheanta nó tír eile, nó a bhfuil Tá roinnt de chineál bhord réigiúnach, náisiúnta 
nó ar fud an domhain). Cé go bhfuil na socruithe coitianta, bhíonn siad contrártha le 
patrún Dé. Is eagraíocht Eaglais ach bealach amháin níos mó iad a dheighilt ón eaglais 
Chríost bréige tógtha ag fir.  
     Is é Íosa an ceann den séipéal, go bhfuil sinsir na ceannairí áitiúla, agus tá séipéal 
Íosa 'seirbhísigh speisialta ar a dtugtar "deacons" (Phil. 01:01). Tá an séipéal Chríost Tá 
fir a úsáid mar preachers. Timothy Paul agus bhí dhá airí chéad céad agus na fir iad dá 
ngairtear "seirbhíseach" i Phil. 01:01. Murab ionann agus na heaglaisí tógtha ag fir i 
gcás ina bhfuil preachers na ceannairí agus is minic na daoine is tábhachtaí ar an 
bpobal, a deir an Bíobla an preachers i séipéal Chríost a seirbhísigh. Na comhaltaí eile i 
séipéal Íosa 'den Tiomna Nua a dtugtar ach "naomh."  
     Seasann an patrún Tiomna Nua don eagraíocht eaglais cur síos sna míreanna 
roimhe seo i gcodarsnacht ghlan an "chléir-laity" córas le fáil i aicmí go leor. Go 
deimhin, i go leor fear-eaglaisí dhéanamh ní mór go mbeadh "duine oifigiúil" le daoine 
baptize nó ag cabhrú leis an adhartha. patrún a deir Dia do Chríostaíocht go léir 
sábháladh iad "sagairt" (1 Pet. 02:05, 9). In ionad na ndaoine a roinnt i "chléir agus 
tuath," a dúirt Íosa "Tá gach brethren" (Mt. 23:08). Paul léirithe ag an bpointe seo faoi 
deara conas a chuidigh roinnt de na Corinthians i agus le adhartha (1 Cor. 14:26). Ní 
raibh a fhios ag an Corinthians n-adhradh gá le cur i gcrích ag an sagart speisialta nó 
cuid de chineál "duine naofa" mar go bhfuil gach Críostaithe "sagairt" (Rev 1:06; 05:10) 
agus gach Críostaithe a mheastar a bheith " naofa "(1 Pet. 1:15).  
     Is é an srian ach amháin nuair a thagann sé chun bheith ar thús cadhnaíochta i 
adhartha duine inscne. Tugtha ar bhealach eile, nach bhfuil cead ag mná ar thús 
cadhnaíochta sa tionól má tá fir i láthair (1 Cor. 14:34-35 agus a chur i gcomparáid 1 
Tim. 2:8-13). I mí an eaglais Chríost, is féidir aon fireann Críostaí ag cabhrú leis an 
adhartha, nó seanmóir mhúineadh. Tá Eaglaisí go bhfuil preachers mná is cinnte 
eaglaisí góchumtha toisc go sáraíonn siad an méid a dúirt Pól i 1 Cor. 14:34-35 agus 1 
Tim. 2:8-13. Dia Thug "patrún" chun an teist séipéal nua (2 Tim. 1:13) agus go léir is gá 
a bhaint as an patrún seo a aithint agus oibriú leis an "séipéal Chríost" ina bpobal féin.  
     Fuaireamar amach agus tá muid cuid den séipéal ceann tógtha ag Críost? Mura 
gcuirfidh an "eaglais Chríost" (Rom. 16:16) ann sa phobal, is féidir linn tús a cheann 
agus dea-Tiomna Nua Críostaíocht (ie rudaí a dhéanamh go díreach mar atá cur síos ar 
an Tiomna Nua). Is féidir linn tús a chur bpobal i ár dteach (1 Cor 16:19. Col 4:15; Phile 
2.) nó ar spás ar cíos a úsáid chun tús a "worshipping i spiorad agus fírinne" (Jn. 
04:24). Táimid cinnte nach bhfuil ag iarraidh a bheith mar chuid de na grúpaí 
góchumtha go bhfuil "fhágáil commandment Dé, agus coinnigh an traidisiún na bhfear 
tapaidh" (Mk. 07:08). Cuimhnigh, "Gach na heaglaisí Chríost salute leat" (Rom. 16:16).  
 

 


