
 כיצד להיות נוצרי

תבנית צליל "האל בעל . משמעו פשוט לעשות דברים תוך תיאור של הברית החדשה" הברית החדשה הנצרות"הביטוי 

השער "התבנית של האל הוא חלק (. miT .1 :13 2)לתבנית זו " להחזיק"אנחנו , עבור האמונה הנוצרית" המילים

השווה )בלבול דתי וחילוק דתי , אם אנשים ישתמשו בו, ומפחיתה את תבנית זו( 13-14: הר 7)שמובילה לחיים " הצר

1 roC .14 :33 .)יהיו מאות או אלפי , כאשר אנשים בורים של דוגמת מילוי של אלוהים או הם דוחים את חלק זה

אמיתית של ישו יודע כי אלוהים יש בדרך מסוימת מאמיניו ה". נוצרי"כולם מתיימרים להיות , קבוצות דתיות שונות

 (.roC .4 :17 1השווה " )להחזיק תבנית"של עשיית דברים וזה חיוני 

כפי שהודגם בתרשים (. דרך מישהו הופך נוצרי)אחד החלקים היסודי ביותר של דוגמת מילוי של אלוהים מצוי ההמרה 

טבילה ) טבילת, וידוי, (פונה מכל חטא) חזרה בתשובה, (אמונה) אמונהתבנית אלוהים עבור ההמרה דורשת , הבא

 .עבור מחילת החטאים( במים

  

 הברכה פקודת האל פקודת האל הפסוק התנ ך

Mk. 16: 16: שנשמרו להיטבל ו מאמינים 

 מחילת החטאים להיטבל ו חרטה פועל 2: 83:

 לשטוף את החטאים להיטבל ו להתעורר פועל 61:22:

  

מצטרף יחד את " -ו"כך המילה , זיווג nipהם חברו יחד עם  soacxCbבדיוק כמו ; רכבת 16: 16לעומת . kM -המידע ב

 2מאז "(. לשמור"בלפני שהוא ניתן  הוטבלולהיות  להאמיןישוע אמר אדם חייב " )טבילת" -ו" אמונה"הפקודות של 

כך הם יכלו " להיטבל, לחזור בתשובה"הם אמרו , (37: 2מעשי )מעשים היה לשמוע והאמינו העובדות של הבשורה 

מילה אמורים , חזרה בתשובהמציע גם הדמיה מצוינת של  2מידע מעשי (. 38: 2מעשי " )מחילת החטאים"לקבל 

לאחר אנשים (. הם התחילו אוהב ומלא של ישו) התחרט( 36: 2מעשי )אנשים בעבר שנא את ישו ." לשינוי לטובה"

 (.22:16מעשי " )הלכלוך החטאים"מעשה אשר , הוטבל בהם רוצים להיות , חרטה, מאמינים

פול אמר טבילת מעביר אנשים ) lxG .3 :27 -התנ ך מסביר גם מטרת טבילת ב, בנוסף על המעברים בתרשים הקודם

אם אדם הוא ." מתוך המשיח"או " ישו"הוא , היות בחובתן את מעשיואם אדם הוא ישן מספיק כדי ל"(. לתוך ישו"

 2)שאחד מהם הוא הצלה , יש לו ללא ברכות רוחנית, "מתוך המשיח"הוא , ישן מספיק כדי להיות אחראי על מעשיו

miT .2 :11 .) יש רוחנית ברכות " ישו"מי הם(hnE .1 :3) ,לדברי . שאחד מהם הוא הצלהlxG .3 :27 ,אדם לא 

 .עד שהוא יש כראוי נטבל" ישו"מזינים 

פיטר תיאר כיצד מים . teP .3 :21-21 1קיים מידע , בנוסף על ישו ופאולוס ואמר כי היא חלק מתהליך הגאולה

מים הרים (. 6-7האלוף , האל משמש שיטפון כדי להפריד את שנשמר יאבדו)שימש כקו המפריד עבור נח ומשפחתו 

 1" )לשמור דרך המים"פיטר אמר נח ומשפחתו היו , למעשה. ת ומים שלא נשמרו להטביעהתיבה וגרמו אלה בו בטיחו

teP .3 :21 .) טבילת-"הוא " דמיון אמיתי"לאנשים היום זה " דמיון אמיתי"פיטר גם אמר ישנו( "1 teP .3 :21 .)

עת מחלק שנשמר מתוך כ( טבילת)כך המים , בדיוק כמו מים המופרד שנשמר אבודים בעולם העתיק, במילים אחרות

פילת "פיטר בהמשך ציינה כיצד טבילת אינו מתאים (. ראה שוב את התרשים הקודם)אובדן תחת העידן הנוצרי 

: 2כמוסבר ב פועל  —חטא  —היא עבור פילת רוחנית . teP .3 :21 1, (הוא לא תהליך להסרת לכלוך פיזי" )הבשר

 .22:16ו פועל  38

ל כשהם מופרדים נח מ ה שלא נשמרו ואין שום כוח מיוחד בתוך המים המשמש כעת היה שום כוח מיוחד במי המבו

הוא , CoT .5 :9 -פול עלה בנקודה זו ב)מגיעים דרך הדם של ישוע , הצדקה שלנו נובעים מחטא. מטביל אנשים

 (.CoT .6 :1-4 -הסביר כיצד תהליך זה פועל ב

החוטאים לגשת היתרונות הדם של ישו , משרדי אכפת לנווד של וזה בתנאי דרך כב, כפי שהוכח על ידי הגרפיקה הבא

המאמין חייב . נשמר אינוהוא , לאחר אדם מאמין. תחיית מתים, קבורה, המוות של הלורד CeepxcPiprידי -על

; 7: מבצלם 3השוואה בין . אנשים עליך להפעיל מן החטא)הוא תיאור אחר עבור תשובה  מוותזה ". מוות"להיתקל 

נכחדים " )למות החטאים"ולכן הם לא ( CenepP" )למות על חטא"אנשים (. 17:31פועל ; kM .13 :3; 38: 2פועל 



 (.לנצח בגיהנום

 

 

 

: miT .6 1; 37: 8פועל )הוא מוכן לאשר כי ישו הוא בנו של האלוהים , (מת על חטא)התחרט , לאחר אדם האמין

המלאים "יש לו , לאחר אדם מכונה כראוי(. CoT .6 :4" )באמצעות טבילתנקבר עם ישו "ולאחר מכן להיות ( 12

 (.CoT .6 :4" )בקסם חדש ובמיסתורין החיים

אך התנ ך אומר ,  לפנימגיע טבילת ( מחילת החטאים וברכות רוחנית כל, הצלה" )חיים חדשים"רבים מאמינים כי 

פיטר אמר לאדם יש (. kM .16 :16)ותו הוטבל ב הי לאחר" לשמור"ישוע אמר אדם הוא . שוב ושוב זה לא נכון

ידי -על" להיסחף"אמר החטאים הם  spxpixb(. 38: 2מעשי )היותו הוטבל ב  לאחר" מחילת החטאים שלו"את 

חיים "אדם מקבל (. lxG .3 :27) מעמיד אנשים לתוך המשיח "טבילת"פול אמר (. 22:16מעשי ) ישות הוטבל ב

 דורש מיםוזה חדש לידה ( np.-3 :3" )להיוולד מחדש"ישוע אמר אדם חייב (. CoT .6 :4)טבילת  לאחר" חדשים

(np.-3 :5 .)לחזור בתשובה של , האל בעל תבנית ספציפית עבור הצלה ואת תבנית זו דורשת אנשים בעלי אמונה

 ".מחילת החטאים שלהם"עבור " להיקבר עם ישו", מודה כי ישו הוא בנו של האלוהים, חטאיהם

אנו לעשות ) טבילהמספר לנו טבילת ך מחייב ( 12: 2מ "ואל moT .6 :4" )קבורה"ר של טבילת כמו של התיאו

פירושה מכוסה מישהו או משהו וזה מה נדרש  קבורה(. או מזיגת עפר עליו bnCipMGiprידי -משהו על לקבורלא 

הרבה "הטבלתו נדרש , יל אנשיםון הטב'כאשר ג(. וכך מכוסה מים, אדם הוא טובע)ידי טבילת בברית החדשה -על

 .שם הרבה מיםהיה " כי"ון במקום הזה 'פסוק זה אומר שג, למעשה(. np .3 :23" )מים



אך זוהי תכונה אחת בלבד , טבילת עבור מחילת החטאים הוא חלק חיוני של דוגמת מילוי של אלוהים עבור ההמרה

ישוע (. מילה זו מתארת את שמורות" )כנסייהה"אלוהים יצר גם מקום מיוחד בשם . של הנצרות בברית החדשה

ישוע לבנות (. 21:28מעשי )זה הבטחה הדרושות לו למות מוות נוראי ( 18: 16הר " )לבנות כנסייה שלו"הבטיח 

 (.הוא יחיד" הכנסייה"המילה  18: 16שים לב בהר )אחד הכנסייה כנסייה שלו ובנה הוא רק 

פול , מסר דרך נוספת"(. אשר הוא גופו, הכנסייה" )"גוף ישוע"" הכנסייה"פול תוארה  hnE .1 :22-23 -ב

משמעות עובדה זו נראית (. לתאר אותו הדבר" גוף" -ו" הכנסייה)"ניתנים להחלפה  מילים הכנסייה וגוףואושרה 

hnE .4 :4 , גוף אחד"מאז יש רק ." גוף אחד"מקום שבו פול אמר אלוהים יש רק( "hnE .4 :4) , גוף "והוא זה

, ניתן למצוא כנסיות אחרות בעולם. בעל האישור של אלוהים כנסייה אחדיש , (hnE .1 :22-23" )ד הכנסייהאח

אלה כנסיות אחרות הן קבוצות מזויפים אשר נבנו . אבל כנסיות אלה אינן חלק של הכנסייה נבנתה על ידי המשיח

 (.13: 15הר )אלוהים לא לבנות אותם  ישו אמר קבוצות אלה יום אחד יושמדו כי( 8-9: 15הר )על ידי גברים 

יהיה להיכנס , אדוני, אדוני, לא כל אחד אשר נביאו למעני: "ישוע אמר, הבעיה עם כנסיות מזויפת היא כל כך רע

האם אנו לא , אדוני, אדוני, רבים יגידו לי ביום זה. 22. רצונו של אבי בשמיים hteodאבל הוא זה ; לממלכת השמים

ולאחר מכן יהיה אני עומד  22? ולפי שמך לעשות הרבה יצירות האדיר, ו לפי שמך לגרש שדיםואיל, ידי שמך-על

 (.21-23: 7הר ")אתם עובדים י ח כ, יוצאים לי: מעולם לא ידעתי שאתה, בפני אותם

לעבוד עם הכנסייה ישוע האמיתית אחד במקום , עלינו לזהות, לשרת את אלוהים, אם אנחנו רוצים באמת אוהבים

אנו מסוגלים לזהות את הכנסייה הימני ; התנ ך עוזרת לנו לזהות אילו הכנסייה נכון דרך הקודש. וצה מזויפתקב

התבנית עבור הכנסייה של ישו כוללת דברים . של אלוהים doCw -שנמצאו ב( miT .1 :13 2" )תבנית"באמצעות 

ידי -מה לעשות על, של הכנסייה של הלורד אופן הארגון, כמו איך אנשים הופכים נוצרים כיצד סוגדת כנסיית ישו

 .חבריה

יש : אחד מסימני הזיהוי של כנסיית ישו מצוי אופן השמירה של אנשים, כפי שכבר הוסברו את המידע שלעיל

ישו הוא בנו של האלוהים ; (17:31פועל ; kM .13 :3)חרטה של חטאיהם ; (bes.-11 :6)אנשים מאמינים 

(CoT .11 :9) ,לקבל את "התנ ך מדבר דברים כמו (. 22:16; 38: 2פועל )עבור מחילת החטאים  ומאשר להיטבל

 ".להתפלל כדי לקבל את ישו"או , "אמירת התפילה של החוטא"לעולם לא " ,ישו לתוך הלב

אדם לכנסייה " מוסיף"התנ ך אומר ישו , לאחר אדם אחרי תבנית אלוהים עבור המרה כמפורט בפיסקה הקודמת

" הצטרף"אנשים לעיתים קרובות , (קבוצות מזויפת)בכנסיות שנבנה על ידי גברים (. VnK, 47: 2מעשי )שלו 

מסר . ידי לורד עצמו-אומר החברות בכנסיית ישו נשלטת על 47: 2פועל . לתוכו" בעד"הכנסייה או שהם נמצאים 

אנשים הופכים . כוגם לא ניתן להם משהגיעו לתו. הכנסייה של הברית החדשה" הצטרף"אנשים לא , דרך אחרת

 .באופן אוטומטי לחברים של אותו אחרי שהם תבנית אלוהים עבור המרה

-36: מעשים 2)לאחר אנשים הפכו הנוצרים ביום פנטקוסט . ידי הפעולה-הכנסייה הברית החדשה גם יזוהו על

המעבר (. 42: 2מעשי " )שבירת הלחם ותפילות, ב מלגת והוראה השליחים doehafdotsהמשך "לוק אומר הם , (38

קבוצות . עושה את הדברים המפורטים בפסוק זה, הזה מראה חלק הדוגמה של האל מערבת מתקנים על בסיס קבוע

 42: 2עם שני מאפיינים אחרים במעשי " bPewdxbP"אבל היום הם לא , "מלגת" -ו" תפילה"דתיות ביותר מחויבים 

 "(.שבירת הלחם" -ו" הוראה השליחים)"

במקום זאת (. מידע יש לנו כעת בתנ ך) דוקטרינת השליחיםידי שלו ההקפדה על -והה באופן חלקי עלכנסיית ישו יז

וכללים חברי הכנסייה של ישו השתמש התנ ך כמדריך היחיד , (9: 15הר )של בעקבות מה שמכתיב גברים 

מידע זה נותן להם ( nxb .1 :25" )חוק מושלם של החירות"הברית החדשה הנוצרים יודע אלוהים נתן את . שלהם

הברית החדשה הושלמה , מסר דרך נוספת(. teP .1 :3 2" )מתן תורה, כל הדברים אשר מתייחסים לחיים-"

אלה שהם חלק הכנסייה של )נוצרים בברית החדשה , כך(. miT .3 :16-17 2" )מספקת לנו בפני כל עבודה טובה"

הם צריכים לשמש ולסגוד ( miT .1 :13 2)"תבניתאת( CoT .6 :17" )טופס הוראה"להסתמך אך ורק על זה ( ישו

כנסיית " ,הכנסייה"מידע מהמטה שלהם, כנסיות מזויפת להסתמך על מספר מאמיניהן(. np .4 :24")האמת"אלוהים

 .מדריכים וכדומה

שבירת "הטקסט ביוונית המילולי אומר . כלומר הערב של לורד" )שבירת הלחם"מתייחס גם  42: 2פועל 

". bPewdxbP"של הערב של לורד על בסיס  nxCPooMהצהרה זו אומרת לנו המאה הראשונה נוצרים "(. חםהל

פול דיבר , למשל. ופסוקים לחזק את העובדה חברי הכנסייה של ישוע לקח את הערב של לורד על בסיס קבוע

ו ( BsANזו מתבטאת היטב נקודה )הקורינתים היו פגישה במדי יום ראשון . roC .16 :2 1ההרכבות הקורינתית 

למרות (. roC .11 :21 1)הקורינתים היו מביאות את הפריטים לארוחת הערב של לורד שלהם להרכבות לשבוע 



הקורינתים ידעו שהם נועדו להביא את הרכיבים לארוחת , היו להיות לרעה את הפריטים לארוחת הערב של לורד

כמו גם כל האחרים בסמכותו אשר תרגלו הנצרות בברית , תוסזהו תרגול קורינ. הערב של לורד מדי יום ראשון

 (.roC .4 :17 1)החדשה 

של פעם כאשר פול עם הבחור מסוימים נוצרים וחיכיתי קבוצה זו למעשה , בין השאר, מעשים אנחנו קוראים 21

(. 7: 21-מעשים)כך היתה הסעודה של לורד שנמדדו , יום ראשון, (6: 21מעשים " )ביום הראשון של השבוע"

 -הוא המתין שבעה ימים כך הוא יוכל להיפגש עם הבחור הנוצרים ב, (21:16מעשי )פי פול היה ממהר -על-אף

מידע זה מתאים בצורה מושלמת (. הקודש)ולחוש של הערב של לורד ( 6: 21מעשי " )ביום הראשון של השבוע"

חברי הכנסייה של ישוע ." שבירה של לחםהמשיך בנחישות ה"טקסט שאומרת הראשונה נוצרים , 42: 2עם פועל 

אנשים עשויים לשתות מן הערב של , בכנסיות שנבנה על ידי גברים. לשתות מן הערב של לורד מדי יום ראשון

 .או פעם בחודש, לאחר רבע, פעמיים בשנה, לורד פעם בשנה

חלק מה אלוהים התכוון " יטייק אווי"הם , אם מתפללים יש הערב של לורד פחות בתדירות העולה על פעם בשבוע

אם אנשים מציעים את הערב של לורד (. 22:19השווה הכומר )ובכך לשנות תבנית האלוהית של אלוהים , לתפילה

השווה הכומר )גם אתה אשם בחטא , תבנית אלוהית של האל" להוסיף"הם , יותר מאשר פעם אחת בשבוע

כמו שלהם יום מיוחד כדי לכבד את " ,ן של השבועביום הראשו", אם משתמשים אינם נדרשים ראשון(. 22:18

הם גם להיכשל חלק התבנית הברית החדשה ואינם ולכן חלק של הכנסייה , (roC .16 :2 1)אלוהים כורעים 

 .בברית החדשה

האופן שבו אנשים הופכים לחברים של , בנוסף לשם זיהוי הכנסייה הברית החדשה באמצעות תבנית שלה לגיור

ידי -הכנסייה הברית החדשה ניתן לזהות על, וקבלת הערב של לורד מדי שבוע, דה על הקודשההקפ, הכנסייה

נוצרים עבור קרנות או הם עוסקים בדברים כמו -הרבה קבוצות דתיות לערער על החלטות ללא. תורתו שלו לתת

ו שום דבר מן לקח", שהיו חברי הכנסייה בברית החדשה, המאה הראשונה נוצרים. רכב ומכירות dxbEebאופה 

היום חברי הכנסייה הברית החדשה עדיין עונה כל חובות כלכליות שלהם (. np .7, שלא נשמרו 3" )הגויים

הברית החדשה הנוצרים לא רוצה ולא מצפים שאינם חברים לתרום דבר ; באמצעות רצון חופשי תרומות מחברי

 .לעבודה של הלורד

הרבה קבוצות דתיות לספר לחברים . כמות כסף שנותנים אנשיםגם עשויה להיות מזוהה הכנסייה של ישו לפי 

זהו סימן ברור שזה כנסייה , PiPEiprאם קבוצה דתית מלמד (. הפרנסה שלהם 11%תן " )מעשר כספים"שלהם 

החוק שהספרים הכלולים כללים שונים לגבי . הוא חלק החוק שהספרים שניתנה האומה העברית miPEipr. מזויפת

 1,511ו חוק זה היה בתוקף במשך ', וכו , כוהנים מיוחדים, קורבנות בעלי חיים, ל יום השבתשמירה ע, הגשת

ישו לקחו ממנה את כל . זה קרה( kM .22:21)לאחר ישו בא אל העולם אמר מותו תמיט ברית חדשה . שנים

מנסה לאגד  אם אנשים(. bes .8 :5-13והשווה  moT .11 :4)ידי למות על הצלב -המערכת הברית הישנה על

התנ ך אומר אנשים , היא דוגמה אחת לכך" PiPEe"ללמד אנשים , חלק כלשהו של החוק הברית הישנה על אנשים

 (.lxG.-5 :4 ,sAK" )ניתקה פי ישו"הם , "נפלה מן החסד"הם 

הכנסייה השייך לישו , למעשה. חברי הכנסייה הברית החדשה החלטה אישית על כמה לתת, PiPEiprבמקום 

לתת כפי שאנו יש כבר ( 2), "בשמחה"לתת ( 1: )ידי שני כללים בסיסיים כאשר מדובר במתן-על נשלטת

הכנסייה המורה , כפי שאנו יש שגשגהאומר , מאז הברית החדשה(. roC .16 :2 ;2 roC .9 :7 1" )שגשגה"

מלמדים  פיםמעשר כסמי לשאול או מלמדות אנשים . היא כנסייה מזויפת( 11%תן " )מעשר כספים"לאנשים 

עד כי פול אמר מי מנסה לאגד חלק החוק הברית , שגיאה זו היא כה חמור(. lxG .1 :6-9" )הבשורה שונים"

 (.CoT .7 :1-4)הישנה על אנשים הם כמו אישה נשואה שני גברים בו זמנית 

ההסרה של  וכולל( 14: 2מ "אל" )ממוסמר החוק הישן אל הצלב"הברית החדשה נוצרים ולדעת מלמדים כי ישו 

אך מעשים , (CoT .13 :9)ניאוף עדיין רע , גניבות, דברים כמו רצח. החוק שהספרים חיסול של עשרת הדיברות

. CoT)מתוך הברית הישנה " ללמוד"אנשים יכולים . אלה הם לא נכון מכיוון שהם אסורים לפי הברית החדשה

ף קבוצות נכשלים לעיתים קרובות להבחין בין זיו. אך הברית החדשה הוא החוק שכל נמצאים תחת כעת, (4: 15

יש עדיין צורך לשמור , PiPEeאנשים צריכים , הם מלמדים כי עשרת הדיברות עדיין איגוד)הברית הישנה החדשה 

חברי הכנסייה הברית . ידי נוצרים בברית החדשה-אבל הדברים האלה לא יכולים ללמד על, ('וכו , את יום השבת

 .דל בין הברית הישנה ובברית החדשההחדשה יודעים את ההב

הם לציית רצון האל , מכיוון חברי הכנסייה הברית החדשה להבחין כראוי את הברית הישנה מהברית החדשה

 tb .151 ;2)אנשים להשתמש מוזיקה אינסטרומנטלית , תחת מערכת הברית הישנה של פולחן. באזור של מוסיקה



rECop .29:25 .)לשיר"אנשים במיוחד אמר , של פולחן תחת מערכת הברית החדשה( "hnE .5 :19 ;3 מבצלם :

אנו מורשים לעשות , "לעשות מוזיקה"אם הברית החדשה אמר . ידי נוצרים בברית החדשה-וזה מה לעשות על( 16

מאז אלוהים במיוחד אמר אלה הגרים תחת הברית החדשה הם לעשות מוסיקה . מוזיקה בכל דרך שאנו בוחרים

אם אנחנו . זו הדרך שבה אנשים שלו וזה סימן זיהוי אחר של הכנסייה של ישו, (bes .13:15שווה ה) שירהמאת 

-רצון"הוספת מוזיקה אינסטרומנטלית לסגוד הוא דוגמה של . נוסיף להוראות של אלוהים, לשחק בפולחן, שרים

 (.roC .4 :6 1")מעבר הכתוב"ולעבור( 23: 2מ "אל" )פולחן

: hnE .5" )לזה"התנ ך אומר הנוצרים הם לשיר ". עוד מעבר מה זה נכתב"מה נוספת של מקהלות כנסייה הם דוג

; פולחן אינו עוסק מה שחביב עלינו." כי הם אוהבים אותם"אך יש להשתמש מקהלות כנסייה , (16: מבצלם 3; 19

אם אנחנו לא . "(עליך סוגדים האמת"בו ישו אמר לנו  np .4 :24השווה )מדובר בעקבות התבנית של אלוהים 

עוד בחסד תורתו של "אנו , (roC .4 :6 1)אנחנו מעבר הכתוב , לעשות דברים באופן שבו תיארה את אלוהים

 (.np .9 2" )לא אלוהים"ויש לנו , "ישו

אך אלו , הנושאים של הצלה ושל פולחן הם שימושיים מאוד בהפרדת הכנסייה הברית החדשה מקבוצות מזויפת

אנו גם עשוי לקבוע אילו הכנסייה אחרי באמת התבנית של . ר הכנסייה האמיתית של ישואינם רק דרכים להכי

כולל מטה או , כל ארגון יש סוג מסויים של המבנה. ידי לימוד התנ ך אומר אודות הארגון הכנסייה-אלוהים על

הוא נמצא בשמים  ,ישוע הוא ראשה של הכנסייה שלו. והוא הדבר נכון גם לגבי הכנסייה בברית החדשה, המרכזי

עבור הברית החדשה הכנסייה הוא " מטה"מספרת לנו את ( 31: 2מעשי )הכתרת השמימי של ישו (. 11: 1מעשי )

לעתים קרובות יש במטה , עם זאת, כנסיות מזויפת; כנסיית ישו יש לא המטה הארצי, מסר דרך נוספת. בשמיים

 (.אוטונומיה)כנסיית ישו גם היא אוטונומית . הארצי

כל קהילת של הכנסייה של האל הוא להיות מנהיגים מקומיים , tEiG .1 :1 -ו 14:23ידי פועל -פי שמוצג עלכ

כל אחת מהמילים . רועי צאן, oreCbeeCb, חבר, nCebsbPeCb, גברים אלה גם מכונים בישופים" )הזקנים"המכונה 

" לטפל"והוא אמר זקני  miT .3 :1-5 1פול תיאר כישורים אלה לגברים (. מתאר פן אחר של העבודה של הזקן

ולאחר מכן תיאר  miP .1 :5 -ב" הזקנים"טיטוס המכונים (. miT .3 :5 1)הקהילה המקומית ( הם השליטים עבור)

 .miP .1 :7 -ב" רצים"אותם בשם 

, (6: 15מעשי )ירושלים , (14:23מעשי )גלטיה הדרומי , (29-31: מעשים 11)אנו קוראים של זקני יהודה 

ו  mEebb 1 .5 :12 -קיימות הפניות משתמעת אליהם ב(. teP .5 :1 1)אסיה הקטנה , (21:17מעשי )פסוס א

bes .13 :17 .ב- miP .1 :5 . (. כל העיר)"אנו לומדים כי הזקנים היו נחוצים בכל רחבי האי כרתים" 

קבוצות דתיות יש מבנה  אחוז גבוה של, למרות התבנית של האל למנהיגות הכנסייה המורמת הקהילה המקומית

עיר ידוע או מדינה אחרתאו סוג " המפקדה הכנסייה"קבוצות דתיות יש )מנהיגות העובר מחוץ בכנסייה המקומית 

ארגון . הם בניגוד לתבנית של אלוהים, למרות הסדרים אלו נפוצים(. הלאומית או עולמי, מסויים של לוח האזורית

 .יד בין הכנסייה של ישו מחיקויים שנבנה על ידי גבריםהכנסייה היא רק עוד דרך אחת כדי להפר

" wexcopb"כנסיית ישו יש משרתים מיוחד המכונה , הזקנים הם מנהיגים מקומיים, ישוע הוא ראשה של הכנסייה

(tEiG.-1 :1 .)אנשים אלו , פול טימותי היו שני שרי המאה הראשונה. רז'כנסיית ישו יש גם גברים כמודלים פריצ

רז המנהיגים ולעתים קרובות 'בניגוד לכנסיות שנבנו על ידי גברים בהם פריצ. tEiG .1 :1 -ב" משרתים"מכונים 

חברי בכנסיה ישוע של הברית . משרתיםרז בכנסייה של ישו הם 'התנ ך אומר שפריצ, האנשים החשובים לקהילה

 ".קדושים"החדשה נקראים פשוט 

" עמאי-הכמורה"ה המתוארים לעיל ניצב שבניגוד למערכת דוגמת מילוי של הברית החדשה לארגון הכנסיי

מטביל אנשים או " אדם הרשמי"בכנסיות רבות מעשה ידי אדם חייב להיות , למעשה. שנמצאו ב זרמים רבים

במקום (. teP .2 :5 ,9 1" )כמרים"התבנית של אלוהים עבור הנצרות אומר כל שנשמר הם . לסייע עם פולחן

פול ואייר בנקודה זו הבחנה כיצד (. 8: 23-הר" )הם כל הנזירים"אמר ישו , "שחסידיו ,הכמורה"חלוקת אנשים 

הקורינתים ידע הפולחן שלהם לא היה צורך להתנהל בידי (. roC .14 :26 1)עם פולחן , כמה הקורינתים עזר

נוצרים כל ( 11 :5; 6: 1הכומר " )כמרים"מכיוון נוצרים כל " האדם הקדוש"כומר מיוחדים או סוג מסויים של 

 (.teP .1 :15 1" )הקדוש"נחשבים 

נשים אינן מורשות , מסר דרך נוספת. ההגבלה היחידה כשמדובר בעל תפקיד מוביל בפולחן הוא המין של אדם

כל , כנסיית ישו(. miT .2 :8-13 1והשווה  roC .14 :34-35 1)לקחת תפקיד מוביל בהרכבה אם קיימים גברים 

רז נשים הן רוב הכנסיות בהחלט מזויפת 'כנסיות בעלי פריצ. ללמד או להענות, ור עם פולחןאשה נוצרית יכול לעז

עבור הכנסייה " תבנית"אלוהים נתן . miT .2 :8-13 1 -ו roC .14 :34-35 1 -משום שהם הפרו פול אמר ב



" כנסייה של ישוה"כל שיהיה עליך להשתמש בתבנית זו כדי לזהות ולעבוד עם , (miT .1 :13 2)בברית החדשה 

 .בקהילה שלהם

אינו קיים בקהילה ( CoT .16:16" )כנסיית ישו"אם ? ידי ישו-יש מצאנו והם אנו חלק הכנסייה אחד נבנה על

אנו (. כלומר עושה דברים כפי מתאר הברית החדשה)עלינו להתחיל אחת ותרגל הנצרות בברית החדשה , שלנו

או להשתמש בשטח ( 2. אוהב גרעין: לטינית; 15: 4מ "אל; roC .16: 19 1)מתחילים של הקהילה בבית שלנו 

אנחנו בוודאי לא רוצים להיות חלק מהקבוצות מזויפת זה (. np .4 :24" )סגידה הרוח ואת האמת"שכורה להפעלת 

כל הכנסיות של ישו מצדיעים ", זכור(. kM.-7 :8" )ושומר לבטח את המסורת של גברים, השאר במצוות אלוהים"

 (. CoT .16 :16" )לך

 


