
     გამოთქმა "ახალი აღთქმის ქრისტიანობა" უბრალოდ ნიშნავს აკეთო ყველაფერი, 

როგორც ახალი აღთქმის აღწერს. ღმერთს აქვს "ნიმუში ხმის სიტყვები" და 

ქრისტიანული სარწმუნოების და ჩვენ რომ "გამართავს" ამ ნიმუში (2 ტიმ. 1:13). 

ღვთის ნიმუში ნაწილია "ვიწრო კარიბჭე", რომელსაც მივყავართ ცხოვრების (Mt. 

7:13-14) და ეს ნიმუში, თუ ადამიანი გამოიყენებს მას, აგარიდებთ რელიგიური 

დაბნეულობა და რელიგიური განყოფილება (შევადაროთ 1 კორ. 14:33). როდესაც 

ხალხი ignorant ღვთის ნიმუში ან ისინი უარყოფენ ზოგიერთი ნაწილი იქნება 

ასობით ან ათასობით სხვადასხვა რელიგიურ ჯგუფებს, რომ ყველა profess იყოს 

"ქრისტიან". ჭეშმარიტი მიმდევრები ქრისტეს იცით, რომ ღმერთმა კონკრეტული გზა 

საქმეს აკეთებენ და აუცილებელია "გამართავს, რათა ნიმუში" (შევადაროთ 1 კორ. 

4:17).  
     ყველაზე ელემენტარული ნაწილები ღვთის ნიმუში არის ნაპოვნი კონვერტაციის 

(ისე ვინმე ხდება ქრისტიანი). როგორც აჩვენა შემდეგი გრაფიკი, ღვთის ნიმუში 

კონვერსიის მოითხოვს რწმენა (რწმენა), მონანიება (ჩართვა ცოდვას), 

აღმსარებლობის, და ნათლის (immersion წყალში) და პატიების შესახებ ცოდვებს.  

 

ბიბლია ლექსი ღვთის ბრძანება ღვთის ბრძანება დალოცა  

Mk. 16:16: Believe და იყოს მონათლეს შენახული  

აქტების 2:38: მოვინანიოთ და იყოს მონათლა ადრე დადებული ცოდვები  

აქტების 22:16: Arise და იყოს მონათლეს Wash away ცოდვები  

 
     ინფორმაცია Mk. 16:16 უკვე შედარებით მატარებელი; როგორც boxcars არიან 

შეუერთდნენ ერთად დაწყვილება pin, ამიტომ სიტყვა "და" უერთდება ერთად 

ბრძანებების შესახებ "რწმენა" და "ნათლობა" (იესომ თქვა პირმა უნდა გვჯერა და 

იყოს მონათლა ადრე მას შეუძლია იყოს "შენახული"). რადგან იმ აქტების 2 გვქონდა 

გაგონილი და სჯეროდა ფაქტები სახარება (აქტები 2:37), მათ მითხრეს, რომ 

"მოვინანიოთ და იყოს მონათლეს" ასე რომ, მათ შეიძლება მიიღოს "პატიების შესახებ 

ცოდვები" (აქტები 2:38). ინფორმაცია აქტები 2 ასევე გთავაზობთ შესანიშნავი 

ილუსტრაციაა მესხეთისადმი, სიტყვა, რომელიც ნიშნავს "შეცვალოს 

უკეთესობისკენ." ხალხი რომლებიც ადრე საძულველი იესო (აქტები 2:36) repented 

(მათ დაიწყეს გვიყვარდეს და მიყევით იესო). მას შემდეგ, რაც ხალხს ჰგონია და 

მოვინანიოთ, ისინი უნდა მონათლა, აქტი, რომ "washes away ცოდვები" (აქტები 

22:16).  
     გარდა passages წინა ჩარტში, ბიბლია აგრეთვე ხსნის მიზნით ნათლის დიუმი 

Gal. 3:27 (პოლ განაცხადა ნათლის აყენებს ხალხს "შევიდა ქრისტე"). თუ პირი ძველი 

საკმარისი ანგარიშვალდებულია თავისი ქმედებები, ის არის ან "ქრისტე", ან "out of 

ქრისტე." თუ ადამიანი ძველი საკმარისი იქნება პასუხისმგებელი მისი ქმედებები და 

მას "out of ქრისტე", მას აქვს არ სულიერი კურთხევის შესახებ, რომელთაგან ერთი 

გადარჩენისათვის (2 ტიმ. 2:10). ვინც "ქრისტე" აქვს ყველა სულიერი კურთხევის 

(Eph. 1:3), რომელთაგან ერთი ხსნა. მიხედვით Gal. 3:27, ადამიანი არ გახდეს 



"შევიდა ქრისტე", სანამ იგი სათანადოდ მონათლეს.  

     გარდა ამისა, იესო და პოლ რომ ნათლობა არის ნაწილი ხსნა პროცესში, არის 

ინფორმაციის 1 პეტ. 3:20-21. პიტერ აღწერილი თუ როგორ წყალი იყო გამყოფი ხაზი 

ნოეს და მის ოჯახს (ღმერთმა გამოიყენება წყალდიდობა გამიჯვნას შენახული 

საწყისი დაკარგა, გენერალ 6-7). წყლის გააუქმა კიდობანი და ვისაც ეს 

უსაფრთხოებისა და წყლით გამოწვეული unsaved to drown. სინამდვილეში, პიტერ 

განაცხადა ნოეს და მისი ოჯახის "გადაარჩინა საშუალებით წყალი" (1 პეტ. 3:20). 

პიტერ ასევე განაცხადა, არსებობს "ჭეშმარიტი likeness" ხალხს დღეს და ეს 

"ჭეშმარიტი likeness" არის "ნათლობა" (1 პეტ. 3:21). სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 

როგორც წყლის გამოყოფილი შენახული საწყისი დაკარგული ანტიკური სამყარო, 

ასე წყალი (ნათლობა) ეხლა ჰყოფს შენახული საწყისი დაკარგა ქვეშ ქრისტიანული 

ეპოქის (იხ. კვლავ წინა ჩარტში). პიტერ შემდგომი აღნიშნა, თუ როგორ ნათლობა არ 

არის ამისთვის "Filth of the Flesh" (ეს არ არის პროცესი ამოიღონ ფიზიკური 

ჭუჭყიანი), 1 პეტ. 3:21. ნათლობა არის სულიერი Filth-sin-როგორც აუხსნა აქტების 

2:38 და აქტების 22:16.  

     არ არსებობს სპეციალური ძალაუფლების წყალდიდობის წყლებით, რაც 

ერთმანეთისგან აცალკევებდა Noah საწყისი unsaved და არ არსებობს სპეციალური 

სიმძლავრე წყალში რომ არის გამოყენებული ბავშვები მონათლეს ხალხი. ჩვენი 

გამართლება ცოდვას მოდის საშუალებით იესოს სისხლი (პოლ გააკეთა ეს პუნქტი 

Rom. 5:9 და მან განმარტა, თუ როგორ ეს პროცესი მუშაობს Rom. 6:1-4).  

     როგორც აჩვენა შემდეგი გრაფიკული, რომელიც ხორციელდება თავაზიანობის და 

ჩვენ ვზრუნავთ სამინისტროების, ცოდვილთა ხელმისაწვდომობის უპირატესობა 

იესოს სისხლის მიერ reenacting Lord სიკვდილის დაკრძალვის და აღდგომა. შემდეგ 

პირი მიიჩნევს, იგი არ არის შენახული. მწამს უნდა გამოცადოთ "სიკვდილი." ეს 

სიკვდილი სხვა აღწერა მონანიება (ხალხმა უნდა იქცეს ცოდვას. შეადარეთ 

პოლკოვნიკი 3:7; აქტების 2:38; Lk. 13:3; აქტების 17:30). ხალხმა უნდა "იღუპება რომ 

ცოდვა" (მოვინანიოთ) ასე რომ არ "მოკვდება ამ ცოდვა" (წარწყმდეს სამუდამოდ ამ 

ჯოჯოხეთში).  

 



  

     შემდეგ პირი დაიჯერა და repented (მოკვდა ცოდვა), იგი მზად არის აღიაროს, 

რომ იესო არის ღვთის შვილი (აქტები 8:37; 1 ტიმ. 6:12) და მაშინ იყოს 

"დაკრძალული ქრისტეს გზით ნათლობა" (Rom . 6:4). შემდეგ პირი სწორად 

მონათლეს, მას "newness ცხოვრების" (Rom. 6:4).  

     ბევრი რომ "ახალი ცხოვრება" (ხსნა, მიტევება და ცოდვებს და ყველა სულიერი 

კურთხევის) მოდის ადრე ნათლობა, მაგრამ ბიბლია არაერთხელ ამბობს ეს არის 

არასწორი. იესომ თქვა პირი "შენახული", მას შემდეგ რაც ნათელს (Mk. 16:16). 

პეტრემ ადამიანს აქვს "შენდობა მისი ცოდვებისათვის" მას შემდეგ რაც ნათელს 

(აქტები 2:38). Ananias განაცხადა ცოდვა "გარეცხილი away" მიერ მიმდინარეობს 

მონათლეს (აქტები 22:16). პოლ განაცხადა "ნათლობა" აყენებს ხალხის ქრისტე (Gal. 

3:27). პირი მიიღებს "ახალი ცხოვრების" შემდეგ ნათლობა (Rom. 6:4). იესომ თქვა 

პირი უნდა იყოს "დაიბადა ხელახლა" (Jn. 3:3) და ამ ახალ დაბადების მოითხოვს 

წყალი (Jn. 3:5). ღმერთმა კონკრეტული ნიმუში გადარჩენისათვის და ამ შაბლონის 

მოითხოვს ხალხს აქვს რწმენა, მოვინანიოთ მათი ცოდვები, აღიარებენ, რომ იესო 



არის ძე ღმრთისა, და იყოს "დაკრძალეს ქრისტე" და "მიტევება მათი ცოდვები."  

     აღწერა ნათლის როგორც "დაკრძალვის" (Rom. 6:4 და პოლკოვნიკი 2:12) 

გვეუბნება ბიბლია ნათლის მოითხოვს immersion (ჩვენ არ დასამარებას რამე მიერ 

sprinkling ან ასხამს ჭუჭყიანი მასზე). დაკრძალვის ნიშნავს ვინმე ან რამე არის 

დაფარული და ეს არის ის, რაც ახალ აღთქმაში ნათლის მოითხოვს (პირი submerged 

წელს და ამით იფარება წყლით). როდესაც ჯონ იყო baptizing ადამიანი, მისი 

ნათლობა აუცილებელია "ბევრი წყალი" (Jn. 3:23). ფაქტობრივად, ეს ლექსი ამბობს 

ჯონ მონათლეს ეს ადგილი ", რადგან" იქ იყო ბევრი წყალი არსებობს.  

     ნათლობა შეეხება პატიების შესახებ ცოდვებს განუყოფელი ნაწილია ღვთის 

ნიმუში კონვერსიის, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ერთი დამახასიათებელი ახალი 

აღთქმის ქრისტიანობა. ღმერთს აქვს ასევე შეიქმნა სპეციალური ადგილი უწოდა 

"ტაძარი" (ამ სიტყვის აღწერს გადაარჩინა). იესო დაპირდა "ავაშენოთ მისი ტაძარი" 

(Mt. 16:18) და ეს პირობა აუცილებელია მას სიკვდილი საშინელი სიკვდილი (აქტები 

20:28). იესოს აშენება მისი ეკლესია და მისი აშენების მხოლოდ ერთი ეკლესია 

(ცნობა, რომ Mt. 16:18 სიტყვა "ეკლესია" არის მხოლობით ფორმაში).  

     ამ Eph. 1:22-23 პოლ აღწერილი "ტაძარი", როგორც იესოს "ორგანო" 

("საქართველოს ეკლესიაში, რომელიც მისი სხეულის"). განაცხადა სხვა გზა, პოლ 

დაამტკიცა, რომ სიტყვა და ეკლესიის ორგანოს ურთიერთშემცვლელნი ("ტაძარი" და 

"ორგანო" აღწერს იგივე). მნიშვნელობა ამ ფაქტს ჩანს Eph. 4:4, სადაც პოლ განაცხადა 

ღმერთს აქვს მხოლოდ "ერთ ორგანოს." ვინაიდან არსებობს "მხოლოდ ერთ ორგანოს 

მიმართავს" (Eph. 4:4), და ეს "ერთი ორგანოა ეკლესია" (Eph. 1:22-23 ), არის ერთი 

ეკლესია, რომელიც ღვთის დამტკიცებას. სხვა ეკლესიების გვხვდება მსოფლიოში, 

მაგრამ ეს ეკლესია არ ნაწილი ტაძრის აშენების მიერ ქრისტე. ეს სხვა ეკლესიები 

ყალბი ჯგუფში, რომლებიც აშენდა მამაკაცები (Mt. 15:8-9) და იესო ამბობს ამ 

ჯგუფის ერთ მშვენიერ დღეს, უნდა განადგურდეს, რადგან ღმერთი არ აშენება 

მათთვის (Mt. 15:13).  

     პრობლემა ყალბი ეკლესია ძალიან ცუდი, რომ იესო ამბობს: "არა ყოველი რომ 

saith უთხრა მე, უფალო, უფალო, ძალაში Kingdom of Heaven; მაგრამ ის, რომ doeth 

იქნება ჩემი მამა ვინ არის ზეცაში. 22 ბევრი იტყვის, რომ მე სწორედ იმ დღეს: 

უფალო, უფალო, არც ჩვენ არ prophesy მიერ შენი სახელი, და შენი სახელი მიიღო 

ეშმაკთ, და შენი სახელი ძალიან ბევრი ძლიერი სამუშაოების? 23 მერე იქნება მე 

profess უთხრა მათ: მე არასდროს იცოდა თქვენ: დატოვება ჩემთვის, ye რომ სამუშაო 

უკანონობის საიდუმლო "(Mt. 7:21-23).  

     თუ ჩვენ გვინდა ნამდვილად უყვართ და ემსახურებიან ღმერთს, ჩვენ უნდა 

გამოავლინოს და მუშაობა იესოს ერთი ჭეშმარიტი ეკლესიის ნაცვლად, ყალბი 

ჯგუფი. ბიბლია გვეხმარება იდენტიფიცირება, რომელიც ეკლესიაში არის სწორი 

გზით Scriptures, ჩვენ ვინაობას უფლება ეკლესია გამოყენებით "ნიმუში" (2 ტიმ. 

1:13) ი ღვთის სიტყვა. ნიმუში for ქრისტეს ეკლესიაში შედის რამ მოსწონს, როგორ 

ადამიანი გახდეს ქრისტიანი, როგორ იესოს ეკლესია worships, როგორ საუფლო 

ეკლესია ორგანიზებული და, რაც მის წევრებს არ.  



     როგორც უკვე განმარტა წინა ინფორმაციით, ერთი საიდენტიფიკაციო ნიშნები, 

იესოს ტაძარი აღმოაჩინეს როგორ ადამიანი გადაარჩინა: ხალხი უნდა მჯერა (Heb. 

11:6); მოვინანიოთ მათ ცოდვები (Lk. 13:3; აქტების 17: 30); აღიარებენ, რომ იესო 

არის ღვთის შვილი (Rom. 10:9), და უნდა მონათლეს და პატიების შესახებ 

ცოდვებისათვის (აქტები 2:38; 22:16). ბიბლია არ ლაპარაკობს რამ, როგორიცაა 

"იესოს მიღება შევიდა გულში", "რომ ცოდვილი ის ლოცვა", ან "ლოცვა მიიღოს 

ქრისტე."  

     შემდეგ პირი შემდეგნაირად ღვთის ნიმუში კონვერსიის როგორც განიხილეს წინა 

პუნქტის, ბიბლია ამბობს იესო "უმატებს" პირი მისი ეკლესია (აქტები 2:47, KJV). 

ეკლესიებში მიერ აშენებული მამაკაცი (ყალბი ჯგუფი), ადამიანები ხშირად 

"შეუერთდნენ" ეკლესიის ან ისინი "ხმა" მივანიჭო. აქტების 2:47 აცხადებს 

გაწევრიანების იესოს ეკლესიის მიერ კონტროლირებად უფალი თავისი თავი. 

განაცხადა სხვა გზა, ხალხი ვერ "შეუერთდნენ" ახალი აღთქმის ეკლესია. არც 

შეიძლება მათ უნდა ხმა მივანიჭო. ხალხი ავტომატურად გახდება წევრი იგი შემდეგ 

მიყევით ღვთის ნიმუში კონვერსიის.  

     ახალი აღთქმის ეკლესია ასევე შეიძლება აღიარებულ რას ს. შემდეგ ადამიანი 

გახდა ქრისტიანთა შესახებ დღეს სულთმოფენობის (აქტები 2:36-38), ლუკა თქმით, 

"განაგრძო stedfastly დიუმი მოციქულთა" სწავლებისა და სტიპენდია, ამ breaking 

პური და ლოცვა "(აქტები 2:42). ამ გამავლობის აჩვენებს, რომ ნაწილი ღვთის 

მაგალითად მოიცავს შეხვედრა რეგულარულად აკეთებს რამ ჩამოთვლილი ეს 

ლექსი. ყველაზე რელიგიური ჯგუფების მზად ვართ "ლოცვა" და "fellowship," მაგრამ 

უმრავლესობა არ "stedfast" და სხვა ორი მახასიათებლები ამ აქტების 2:42 

("მოციქულთა" სწავლების "და" სამუხრუჭე პური ").  

     იესოს ეკლესია შეიძლება ნაწილობრივ იდენტიფიცირებულ მისი განუხრელად 

დაცვის მოციქულთა "დოქტრინა (ინფორმაცია ჩვენ ახლა ამ ბიბლია). ნაცვლად 

შემდეგი წესები და კარნახით მამაკაცი (Mt. 15:9), წევრები ქრისტეს ეკლესიის 

გამოყენება ბიბლია, როგორც მათი ერთადერთი სახელმძღვანელო. ახალი აღთქმის 

ქრისტიანები ვიცით, რომ ღვთის მიერ მოცემული "სრულყოფილი კანონის 

თავისუფლების" (Jas. 1:25) და ამ ინფორმაციას აძლევს "ყველაფერი რაც ეხება 

ცხოვრება და godliness" (2 პეტ. 1:3). განაცხადა სხვა გზა, დასრულებული ახალი 

აღთქმა "furnishes ჩვენს უთხრა ყველა კარგი სამუშაო" (2 ტიმ. 3:16-17). ამდენად, 

ახალი აღთქმის ქრისტიანები (ვინც ნაწილი ქრისტეს ეკლესიის) მხოლოდ 

დაეყრდნოს ამ "ფორმით სწავლების" (Rom. დილის 6:17) იმ "ნიმუში" (2 ტიმ. 1:13) 

მათ უნდა ემსახურებოდეს და თაყვანისცემა ღვთის "ამ სიმართლეს" (Jn. 4:24). 

ფალსიფიცირებული ეკლესია იმედი საფუძველზე creeds, ინფორმაცია მათი 

"ეკლესია შტაბი," ეკლესია სახელმძღვანელოები და ა.შ.  

     აქტების 2:42 ეხება "სამუხრუჭე პური" (ანუ საუფლო ვახშამი. ბერძნული ტექსტი 

სიტყვასიტყვით ამბობს "breaking of პური"). ეს განცხადება გვეუბნება, პირველ 

საუკუნეში ქრისტიანებმა partook უფლისა მიერ ვახშამი შესახებ "stedfast" 

საფუძველზე. სხვა passages განამტკიცებს იმ ფაქტს, რომ წევრები იესოს ეკლესია 



მიიღო საუფლო ვახშამი რეგულარულად. მაგალითად, პოლ ისაუბრა Corinthian 

საბჭოები 1 კორ. 16:2. კორინთელთა იყო შეხვედრა ყოველ კვირა (ამ ეტაპზე არის 

გამოთქმული ძალიან კარგად NASB) და კორინთელთა იყო შემოტანა ნივთები 

საუფლო ვახშამი მათი ყოველკვირეული საბჭოები (1 კორ. 11:20). თუმცა ნივთები 

საუფლო ვახშამი ხდებოდა მიზნით გამოყენების, კორინთელთა იცოდა ისინი რათა 

ელემენტებია საუფლო ვახშამი ყოველ კვირას. ეს პრაქტიკა Corinth ისევე როგორც 

ყველა სხვა congregations რომ practiced ახალი აღთქმის ქრისტიანობა (1 კორ. 4:17).  

     ამ აქტების 20 ვკითხულობთ და იმ დროს, როდესაც პოლ იყო რამდენიმე 

თანამემამულე ქრისტიანები და ეს ჯგუფი ფაქტიურად ელოდა "პირველ დღეს, 

კვირას" (აქტები 20:6), კვირა, ასე საუფლო ვახშამი შეიძლება დაკვირვება (აქტები 

20:7 ). მიუხედავად იმისა, რომ პავლე იყო აჩქარება (აქტები 20:16) იგი ელოდებოდა 

შვიდი დღე რათა მან ვერ შეხვდება თანამემამულე ქრისტიანების შესახებ "პირველ 

დღეს, კვირას" (აქტები 20:6) და ეზიაროს უფლის მიერ ვახშამი (Communion) . ეს 

ინფორმაცია შეესაბამება შესანიშნავად მქონე აქტების 2:42, ტექსტი, რომელიც 

აცხადებს, რომ პირველი ქრისტიანები "განაგრძო steadfastly დიუმი breaking პური." 

წევრები იესოს ეკლესია ეზიაროს უფლის მიერ ვახშამი ყოველ კვირას. ეკლესიებში 

მიერ აშენებული კაცი, ადამიანი შეიძლება მიიღოს უფლისა მიერ ვახშამი 

წელიწადში ერთხელ, წელიწადში ორჯერ, კვარტალში ერთხელ, ან თვეში ერთხელ.  

     თუ მრევლს არ საუფლო ვახშამი ნაკლებად ხშირად ვიდრე კვირაში ერთხელ, 

ისინი "წართმევას" ნაწილია იმისა, რაც ღმერთმა განკუთვნილია თაყვანისცემა და 

ამით შეცვალოს ღვთის ღვთაებრივი ნიმუში (შედარება Rev. 22:19). თუ ხალხს 

ვთავაზობთ საუფლო ვახშამი ზე მეტი კვირაში ერთხელ, ისინი "რჩეულებში 

დამატება" ღვთის ღვთაებრივი ნიმუში და ასევე დამნაშავედ ცოდვის (შედარება Rev. 

22:18). თუ ადამიანს არ აქვს კვირას, "პირველ დღეს, კვირას," როგორც მათი 

განსაკუთრებული დღე პატივს ღმერთი თაყვანისცემა (1 კორ. 16:2), ისინი ვერ 

მიყევით ნაწილს ახალი აღთქმის ნიმუში და ამგვარად არ ნაწილი ახალი აღთქმის 

ეკლესია.  

     გარდა დამადასტურებელი ახალი აღთქმის ეკლესია თავისი ნიმუში კონვერსიის, 

ისე, რომ ხალხი გახდეს წევრები ამ ეკლესიის, განუხრელად დაცვის Scriptures, და 

რომელსაც საუფლო ვახშამი ყოველ კვირას, ახალი აღთქმის ეკლესია შეიძლება 

იდენტიფიცირებულ იქნეს მისი სწავლებას შესახებ ვაძლევთ. ბევრი რელიგიური 

ჯგუფების მიმართ არასამთავრობო ქრისტიანები სახსრების ან მათ ჩაერთონ რამ 

როგორიცაა bake გაყიდვებისა და მანქანის washes. პირველ საუკუნეში 

ქრისტიანები, რომლებიც წევრებს ახალი აღთქმის ეკლესია, აიღო არაფერი საწყისი 

Gentiles "(unsaved, 3 JN. 7). დღეს წევრები ახალი აღთქმის ეკლესია მაინც 

დააკმაყოფილოს ყველა მათი ფინანსური ვალდებულებების მეშვეობით უფასო 

იქნება შემოწირულებები წევრი; ახალი აღთქმა ქრისტიანები არ მინდა და არც 

ველით არაწევრ წვლილი არაფერი უფალი მუშაობა.  

     ქრისტეს ეკლესიის შეიძლება იდენტიფიცირებულ იქნეს თანხა რომ ხალხის. 

ბევრი რელიგიური ჯგუფების ვუთხრა მათ წევრებს "tithe" (აძლევს 10% მათი 



შემოსავლის). თუ რელიგიური ჯგუფის ასწავლის tithing, ეს არის დარწმუნებული 

ნიშანი იმისა, რომ ეს არის ყალბი ეკლესია. Tithing ნაწილია ძველი აღთქმის კანონი, 

რომელიც გადაეცა ებრაული ერის. ძველი აღთქმის კანონი შეიცავს სხვადასხვა 

წესების შესახებ მიცემა, შენახვა Sabbath დღეში, ცხოველთა მსხვერპლზე, 

სპეციალური მღვდლები და ა.შ., და ამ კანონის ძალაში დაახლოებით 1500 წელია. 

შემდეგ მოვიდა იესო სამყაროში მისი თქმით, მისი სიკვდილი ელოდა შესახებ ახალი 

შეთანხმების (Lk. 22:20) და ეს მოხდა. იესო წაიღეს მთელი ძველი აღთქმის სისტემის 

მიერ კვდება ჯვარზე (Rom. 10:4 და შედარების Heb. 8:5-13). თუ ცდილობენ 

სავალდებულოა ნებისმიერი ნაწილის ძველი აღთქმის კანონი ხალხს და ეუბნებოდა 

ხალხს "tithe" ერთი მაგალითია, რომ ბიბლია ამბობს ხალხი "დაეცა საწყისი მადლი" 

და "გაწყვიტა საწყისი ქრისტე" (Gal. 5: 4, ASV).  

     ნაცვლად tithing წევრები, ახალი აღთქმის ეკლესია მიიღოს პირადი 

გადაწყვეტილება რამდენად მისცეს. ფაქტობრივად, ეკლესია რომელიც ეკუთვნის 

ქრისტეს რეგულირდება ორი ძირითადი წესები, როცა ვსაუბრობთ: (1) მიეცით 

"მხიარულად" და (2) მივცეთ, როგორც ჩვენ "აყვავდა" (1 კორ. 16:2; 2 კორ . 9:7). 

შემდეგ ახალი აღთქმის ამბობს მისცეს როგორც ჩვენ აყვავდა, ნებისმიერ ეკლესიაში 

რომ ეუბნება ხალხს "tithe" (აძლევს 10%) არის ყალბი ეკლესია. ვინც ვთხოვო ან 

ვუთხრა ხალხს tithe არიან სწავლების "სხვადასხვა სახარება" (Gal. 1:6-9). ეს შეცდომა 

იმდენად მძიმე, რომ პოლ განაცხადა ვინც შეეცდება ვუკავშირდები გარკვეულ 

ნაწილს ძველი აღთქმის კანონი ხალხი მოსწონს ქალი რომელიც არის გათხოვილი, 

ორი კაცი, ამავე დროს (Rom. 7:1-4).  

     ახალი აღთქმის ქრისტიანები ვიცი და ვასწავლოთ, რომ იესო "nailed ძველი 

კანონით ჯვარი" (პოლკოვნიკი 2:14) და მოხსნა ძველი აღთქმის კანონი მოიცავს 

აღმოფხვრის ათი მცნება. რამ, როგორიცაა მკვლელობა, ქურდობა და adultery კვლავ 

არასწორი (Rom. 13:9), მაგრამ ეს ქმედებები კი არასწორია, რადგან ისინი 

აკრძალული ახალ აღთქმაში. ხალხი "ისწავლონ" ძველი აღთქმის (Rom. 15:4), მაგრამ 

ახალ აღთქმაში არის კანონის ყველა ქვეშ არიან ახლა. ფალსიფიცირებული ჯგუფები 

ხშირად ვერ გამოირჩეოდნენ შორის ძველი აღთქმა და ახალი (მათ ასწავლის, რომ 

ათი მცნება კვლავ სავალდებულო, ხალხი უნდა tithe, ჯერ კიდევ უნდა ჰქონდეს 

Sabbath დღეში, და ა.შ.), მაგრამ ეს ყველაფერი არ ასწავლიან მიერ ახალი აღთქმის 

ქრისტიანები. წევრები ახალი აღთქმის ეკლესია ვიცი განსხვავება ძველი აღთქმის და 

ახალი აღთქმის.  

     რადგან წევრები ახალი აღთქმის ეკლესია სწორად გამოარჩევს ძველი აღთქმის 

"ახალი აღთქმა, რომ დაიცვას ღვთის ნების სფეროში music. ქვეშ ძველი აღთქმის 

სისტემის თაყვანისცემა, ხალხი გამოყენებული საკრავიერი მუსიკა (Ps. 150; 2 Chron. 

29:25). ქვეშ ახალი აღთქმის სისტემის თაყვანისცემა, ხალხი სპეციალურად 

განუცხადა "მღერიან" (Eph. 5:19; პოლკოვნიკი 3:16) და ეს არის ის, რაც ახალ 

აღთქმაში ქრისტიანები გავაკეთოთ. თუ ახალი აღთქმის განაცხადა, რომ "რომ 

მუსიკა," ჩვენ უნდა უფლებამოსილია მიიღოს მუსიკა არანაირად ვირჩევთ. რადგან 

ღმერთს აქვს კონკრეტულად განაცხადა, ვინც ქვეშ ცხოვრობენ ახალ აღთქმაში არიან, 



რათა მუსიკის სიმღერა (შედარება Heb. 13:15) ეს რა არის მისი ხალხი და ეს არის 

კიდევ ერთი საიდენტიფიკაციო ნიშნის ქრისტეს ეკლესიაში. თუ ჩვენ მღერიან და 

თამაშობენ თაყვანისცემა, რომ დაამატოთ ღვთის ინსტრუქციებს. დამატება 

ინსტრუმენტული მუსიკის worship მაგალითი "იქნება-თაყვანისცემა" (პოლკოვნიკი 

2:23) და გრძელდება "იქით რა წერია" (1 კორ. 4:6).  

     საეკლესიო საგუნდო კიდევ ერთი მაგალითია "სცდება რა წერია." ბიბლია ამბობს 

ქრისტიანები არიან, რომ "მღერიან ერთმანეთს" (Eph. 5:19; პოლკოვნიკი 3:16), 

მაგრამ ზოგიერთი გამოყენება ეკლესია საგუნდო ", რადგან მათ ეს მოისურვეს მათ. 

"თაყვანისცემა არ არის იმაზე, თუ რა მოგვწონს, ეს არის შემდეგი ღვთის ნიმუში 

(შედარება JN. 4:24 სადაც იესომ ჩვენ" უნდა worship in სიმართლე "). თუ ჩვენ არ 

გავაკეთოთ ყველაფერი ისე ღმერთს აქვს აღწერილი, ჩვენ გასცდება რა წერია (1 კორ. 

4:6), ჩვენ "აღარ დაემორჩილონ ამ მოძღვრება ქრისტესი," და ჩვენ "არ არის ღმერთი" 

(2 JN . 9).  
     საგანი ხსნა და თაყვანისცემა ძალიან გამოსადეგი დიუმი დამოუკიდებელი 

ექპერტების ახალი აღთქმის ეკლესია ყალბი ჯგუფები, მაგრამ ეს არ არის 

ერთადერთი გზა აღიარებს იესოს ჭეშმარიტი ეკლესია. ჩვენ შეიძლება აგრეთვე 

განსაზღვრავს, თუ რომელი ეკლესიის მართლაც შემდეგნაირად ღვთის შაბლონის 

მიხედვით სწავლობს რა ბიბლია ამბობს შესახებ ეკლესიის ორგანიზაცია. ყველა 

ორგანიზაციას აქვს რაიმე სახის სტრუქტურას, მათ შორის შტაბის ან მთავარ ოფისში, 

და ეს არის აგრეთვე ჭეშმარიტი და ახალი აღთქმის ეკლესია. იესო არის უფროსი 

მისი ეკლესია და მისი ცხოვრობს ზეცაში (აქტები 1:11). იესოს ზეციური 

აღსაყდრების (აქტები 2:30) გვეუბნება "შტაბი" და ახალი აღთქმის ეკლესია ზეცაში. 

განაცხადა სხვა გზა, იესოს ტაძარი არ მიწიერი შტაბის; ყალბი ეკლესიები, თუმცა, 

ხშირად, არ მიწიერი შტაბი. იესოს ეკლესია აგრეთვე ავტონომიური 

(თვითმმართველობის).  

     როგორც ილუსტრირებული მიერ აქტების 14:23 და ფილ. 1:1, თითოეული 

მრევლს უფლისა ის ეკლესია, რომ ადგილობრივ ლიდერებს, ცნობილი როგორც 

"მოხუცები" (ეს ის ადამიანები არიან მოხსენიებული, როგორც ეპისკოპოსები, 

presbyters, pastors, overseers, მწყემსების. თითოეული ეს სიტყვა აღწერს სხვადასხვა 

ასპექტი უფროსი მუშაობის ). პოლ აღწერილი კვალიფიკაციის ამ მამაკაცთა 1 ტიმ. 

3:1-5 და განაცხადა მან უხუცესებს "ზრუნვა" (მათ მმართველებს მომხმარებლისთვის 

და) ადგილობრივი მრევლი (1 ტიმ. 3:5). ტიტე მოხსენიებული "მოხუცები" ამ Tit. 1:5 

და შემდეგ აღწერილია, როგორც "ეპისკოპოსებს" ამ Tit. 1:7.  

     ვკითხულობთ უხუცესთა დიუმი Judaea (აქტები 11:29-30), სამხრეთ Galatia 

(აქტები 14:23), იერუსალიმის (აქტები 15:6), Ephesus (აქტები 20:17), და მცირე 

აზიაში (1 პეტ. 5:1 ). აქ იგულისხმება მითითება მათ 1 Thess. 5:12 და Heb. 13:17. ამ 

Tit. 1:5 ვიგებთ, რომ მოხუცები იყო საჭირო მთელ კუნძულ კრეტაზე ("ყველა 

ქალაქში").  

     თუმცა ღვთის pattern for მეთაურისა არ სცილდება ადგილობრივი მრევლი, 

მაღალი პროცენტული რელიგიური ჯგუფები ხელმძღვანელობა სტრუქტურა, 



რომელიც გადის გარეთ ადგილობრივ ეკლესიაში (რელიგიური ჯგუფები "ეკლესია 

შტაბი", რომელიც ცნობილია ქალაქის ან სხვა ქვეყანაში, ან იქ არის რაიმე სახის 

რეგიონალურ, ეროვნულ ან მსოფლიოს მასშტაბით საბჭო). თუმცა ეს ღონისძიებები 

საერთო, ისინი ეწინააღმდეგება ღვთის ნიმუში. ეკლესიის ორგანიზაცია არის კიდევ 

ერთი გზა გამოყოფთ ქრისტეს ეკლესიის იმიტაცია მიერ აშენებული კაცი.  

     იესო არის ხელმძღვანელი ეკლესია, მოხუცები არიან ადგილობრივ ლიდერებს, 

და იესოს ეკლესიას სპეციალური მოსამსახურეები ცნობილია როგორც "deacons" 

(Phil. 1:1). ეკლესია ქრისტეს ასევე მამაკაცები, რომლებიც ემსახურება როგორც 

ქადაგებაში. პავლე და ტიმოთე ორი საუკუნის მინისტრები და ეს ის ადამიანები 

არიან მოხსენიებული, როგორც "მოსამსახურეები" ამ ფილ. 1:1. განსხვავებით 

ეკლესია ააშენა კაცი სადაც ქადაგებაში არის ლიდერი და ხშირად ყველაზე 

მნიშვნელოვანი ადამიანების მრევლს, ბიბლია ამბობს ქადაგებაში დიუმი ქრისტეს 

ეკლესიის მოსამსახურეები. დარჩენილი წევრები იესოს ეკლესია ახალი აღთქმის 

უბრალოდ სახელწოდებით "წმინდანს".  

     ახალი აღთქმის pattern for ეკლესიის ორგანიზაცია აღწერილია წინამდებარე 

პუნქტების დგას სტარკი განსხვავებით "სამღვდელოებას-laity" სისტემაში ნაპოვნი 

ბევრი დასახელების. ფაქტიურად, ბევრ ქიმიურ ეკლესია უნდა იყოს "თანამდებობის 

პირის" ბავშვები მონათლეს ხალხი ან დახმარება თაყვანისცემა. ღვთის pattern for 

ქრისტიანობა ამბობს ყველა გადაარჩინა არის "მოძღვარი" (1 პეტ. 2:5, 9). ნაცვლად 

გამყოფი ხალხის "სამღვდელოებას და laity", იესომ თქვა "ყველა ძმანი ხართ" (Mt. 

23:8). პოლ ილუსტრირებული ამ ეტაპზე მიერ აღნიშნა, თუ როგორ რამდენიმე 

კორინთელთა დაეხმარა და თაყვანისცემა (1 კორ. 14:26). კორინთელთა იცოდა მათი 

თაყვანისცემა არ უნდა ჩატარდეს სპეციალური მოძღვარი ან რაიმე სახის "წმინდა 

პიროვნება", რადგან ყველა ქრისტიანები არიან "მოძღვარი" (Rev. 1:6; 5:10) და ყველა 

ქრისტიანები ითვლება " წმიდა "(1 პეტ. 1:15).  

     ერთადერთი შეზღუდვა, როდესაც საქმე, რომელსაც წამყვანი როლი worship არის 

ადამიანის სქესი. განაცხადა სხვა გზა, ქალთა დაუშვებელია მიიღოს წამყვანი როლი 

ასამბლეის თუ მამაკაცი წინამდებარე (1 კორ. 14:34-35 და შედარების 1 ტიმ. 2:8-13). 

ეკლესიაში ქრისტეს ნებისმიერი ქრისტიან მამრობითი შეგიძლიათ დაეხმაროთ 

რიტუალში, ასწავლიან ან ქადაგებს. ეკლესიები, რომლებიც ქალთა ქადაგებაში 

ყველაზე აუცილებლად ყალბი ეკლესია, რადგან არღვევს რა პოლ განაცხადა 1 კორ. 

14:34-35 და 1 ტიმ. 2:8-13. ღვთის მიერ მოცემული "ნიმუში" და ახალი აღთქმის 

ეკლესია (2 ტიმ. 1:13) და ყველა უნდა გამოვიყენოთ ეს ნიმუში განსაზღვრისათვის 

და მუშაობა "ეკლესია ქრისტეს" მათ საზოგადოებაში.  

     გვაქვს ი და ჩვენ ნაწილს ერთი ეკლესიის მიერ აშენებული ქრისტე? თუ "ტაძარი 

ქრისტე" (Rom. 16:16) არ არსებობს ჩვენს საზოგადოებას, ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ 

ერთი და პრაქტიკის ახალი აღთქმის ქრისტიანობა (ანუ თუ რამ ისევე როგორც 

ახალი აღთქმის აღწერს). ჩვენ დავიწყებთ მრევლს ჩვენს სახლში (1 კორ. 16:19, 

პოლკოვნიკი დაახლოებით ღამის 4:15; Phile. 2) ან გამოიყენეთ ქირით ფართის 

დაიწყოს "worshipping დიუმი სული და ჭეშმარიტება" (Jn. 4:24). ჩვენ ნამდვილად არ 



გვინდა ვიყოთ ნაწილი ფალსიფიცირებული ჯგუფებს, რომ "დატოვება მცნება 

ღმრთისა, და გამართვა სწრაფად ტრადიცია კაცთა" (Mk. 7:8). გახსოვდეთ, რომ 

"ყველა ეკლესია ქრისტეს მივესალმები თქვენ" (Rom. 16:16).  

 

 


