
Πώς να γίνοσν Χριστιανός 
  
Ζ έθθξαζε "Ο Φξηζηηαληζκόο Καηλή Γηαζήθε" ζεκαίλεη απιά λα θάλνπκε πξάγκαηα, 
όπσο ε Καηλή Γηαζήθε πεξηγξάθεη. Ο Θεόο έρεη έλα "κνηίβν ήρνπ ιέμεηο" γηα ηε 
Φξηζηηαληθή πίζηε θαη ζέινπκε λα "δεζκεύνπλ" ζε απηό ην κνηίβν (2 Tim. 1: 13). Μνηίβν 
ηνπ Θενύ είλαη ηκήκα ηεο "ζηελό πύιεο" πνπ νδεγεί ζηε δσή (Mt. 7: 13-14) θαη απηό ην 
κνηίβν, εάλ ηα άηνκα ζα ρξεζηκνπνηνύλ, εμαιείθεη ζξεζθεπηηθώλ ζύγρπζε θαη 
ζξεζθεπηηθή δηαίξεζε (ζπγθξίλεηε 1 Cor. 14: 33). Όηαλ νη άλζξσπνη είλαη αλίδενη ηνπ 
κνηίβνπ ηνπ Θενύ ή απνξξίπηνπλ θάπνην ηκήκα ηεο, ζα ππάξρνπλ εθαηνληάδεο ή 
ρηιηάδεο δηαθνξεηηθέο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο όηη όινη νκνινγνύλ θαλεξά λα είλαη 
"Christian." Ζ αιήζεηα νπαδνί ηνπ Φξηζηνύ γλσξίδνπλ όηη ν Θεόο έρεη ζπγθεθξηκέλν 
ηξόπν θάλνπλ ηα πξάγκαηα θαη όηη είλαη απαξαίηεην λα "θξαηήζηε ην κνηίβν" 
(ζπγθξίλεηε 1 Cor. 4: 17). 
Έλα από ηα πιένλ ζηνηρεηώδε ηκήκαηα ηνπ κνηίβνπ ηνπ Θενύ βξίζθεηαη ζηελ 
κεηαηξνπή (ηνλ ηξόπν θάπνηνο γίλεηαη Φξηζηηαλόο). Όπσο απνδείρζεθε από ην 
παξαθάησ γξάθεκα, ηνπ Θενύ κνηίβν γηα κεηαηξνπή απαηηεί πίζηε (πεπνίζεζε), 
κεηάλνηα (κηα ζηξνθή από ηελ ακαξηία), εμνκνιόγεζεθαη βάπηηζκα (βύζηζε ζε λεξό) γηα 
ηε ζπγρώξεζε ησλ ακαξηηώλ. 
  

Bible στίτος Η εντολή τοσ Θεού Η εντολή τοσ Θεού Η εσλογία 
Mk. 16: 16: Πιστεύφ και να βαυτιστεί Αποθήκεσση 

Πράξεις 2: 38: Μετανοήσοσν και να βαυτιστεί Άυεση τφν αμαρτιών 
Πράξεις 22: 

16: 
Προκύυοσν και να βαυτιστεί Πλύνει τις αμαρτίες 

  
Οη πιεξνθνξίεο ζε MK. 16: 16 έρεη ζπγθξηζεί κε έλα ηξέλν, όπσο αθξηβώο boxcars 
είλαη ελσκέλνη καδί κε ην έλα ζύδεπμεο pin, έηζη ώζηε ε ιέμε "θαη" ζύλδεζκνη καδί ηηο 
εληνιέο ηεο "δηαςεύζνπκεβάπηηζκα"θαη"f" (ν Ηεζνύο είπε έλα πξόζσπν πξέπεη λα 
πηζηεύνπκε θαη λα βαθηηζηεί πξηλ λα κπνξεί λα είλαη "έζσζε"). Γεδνκέλνπ όηη νη πξάμεηο 
2 είρε αθνύζεη θαη λα πηζηεύεηαη όηη ηα γεγνλόηα ηνπ Δπαγγειίνπ (πξάμεηο 2: 37), ηνπο 
είπαλ "κεηαλνήζνπλ θαη λα βαθηηζηεί" έηζη ζα κπνξνύζαλ λα ιάβνπλ ηε "ζπγρώξεζε 
ησλ ακαξηηώλ" (πξάμεηο 2: 38). Οη πιεξνθνξίεο ζε πξάμεηο 2 πξνζθέξεη επίζεο κηα 
εμαηξεηηθή απεηθόληζε ηεο κεηάλνηαο, κηα ιέμε πνπ ζεκαίλεη "γηα ηελ αιιαγή πξνο ην 
θαιύηεξν." People πνπ είρε παιαηόηεξα κηζνύζε ν Ηεζνύο (πξάμεηο 2: 36) απηό 
νθείιεηαη ζηε κεηάλνηά (ηνπο άξρηζε λα αγαπνύλ θαη λα αθνινπζνύκε ηνλ Ηεζνύ). Αθνύ 
άλζξσπνη πηζηεύνπλ θαη κεηαλνήζνπλ, είλαη λα βαθηηζηεί, κηα πξάμε πνπ "πιέλεη ηηο 
ακαξηίεο" (πξάμεηο 22: 16). 
Παξάιιεια κε ηα πεξάζκαηα ζην πξνεγνύκελν γξάθεκα, ε Βίβινο επίζεο εμεγεί ην 
ζθνπό ηνπ βαπηίζκαηνο ζηελ Gal. 3: 27 (ν Παύινο είπε βάπηηζκα βάδεη ηα άηνκα "ζε 
Φξηζηό"). Αλ έλα πξόζσπν πνπ είλαη αξθεηά παιαηό ώζηε λα είλαη ππόινγε γηα ηηο 
πξάμεηο ηνπ, είλαη είηε "Φξηζηόο" ή "Φξηζηόο." Αλ έλα πξόζσπν πνπ είλαη αξθεηά παιαηό 
πξνθεηκέλνπ λα ππεύζπλνο γηα ηηο πξάμεηο θαη είλαη "εθηόο ηνπ Φξηζηνύ", έρεη θακία 
πλεπκαηηθέο επινγίεο, κία εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε ζσηεξία (2 Tim. 2: 10). Όζνη είλαη "ελ 
Φξηζηώ" έρνπλ όιεο πλεπκαηηθέο επινγίεο (Eph. 1: 3), κία από ηηο νπνίεο είλαη ε 
ζσηεξία. Σύκθσλα κε ην Gal. 3: 27, έλα πξόζσπν δελ αξρίζεη "λα Φξηζηνύ" έσο όηνπ 
απηόο έρεη γίλεη βαθηηζηεί ζσζηά. 
     Δθηόο από ηελ ν Ηεζνύο θαη ν Παύινο ιέεη όηη ην βάπηηζκα είλαη κέξνο ηεο 



δηαδηθαζίαο ζσηεξία, ππάξρεη ηηο πιεξνθνξίεο ζην 1 Pet. 3: 20-21. Peter πεξηγξάθεηαη 
πώο λεξό ππεξέηεζε σο κηα δηαρσξηζηηθή γξακκή γηα Νώε θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ (ν 
Θεόο ρξεζηκνπνηείηαη κηα πιεκκύξα γηα λα δηαρσξίζεηε ηηο απνζεθεπκέλεο από ηελ 
έραζε, Πηέξαξρνο 6-7). Νεξό αξζεί ε θηβσηόο θαη απηώλ ζηελ αζθάιεηα θαη ην λεξό 
πνπ πξνθαινύληαη ην κε απνζεθεπκέλεο ζε πλίγσ. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, Peter είπε ν 
Νώε θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ ήηαλ "απνζεθεύεηαη κέζα από λεξό" (1 Pet. 3: 20). Πέηξνο 
είπε επίζεο ζήκεξα ππάξρεη κηα "πξαγκαηηθή νκνηόηεηα" γηα ηνπο αλζξώπνπο θαη απηή 
ε "πξαγκαηηθή νκνηόηεηα" είλαη «βάπηηζκα» (1 Pet. 3: 21). Με άιια ιόγηα, just όπσο 
λεξό δηαρσξίδνληαη νη ζσζκέλνη από ηελ απώιεηα ηνπ αξραίνπ θόζκνπ, ηόζν λεξό 
(βάπηηζκα) ηώξα δηαηξεί ηελ απνζήθεπζε από ηελ έραζε βάζεη ηεο ρξηζηηαληθήο επνρήο 
(βιέπε θαη πάιη ζην πξνεγνύκελν γξάθεκα). Peter λα ζεκεησζεί επίζεο πώο βάπηηζκα 
δελ είλαη γηα ηελ "αθαζαξζίαο" (είλαη κηα δηαδηθαζία γηα λα θαηαξγήζεηε θπζηθή 
βξσκηά), 1 Pet. 3: 21. Βάπηηζκα είλαη γηα ηελ πλεπκαηηθό filth — ακαξηία— όπσο 
εμεγείηαη ζηηο πξάμεηο 2: 38 θαη πξάμεσλ 22: 16. 
Γελ ππήξρε θακία εηδηθή εμνπζία ζηα ύδαηα πιεκκύξαο πνπ δηαρσξίδεηαη ν Νώε από 
ηηο κε απνζεθεπκέλεο θαη δελ ππάξρεη θακία εηδηθή εμνπζία ζην λεξό πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα γηα βάθηηδε ηνπο αλζξώπνπο. Αηηηνιόγεζε καο από ηελ 
ακαξηία έξρεηαη κέζσ αίκα ηνπ Ηεζνύ (Paul πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην ζεκείν απηό ζε 
Rom. 5: 9 θαη εμήγεζε πώο ε δηαδηθαζία απηή ιεηηνπξγεί ζην Rom. 6: 1-4). 
Ωο απνδεηρζεί από ην αθόινπζν γξαθηθό, νπνία παξέρεηαη κέζσ ηελ επγεληθή Μαο 
κέξηκλα ππνπξγεία, ακαξησινί πξόζβαζε ηα νθέιε από ην αίκα ηνπ Ηεζνύ, 
αλαπαξαζηάζεηο ζαλάηνπ, ηαθή θαη Αλάζηαζε ηνπ θπξίνπ. Μεηά από έλα πξόζσπν 
πηζηεύεη, είλαη δελ απνζεθεύνληαη. Ο ππνζηεξηθηήο πξέπεη λα αληηκεησπίζεηε κηα 
"ζάλαηνο". Απηόο ν ζάλαηνο είλαη κηα άιιε πεξηγξαθή γηα κεηάλνηα (νη άλζξσπνη 
πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεηε από ηελ ακαξηία. Σπγθξίλεηε Col. 3: 7 7 Πξάμεηο 2: 38. LK. 
13: 3. Πξάμεηο 17: 30). Άλζξσπνη πξέπεη λα "πεζάλνπλ γηα ακαξηία" (repent) ώζηε λα 



κελ "πεζαίλνπλ ζηελ ακαξηία" (θζείξνληαη αηώληα ζηνλ άδε). 
 

 
 
Μεηά από έλα πξόζσπν έρεη πηζηεύεηαη όηη θαη απηό νθείιεηαη ζηε κεηάλνηά (πέζαλε 
ζηελ ακαξηία), είλαη έηνηκνο λα αλαγλσξίζσ όηη ν Ηεζνύο είλαη ν Υηόο ηνπ Θενύ (πξάμεηο 
8: 37, 1 Tim. 6: 12) θαη ζηε ζπλέρεηα λα "ζάθηεθε κε ηνλ Χξηζηό κέζσ ηνπ βαπηίζκαηνο" 
(Rom. 6: 4). Μεηά από έλα πξόζσπν έρεη γίλεη ζσζηά βαθηίζηεθε, έρεη "θαηλόηεηα ηεο 
δσήο" (Rom. 6: 4). 
Πνιινί πηζηεύνπλ όηη ε "λέα δσή" (ζσηεξία, ζπγρώξεζε ησλ ακαξηηώλ θαη όιεο ηηο 
πλεπκαηηθέο επινγίεο) έξρεηαη πξηλ από ην βάπηηζκα, αιιά ε Βίβινο ιέεη, 
επαλεηιεκκέλα, απηό είλαη εζθαικέλν. Ο Ηεζνύο είπε έλα πξόζσπν "απνζεθεύεηαη" 
κεηά ηε βάπηηζή (Mk. 16: 16). Πέηξνο είπε έλα άηνκν έρεη ην "ζπγρώξεζε ησλ ακαξηηώλ 
ηνπ" κεηά ηε βάπηηζή (πξάμεηο 2: 38). Ananias είπε ηηο ακαξηίεο είλαη "έπιπλε" κε ηε 
βάπηηζή ηνπ (πξάμεηο 22: 16). Ο Παύινο είπε «βάπηηζκα» ζέηεη ην ιαό ελ Χξηζηώ (Gal. 
3: 27). Έλα άηνκν ιακβάλεη "λέα δσή" Αθνύ βάπηηζκα (Rom. 6: 4). Ο Ηεζνύο είπε έλα 
πξόζσπν πξέπεη λα είλαη "γελλεκέλνο εθ λένπ" (Jn. 3: 3), θαη απηό γέλλεζε λέσλ 
απαηηεί λεξνύ (Jn. 3: 5). Ο Θεόο έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν κνηίβν γηα ηε ζσηεξία θαη απηό 
ην κνηίβν απαηηεί αλζξώπνπο λα έρνπλ εκπηζηνζύλε, κεηαλνήζνπλ από ηηο ακαξηίεο 



ηνπο, νκνινγώ όηη ν Ηεζνύο είλαη ν Υηόο ηνπ Θενύ θαη λα "Θακκέλε κε ηνλ Φξηζηό" γηα ηε 
"ζπγρώξεζε ησλ ακαξηηώλ ηνπο." 
     Ζ πεξηγξαθή ηνπ βαπηίζκαηνο, όπσο καο ιέεη έλα "ηαθή" (Rom. 6: 4 θαη Col. 2: 12) 

ην βάπηηζκα Βίβινο απαηηεί πόληηζεο (θάλνπκε δελ ζάςεη θάηη από ηελ 八声甘州 

θαηαηνληζκό ή ρύζεο βξσκηά ζε απηό). Έλα ηαθή ζεκαίλεη θάπνηνλ ή θάηη θαιύπηεηαη θαη 
απηό είλαη ηη βάπηηζκα Καηλή Γηαζήθε απαηηεί (έλα πξόζσπν είλαη βπζηζκέλνο ζηνλ θαη 
έηζη θαιύπηεηαη από λεξό). Όηαλ ν Ησάλλεο baptizing άηνκα, βάπηηζκά ηνπ απαηηείηαη 
"πνιύ λεξό" (Jn. 3: 23). Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, απηόο ν ζηίρνο ιέεη λα βαθηηζηεί ζε απηόλ 
ηνλ ηόπν "γηαηί" ππήξρε εθεί πνιύ λεξό. 
Βάπηηζκα γηα ηε ζπγρώξεζε ησλ ακαξηηώλ είλαη έλα νπζηαζηηθό κέξνο ηνπ Θενύ κνηίβν 
γηα κεηαηξνπή, αιιά απηό είλαη κόλν έλα ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Φξηζηηαληζκνύ Καηλή 
Γηαζήθε. Ο Θεόο έρεη επίζεο δεκηνπξγήζεη κηα ηδηαίηεξε ζέζε πνπ νλνκάδεηαη 
"εθθιεζία" () ε ιέμε απηή πεξηγξάθεη ηελ απνζεθεπκέλε). Ο Ηεζνύο ππνζρέζεθε λα 
"νηθνδνκήζνπλ ηελ εθθιεζία ηνπ" (Mt. 16: 18) θαη ππόζρεζε απηή απαηηείηαη λα 
πεζάλνπλ κηα θξηθηή ζαλάηνπ (πξάμεηο 20: 28). Ο Ηεζνύο did νηθνδνκήζνπκε ηελ 
εθθιεζία ηνπ θαη έρηηζε κόλν κία εθθιεζία (παξαηεξήζεηε όηη ζην Mt. 16: 18, ε ιέμε 
"Δθθιεζία" είλαη εληθνύ). 
Σηελ Eph. 1: 22-23 Paul πεξηγξάθεηαη ε "Δθθιεζία" σο Ηεζνύ "όξγαλν" ("γηα ηελ 
εθθιεζία, πνπ είλαη ν νξγαληζκόο"). Γήισζε έλαο άιινο ηξόπνο, Paul επηβεβαίσζε όηη 
νη ιέμεηο εθθιεζία θαη ην Σώκα είλαη ελαιιάμηκα ("Δθθιεζία" θαη ην "Σώκα" πεξηγξάθνπλ 
ην ίδην πξάγκα). Ζ ζεκαζία ηνπ γεγνλόηνο απηνύ είλαη λα δεη ζε Eph. 4: 4, κηα ρώξα 
όπνπ ν Παύινο είπε ν Θεόο έρεη κόλν "έλα νξγαληζκό." Γεδνκέλνπ όηη ηνre είλαη κόλν 
"έλα όξγαλν" (Eph. 4: 4), θαη απηό "έλα όξγαλν είλαη ε εθθιεζία" (Eph. 1: 22-23), ηνre 
είλαη κία εθθιεζία πνπ έρεη ε έγθξηζε ηνπ Θενύ. Πνιιέο άιιεο εθθιεζίεο κπνξεί λα 
βξεζεί ζηνλ θόζκν, αιιά απηέο νη εθθιεζίεο δελ απνηεινύλ κέξνο ηεο Δθθιεζίαο ηνπ 
Φξηζηνύ. Απηέο νη άιιεο εθθιεζίεο είλαη πιαζηά νκάδεο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί από 
άλδξεο (Mt. 15: 8-9) θαη ν Ηεζνύο είπε απηέο νη νκάδεο ζα κία εκέξα λα θαηαζηξέθνληαη 
επεηδή ν Θεόο δελ έρηηδαλ ηνπο (Mt. 15: 13). 
Τν πξόβιεκα κε πιαζηά εθθιεζίεο είλαη ηόζν θαθό όηη ν Ηεζνύο είπε: "δελ θάζε κία πνπ 
saith ην unto εγώ, Λόξδνο, Λόξδνο, αξρίδεη λα ε Βαζηιεία ησλ νπξαλώλ. αιιά απηόο όηη 
doeth ε ζέιεζε ηνπ παηέξα κνπ πνπ είλαη ζηνλ νπξαλό. 22 Πνιινί ζα πνπλ κνπ ζε 
εθείλε ηελ εκέξα, ν Λόξδνο, Λόξδνο, δελ καο πξνβιέςνπκε κε ην όλνκά ζνπ, θαη από 
ηελ ζνπ όλνκα ςήθσλ πνπ ηνπο δαίκνλεο, θαη κε ην όλνκά ζνπ θάλεη πνιιά ηζρπξώλ 
έξγα; 23 Καη νκνινγνύλ ζηε ζπλέρεηα ζα ζαο θαλεξά unto ηνπο, πνηέ δελ ήμεξα ζαο: 
παξεθθιίλεη από κέλα, εζείο πνπ απαζρνινύληαη ζηελ θαθνήζεηα"(Mt. 7: 21-23). 
Δάλ ζέινπκε λα πξαγκαηηθά αγαπνύλ θαη λα ππεξεηήζνπκε ηνλ Θεό, πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδνπλ θαη λα εξγαζηείηε κε κία αιεζηλή εθθιεζία Ηεζνύ αληί ηεο 
παξαπνίεζεο/απνκίκεζεο νκάδα. Ζ Βίβινο κάο πξνζδηνξίδνπλ πνηα εθθιεζία είλαη 
ζσζηό κέζσ γξαθέο, βνεζά κπνξνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηα δεμηά Δθθιεζίαο, 
ρξεζηκνπνηώληαο ην "κνηίβν" (2 Tim. 1: 13) βξέζεθαλ ζην ιόγν ηνπ Θενύ. Τν κνηίβν γηα 
εθθιεζία ηνπ Φξηζηνύ πεξηιακβάλεη πξάγκαηα όπσο πώο νη άλζξσπνη γίλνπλ 
ρξηζηηαλώλ, πώο worships εθθιεζία ηνπ Ηεζνύ, πώο είλαη νξγαλσκέλε ε εθθιεζία ηνπ 
θπξίνπ θαη ηη θάλεη ηα κέιε ηεο. 
Όπσο ήδε εμεγείηαη ζην πξνεγνύκελν πιεξνθνξίεο, έλα από ηα ζήκαηα αλαγλώξηζεο 
ηεο Δθθιεζίαο ηνπ Ηεζνύ βξίζθεηαη ζην πώο απνζεθεύνληαη αλζξώπνπο: πξέπεη λα 
πηζηεύνπλ (Heb. 11: 6). κεηαλνήζνπλ από ηηο ακαξηίεο ηνπο (Lk. 13: 3. Πξάμεηο 17: 30). 



Αλαγλσξίδσ όηη ν Ηεζνύο είλαη ν Υηόο ηνπ Θενύ (Rom. 10: 9), θαη ζα βαθηηζηεί γηα ηε 
ζπγρώξεζε ησλ ακαξηηώλ (πξάμεηο 2: 38, 22: 16). Ζ Βίβινο κηιά πνηέ ηα πξάγκαηα 
όπσο "απνδνρή ν Ηεζνύο ζηελ θαξδηά," "ηνπ ακαξησινύ ηελ πξνζεπρή ιέγνληαο", ή 
"πξνζεύρεηαη γηα λα εκθαληζηεί ν Φξηζηόο". 
Μεηά από έλα πξόζσπν αθνινπζεί ηνπ Θενύ κνηίβν γηα κεηαηξνπή, όπσο πεξηγξάθεηαη 
ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, ε Βίβινο ιέεη ν Ηεζνύο "Πξνζζέηεη" έλα πξόζσπν ζηελ 
εθθιεζία ηνπ (πξάμεηο 2: 47, KJV). Οη λανί πνπ ρηίδνληαη από άλδξεο (πιαζηά νκάδεο), 
άλζξσπνη ζπρλά "ζπκκεηέρνπλ" ε εθθιεζία ή είλαη "ςήθηζαλ" ζε απηό. Πξάμεηο 2: 47 
ιέεη ηελ έληαμή ηεο ζηελ εθθιεζία ηνπ Ηεζνύ ειέγρεηαη από ηνλ ίδην ηνλ θύξην. Γήισζε 
έλαο άιινο ηξόπνο, άηνκα δελ είλαη δπλαηό λα "ζπκκεηέρνπλ" ε εθθιεζία ηεο Καηλήο 
Γηαζήθεο. Ούηε κπνξεί λα ςήθηζαλ ζε απηό. Άλζξσπνη γίλνπλ απηόκαηα ηα κέιε ηεο, 
κεηά ηελ νπνία αθνινπζνύλ ηνπ Θενύ κνηίβν γηα κεηαηξνπή. 
Ζ εθθιεζία ηεο Καηλήο Γηαζήθεο κπνξεί επίζεο λα αλαγλσξηζηεί από ηη θάλεη. Αθνύ νη 
άλζξσπνη έγηλαλ Φξηζηηαλνί γηα ηελ εκέξα ηεο Πεληεθνζηήο (πξάμεηο 2: 36-38), Λνπθάο 
ιέεη ηνπο "ζπλερείο stedfastly νη Απόζηνινη δηδαζθαιίαο θαη fellowship, ην ζπάζηκν ησλ 
ςσκί θαη ηηο πξνζεπρέο" (πξάμεηο 2: 42). Απηή ε πεξηθνπή δείρλεη όηη ηκήκα ηνπ Θενύ 
γηα παξάδεηγκα αθνξά ηε Σπλέιεπζε ζε ηαθηηθή βάζε θαη θάλεη ηα πξάγκαηα πνπ 
απαξηζκνύληαη ζην απηό ζηίρν. Πην ζξεζθεπηηθέο νκάδεο έρνπλ δεζκεπζεί λα 
"πξνζεπρή" θαη "ππνηξνθία," αιιά πην είλαη δελ "stedfast" κε ηα άιια δύν 
ραξαθηεξηζηηθά ζε πξάμεηο 2: 42 ("δηδαζθαιίαο ησλ Απνζηόισλ" θαη "ην ζπάζηκν ησλ 
ςσκί"). 
Δθθιεζία ηνπ Ηεζνύ κπνξνύλ λα αλαγλσξηζηνύλ ελ κέξεη από ηελ απζηεξή ηήξεζε ησλ 
ην δόγκα ησλ Απνζηόισλ (νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε ηώξα ζηε Βίβιν). Αληί ηεο κεηά 
ηνπο θαλόλεο θαη ηηο πξνζηαγέο ηεο άληξεο (Mt. 15: 9), ηα κέιε ηεο Δθθιεζίαο ηνπ 
Φξηζηνύ ρξεζηκνπνηήζηε ηε Βίβιν σο ηνπο κόλν νδεγό. Καηλή Γηαζήθε Φξηζηηαλνί 
γλσξίδνπλ όηη ν Θεόο έρεη δώζεη ην "ηέιεην λόκν ηεο ειεπζεξίαο" (Jas. 1: 25) θαη νη 
πιεξνθνξίεο ηνπο δίλεη "όια ηα πξάγκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε δσή θαη ηελ επζέβεηα" (2 
Pet. 1: 3). Γήισζε έλαο άιινο ηξόπνο, ζπκπιεξσκέλν Καηλή Γηαζήθε "πξνζθνκίδεη καο 
unto θάζε θαιή εξγαζία" (2 Tim. 3: 16-17). Έηζη, νη ρξηζηηαλνί Καηλή Γηαζήθε (εθείλσλ 
πνπ απνηεινύλ κέξνο ηεο Δθθιεζίαο ηνπ Φξηζηνύ) βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε απηή 
"κνξθή δηδαζθαιίαο" (Rom. 6: 17) γηα ην "κνηίβν" (2 Tim. 1: 13) πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα 
εμππεξεηήζεη θαη πξνζθπλήζσ Θενύ "ε αιήζεηα" (Jn. 4: 24). Πιαζηά εθθιεζίεο 
βαζίδεζηε ζε πνιηηηθέο, πιεξνθνξίεο από ηνπο "Δθθιεζίαο αξρεγείν", εθθιεζία, θ.ιπ. 
Πξάμεηο 2: 42 αλαθέξεηαη επίζεο ζην "ην ζπάζηκν ησλ ςσκί" (δειαδή ην Γείπλνο ηνπ 
θπξίνπ. Τν ειιεληθό θείκελν θπξηνιεθηηθά ιέεη "ην ζπάζηκν ησλ ην ςσκί"). Ζ δήισζε 
απηή καο ιέεη ην πξώην αηώλα Φξηζηηαλνί partook ηνπ ην Γείπλνο ηνπ θπξίνπ βάζεη ηεο 
"stedfast". Άιια απνζπάζκαηα λα εληζρύζεη ην γεγνλόο όηη ηα κέιε ηεο Δθθιεζίαο ηνπ 
Ηεζνύ έιαβαλ ην Γείπλνο ηνπ θπξίνπ ζε ηαθηηθή βάζε. Γηα παξάδεηγκα, ν Παύινο κίιεζε 
ν Κνξηλζηαθόο ζπγθξνηήζεηο ζην 1 Cor. 16: 2. Τνπο Κνξίλζηνπο ζπλήιζαλ γηα θάζε 
Κπξηαθή (πνιύ θαιά ην ζεκείν απηό εθθξάδεηαη κε ηελ NASB) θαη ηνπο Κνξίλζηνπο 
ηαπηόρξνλα ηα ζηνηρεία γηα ην Γείπλνο ηνπ θπξίνπ ηνπο εβδνκαδηαίεο ζπγθξνηήζεηο (1 
Cor. 11: 20). Παξόιν πνπ ηα ζηνηρεία γηα ηελ Γείπλνο ηνπ θπξίνπ ήηαλ θαηαρξεζηηθά, 
ηνπο Κνξίλζηνπο γλώξηδε ήηαλ λα θέξεη ηα ζηνηρεία γηα ην Γείπλνο ηνπ θπξίνπ θάζε 
Κπξηαθή. Απηή ήηαλ ε πξαθηηθή γηα ηελ Κόξηλζν, θαζώο θαη όιεο ηηο άιιεο Σπλάμεηο πνπ 
εθπαηδεύηεθε Καηλή Γηαζήθε Φξηζηηαληζκνύ (1 Cor. 4: 17). 
Πξάμεηο 20 δηαβάδνπκε έλα ρξόλν όηαλ Paul ήηαλ κε νξηζκέλνη ζπλάδειθνη ρξηζηηαλώλ 



θαη ε νκάδα απηή ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πεξίκελε γηα ηελ "πξώηε εκέξα ηεο εβδνκάδαο" 
(πξάμεηο 20: 6), Κπξηαθή, ηόζν ην Γείπλνο ηνπ θπξίνπ κπνξνύζε λα παξαηεξεζεί (20 
πξάμεσλ: 7). Παξόιν πνπ ν Paul ήηαλ βηαζηηθόο (πξάμεηο 20: 16), πεξίκελε επηά 
εκέξεο, έηζη ώζηε απηόο ζα κπνξνύζε λα ζπλαληεζεί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο 
Φξηζηηαλνύο ηελ "πξώηε εκέξα ηεο εβδνκάδαο" (πξάμεηο 20: 6) θαη κεηέρνπλ ε Γείπλνο 
ηνπ Λόξδνπ (ε Θεία θνηλσλία). Τα ζηνηρεία απηά αληηζηνηρνύλ απνιύησο κε πξάμεηο 2: 
42, έλα θείκελν πνπ λα δειώλεη ηελ πξώηε Φξηζηηαλνί "ζπλερίδεηαη επίκνλα κε ην 
ζπάζηκν ησλ ςσκί." Τα κέιε ηεο Δθθιεζίαο ηνπ Ηεζνύ κεηέρνπλ ε Γείπλνο ηνπ θπξίνπ 
θάζε Κπξηαθή. Δθθιεζίεο ρηηζκέλν από άλδξεο, άλζξσπνη κπνξνύλ λα κεηέρνπλ ε 
Γείπλνο ηνπ θπξίνπ κία θνξά ην ρξόλν, δύν θνξέο ην ρξόλν, κόιηο ην έλα ηέηαξην, ή κία 
θνξά ην κήλα. 
Δάλ ιάηξεηο έρνπλ ην Γείπλνο ηνπ θπξίνπ ιηγόηεξν ζπρλά από κία θνξά ηελ εβδνκάδα, 
ηνπο "ιακβάλεη καθξηά" κέξνο ηνπ ηη Θενύ πνπ πξννξίδνληαη γηα ιαηξεία θαη έηζη λα 
κεηαβάινπλ ζύγθξηζε ζετθή κνηίβν () ηνπ Θενύ Rev. 22: 19). Δάλ πξνζθνξά ην Γείπλνο 
ηνπ Λόξδνπ πεξηζζόηεξν από κία θνξά ηελ εβδνκάδα, ηα άηνκα απηά "Πξνζζήθε ζε" 
ηνπ Θενύ ζεία κνηίβν θαη είλαη επίζεο έλνρνη ηεο ακαξηίαο (ζπγθξίλεηε Rev. 22: 18). Δάλ 
άηνκα δελ έρνπλ Κπξηαθή, ε "πξώηε εκέξα ηεο εβδνκάδαο," σο ηνπο εηδηθή εκέξα λα 
ηηκνύλ ν Θεόο ζηε ιαηξεία (1 Cor. 16: 2), επίζεο, απνηύρεη λα αθνινπζήζνπλ κέξνο ηνπ 
κνηίβνπ Καηλή Γηαζήθε θαη επνκέλσο δελ απνηεινύλ κέξνο ηεο Δθθιεζίαο Καηλή 
Γηαζήθε. 
     Δπηπιένλ ηεο αλαγλώξηζεο ηεο εθθιεζία ηεο Καηλήο Γηαζήθεο κέζσ ηεο κνηίβν γηα 
κεηαηξνπή, ηνλ ηξόπν πνπ νη άλζξσπνη γίλνπλ κέιε απηήο ηεο Δθθιεζίαο, ηελ απζηεξή 
ηήξεζε γξαθέο θαη έρνληαο ηελ Γείπλνο ηνπ θπξίνπ θάζε εβδνκάδα, ε εθθιεζία ηεο 
Καηλήο Γηαζήθεο κπνξνύλ λα αλαγλσξίδνληαη από ηηο δηδαζθαιίεο ζρεηηθά κε ηε. 
Πνιιέο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο έθθιεζε λα κε ρξηζηηαλώλ-γηα ηα ηακεία ή αζθνύλ 
πξάγκαηα, όπσο γιπθηζκάησλ πσιήζεσλ θαη αθόκα δσεξέο εθπιύζεηο απηνθίλεην. Τνλ 
πξώην αηώλα Φξηζηηαλνί, πνπ ήηαλ κέιε ηεο ηελ εθθιεζία ηεο Καηλήο Γηαζήθεο, "έιαβε 
ηίπνηα από ην Ηνπδαίνη" (ηα νπνία δελ έρνπλ απνζεθεπηεί, 3 Jn. 7). Σήκεξα κέιε ηεο 
Δθθιεζίαο Καηλή Γηαζήθε εμαθνινπζνύλ λα πιεξνύλ όιεο ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 
κέζσ ειεύζεξε βνύιεζε ζπλεηζθνξέο από ηα κέιε, Καηλή Γηαζήθε Φξηζηηαλνί δελ 
ζέιεηε δελ πεξηκέλνπλ ηα κε κέιε λα ζπκβάιεη ηίπνηα ζην έξγν ηνπ θπξίνπ. 
Δθθιεζία ηνπ Φξηζηνύ κπνξνύλ επίζεο λα αλαγλσξίδνληαη από ην πνζό ησλ ρξεκάησλ 
πνπ δίλνπλ νη άλζξσπνη. Πνιιέο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο λα πεη ηα κέιε ηνπο λα "tithe" 
(δίλεη 10% ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο). Δάλ κηα ζξεζθεπηηθή νκάδα δηδάζθεη tithing, απηό 
είλαη έλα βέβαην κήλπκα όηη είλαη έλα πιαζηό εθθιεζία. Tithing είλαη κέξνο ηνπ δηθαίνπ 
Παιαηά Γηαζήθε πνπ δόζεθε γηα ην Δβξατθό έζλνο. Τν λόκν ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο πνπ 
πεξηέρνληαη ζε δηάθνξνπο θαλόλεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή, δηαηεξώληαο ηελ εκέξα 
Sabbath, δσηθώλ ζπζίεο, εηδηθή ηεξείο, θ.ιπ., θαη απηό ην δίθαην πνπ ήηαλ ζε ηζρύ 
πεξίπνπ 1.500 ρξόληα. Αθνύ ν Ηεζνύο ήξζε ζηνλ θόζκν καο είπε ηνλ ζάλαηό ηνπ, ζα 
επηθέξεη κηα λέα Γηαζήθε (Lk. 22: 20) θαη απηό ζπλέβε. Ο Ηεζνύο αλέιαβε νιόθιεξν ην 
ζύζηεκα Παιαηά Γηαζήθε από πεζαίλνπλ ζηνλ Σηαπξό (Rom. 10: 4 θαη λα ζπγθξίλεηε 
Heb. 8: 5-13). Δάλ άηνκα πξνζπαζνύλ λα ζπλδέζεηε νπνηνδήπνηε κέξνο από ην λόκν 
ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο ζε αλζξώπνπο, θαη ιέγνληάο αλζξώπνπο λα "tithe" είλαη έλα 
παξάδεηγκα απηό, ε Βίβινο ιέεη άλζξσπνη είλαη "πέζεη από ράξηηνο" θαη νη "έθνςε από 
Φξηζηνύ" (Gal. 5: 4, ASV). 
Αληί ησλ tithing, κέιε ηεο Δθθιεζίαο Καηλή Γηαζήθε θάλεη κηα πξνζσπηθή απόθαζε 



ζρεηηθά κε πόζν λα δώζεη. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε εθθιεζία ζηνλ νπνίν αλήθεη ν 
Φξηζηόο δηέπεηαη από δύν βαζηθνύο θαλόλεο όηαλ πξόθεηηαη λα δώζεη: (1) λα 
"απεξίζθεπηα" θαη (2) λα δώζεη όπσο καο έρνπλ ήδε "επδνθίκεζε" (1 Cor. 16: 2, 2 Cor. 
9: 7). Γεδνκέλνπ όηη ε Καηλή Γηαζήθε ιέεη όπσο καο έρνπλ ήδε επδνθίκεζε, 
νπνηαδήπνηε εθθιεζία πνπ ιέεη αλζξώπνπο λα "tithe" (δίλεη 10%) είλαη κηα πιαζηά 
εθθιεζία. Όζνη δεηήζεηε ή λα πσ αλζξώπνπο λα tithe δηδαζθαιία κηαο "δηαθνξεηηθά 
Δπαγγέιην" (Gal. 1: 6-9). Απηό ην ζθάικα είλαη ηόζν ζνβαξή, όηη ν Παύινο είπε εθείλνη 
πνπ πξνζπαζνύλ λα ζπλδέζεηε θάπνην ηκήκα ηνπ ην λόκν ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο ζε 
αλζξώπνπο είλαη ζαλ κηα γπλαίθα πνπ είλαη παληξεκέλε κε δύν άλδξεο γηα ηελ ίδηα 
ζηηγκή (Rom. 7: 1-4). 
Καηλή Γηαζήθε ρξηζηηαλώλ γλσξίδνπλ θαη δηδάζθνπλ όηη ν Ηεζνύο "θαξθσκέλα ην παιηό 
δίθαην ζηνλ Σηαπξό" (Col. 2: 14) θαη ηελ αθαίξεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο λόκνο 
πεξηιακβάλεη ηελ εμάιεηςε ησλ ηελ δέθα εληνιέο. Πξάγκαηα γηα θόλν, θινπή θαη κνηρεία 
είλαη αθόκε ιάζνο (Rom. 13: 9), αιιά απηέο νη πξάμεηο είλαη ιάζνο, επεηδή 
απαγνξεύεηαη από ηελ Καηλή Γηαζήθε. Άλζξσπνη λα "κάζνπκε" από ηελ Παιαηά 
Γηαζήθε (Rom. 15: 4), αιιά ηελ Καηλή Γηαζήθε είλαη ν λόκνο όια είλαη ππό ηώξα. 
Πιαζηά νκάδεο ζπρλά απνηπγράλνπλ λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμύ ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο 
θαη ηεο λέαο (ηνπο δηδάζθνπλ όηη νη δέθα εληνιέο εμαθνινπζεί λα είλαη δεζκεπηηθέο, 
άηνκα πνπ πξέπεη λα tithe, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη αλάγθε λα δηαηεξεζεί ε εκέξα 
Sabbath, θ.ιπ.), αιιά απηά ηα πξάγκαηα δελ δηδάζθνληαη από ηελ Καηλή Γηαζήθε 
ρξηζηηαλώλ. Τα κέιε ηεο Δθθιεζίαο Καηλή Γηαζήθε γλσξίδνπλ ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ 
Παιαηά Γηαζήθε θαη ηελ Καηλή Γηαζήθε. 
Δπεηδή ηα κέιε ηεο ε εθθιεζία ηεο Καηλήο Γηαζήθεο νξζή δηάθξηζε ζηελ Παιαηά 
Γηαζήθε από ηελ Καηλή Γηαζήθε, ζπκκνξθώλνληαη κε ην ζέιεκα ηνπ Θενύ ζηνλ ηνκέα 
ηεο κνπζηθήο. Άλζξσπνη ρξεζηκνπνηείηαηζύζηεκα ππό ηελ Παιαηά Γηαζήθε ιαηξείαο, 
νξγαληθή κνπζηθή (Ps. 150, 2 Chron. 29:25). Υπό ηελ Καηλή Γηαζήθε ζύζηεκα ιαηξείαο, 
νη άλζξσπνη είλαη είπε ζπγθεθξηκέλα γηα λα "sing" (Eph. 5: 19 7 3: 16: Col.) θαη απηό 
είλαη ηη θάλνπκε Καηλή Γηαζήθε ρξηζηηαλώλ. Δάλ ηελ Καηλή Γηαζήθε είπε "λα κνπζηθή," 
εκείο ζα επηηξέπεηαη λα θάλνπλ κνπζηθή νπνηνδήπνηε ηξόπν ζα επηιέμνπκε. Από ην 
Θεό είπε ζπγθεθξηκέλα εθείλσλ πνπ δνπλ ππό ηελ Καηλή Γηαζήθε είλαη λα θαηαζηήζνπκε 
κνπζηθή, ηξαγνύδη (compare Heb. 13: 15), απηό είλαη ηη θάλεη ιαό ηνπ θαη απηό είλαη έλα 
άιιν ζήκα ηαπηνπνίεζεο ηεο Δθθιεζίαο ηνπ Φξηζηνύ. Δάλ ηξαγνπδάκε θαη ΠΑΊΕΟΥΝ 
ζηηο νδεγίεο ιαηξείαο, κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε ηνπ Θενύ. Πξνζζήθε νξγαληθή 
κνπζηθή κε ιαηξεία είλαη έλα παξάδεηγκα "ζα-ιαηξείαο" (Col. 2: 23) θαη ζα "πέξα από ό, 
ηη είλαη γξακκέλν" (1 Cor. 4: 6). 
Φνξσδίεο εθθιεζία είλαη έλα άιιν παξάδεηγκα "πάκε πέξα από ό, ηη είλαη γξακκέλν." Ζ 
Βίβινο ιέεη ρξηζηηαλώλ είλαη λα «ηξαγνπδήζσ έλα ην άιιν» (Eph. 5: 19 7 3: 16: Col.), 
αιιά νξηζκέλνη ρξεζηκνπνηνύλ εθθιεζηαζηηθώλ ρνξσδηώλ "γηαηί ηνπο αξέζεη ηνπο." 
Λαηξεία δελ είλαη ζρεηηθά κε ό, ηη ζέινπκε. Πξόθεηηαη γηα ηε κεηά ηνπ Θενύ κνηίβν 
(compare Jn. 4: 24, όπνπ ν Ηεζνύο είπε καο "πξέπεη λα πξνζθπλήζσ ζηελ αιήζεηα"). 
Δάλ δελ θάλνπκε ηα πξάγκαηα κε ηνλ ηξόπν πνπ πεξηέγξαςε ν Θεόο, ζα 
πξνρσξήζνπκε πέξα από ό, ηη είλαη γξακκέλν (1 Cor. 4: 6), "δελ είλαη πιένλ ζεβόκαζηε 
ηνπ δόγκαηνο ηνπ Φξηζηνύ" θαη "έρνπκε δελ Θενύ" (2 Jn. 9). 
Τα ζέκαηα ηεο ζσηεξίαο θαη ιαηξείαο είλαη πνιύ ρξήζηκν ζε δηαρσξηζκό ηελ εθθιεζία 
ηεο Καηλήο Γηαζήθεο από πιαζηά νκάδεο, αιιά απηά δελ είλαη ην κόλν ηξόπνπο γηα λα 
αλαγλσξίζεη ηελ αιεζηλή εθθιεζία ηνπ Ηεζνύ. Μπνξεί λα πξνζδηνξίζνπκε επίζεο 



εθθιεζία πνπ αθνινπζεί πξαγκαηηθά κνηίβν ηνπ Θενύ, κειεηώληαο ηη ιέεη ε Βίβινο 
ζρεηηθά κε ηελ εθθιεζία νξγάλσζε. Κάζε νξγαληζκόο έρεη θάπνην είδνο δνκή, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έλα αξρεγείν ηνπ ή ην θεληξηθό γξαθείν, θαη απηό ηζρύεη 
επίζεο γηα ηελ εθθιεζία ηεο Καηλήο Γηαζήθεο. Ο Ηεζνύο είλαη ν επηθεθαιήο ηεο 
Δθθιεζίαο θαη θαηνηθεί ζηνλ νπξαλό (πξάμεηο 1: 11). Οπξάληα enthronement Ηεζνύ 
(πξάμεηο 2: 30) καο ιέεη ε "αξρεγείν" γηα ηελ Καηλή Γηαζήθε εθθιεζία είλαη ζηνλ νπξαλό. 
Γήισζε έλαο άιινο ηξόπνο, εθθιεζία ηνπ Ηεζνύ έρεη θακία καγεπηηθό αξρεγείν ηνπ. 
πιαζηά εθθιεζίεο, σζηόζν, ζπρλά έρνπλ έλα καγεπηηθό έδξα. Δπίζεο, ε εθθιεζία ηνπ 
Ηεζνύ είλαη απηόλνκε (απηνδηνηθνύκελε). 
Όπσο θαίλεηαη θαη από πξάμεηο 14: 23 θαη Magister ζηε θηινζνθία 1: 1, θάζε πνίκλην 
ηνπ θπξίνπ εθθιεζία είλαη λα έρνπκε ηνπηθνύο εγέηεο, γλσζηό σο "πξεζβύηεξνπο" 
(άλδξεο απηέο αλαθέξνληαη επίζεο σο επηζθόπνπο, presbyters, pastors, επόπηεο, 
shepherds. Κάζε κία από απηέο ηηο ιέμεηο πεξηγξάθεη κηα δηαθνξεηηθή πιεπξά ηνπ ηνπ 
πξεζβύηεξνο κηα εξγαζία). Paul πεξηγξάθνληαη ηα πξνζόληα γηα απηνύο ηνπο άλδξεο 
ζην 1 Tim. 3: 1-5 θαη ν ίδηνο είπε πξεζβύηεξνπο "λα πξνζέμνπκε ηνπ" (απνηεινύλ ηνλ 
θαλόλαrs θαη ζηε) κηα ηνπηθή ζπλέιεπζε (1 Tim. 3: 5). Τίηνο "πξεζβύηεξνπο" πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ Tit. 1: 5 θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο πεξηγξάςεη σο «επηζθόπνπο"ζηελ Tit. 
1: 7. 
Γηαβάδνπκε ησλ γεξόλησλ ζηελ Ηνπδαία (πξάμεηο 11: 29-30), Νόηηα Γαιαηία (πξάμεηο 14: 
23), Ηεξνπζαιήκ (πξάμεηο 15: 6), Δθέζνπ (πξάμεηο 20: 17), θαη Μηθξά Αζία (1 Pet. 5: 1). 
Υπάξρνπλ ζησπεξή αλαθνξέο γηα λα ηνπο ζε 1 ΘΔΣΣ. 5: 12 θαη Heb. 13:17. Σηελ Tit. 1: 
5 ζα κάζνπκε όηη πξεζβύηεξνπο ήηαλ αλαγθαίεο ζε όιν ην λεζί ηεο Κξήηεο ("θάζε 
πόιε).  
Αλ θαη ην κνηίβν ηνπ Θενύ γηα Δθθιεζίαο εγεζία δελ εθηείλνληαη πέξαλ ησλ ζηελ ηνπηθή 
θνηλόηεηα, έλα πςειό πνζνζηό religious νκάδεο έρνπλ κηα ζπλάληεζε ηεο ζξεζθεπηηθέο 
νκάδεο ηνπ ε νπνία μεθεύγεη από ηελ ηνπηθή εθθιεζία () ησλ εγεζία δνκή έρνπλ έλα 
"Δθθιεζίαο αξρεγείν" ζε κηα πνιύ γλσζηή πόιε ή ζε άιιε ρώξα ή ππάξρεη θάπνην 
είδνο ζε πεξηθεξεηαθό, εζληθό ή Παγθόζκην Σπκβνύιην). Αλ θαη απηέο νη ξπζκίζεηο είλαη 
θνηλέο, είλαη αληίζεηεο πξνο ην κνηίβν ηνπ Θενύ. Δθθιεζία νξγάλσζε είλαη απιώο έλαο 
αθόκε ηξόπνο γηα ην δηαρσξηζκό εθθιεζίαο ηνπ Φξηζηνύ από ηηο απνκηκήζεηο ρηηζκέλν 
από άλδξεο. 
     Ο Ηεζνύο είλαη ν επηθεθαιήο ηεο Δθθιεζίαο, πξεζβύηεξνη είλαη ησλ ηνπηθώλ εγεηώλ, 
θαη εθθιεζία ηνπ Ηεζνύ έρεη εηδηθώλ ππαιιήισλ, γλσζηή σο "δηαθόλνπο" (1: 1 Magister 
ζηε θηινζνθία). Δπίζεο, ε εθθιεζία ηνπ Φξηζηνύ έρεη άλδξεο πνπ ρξεζηκεύνπλ σο 
θαινπξναίξεηνη. Ο Παύινο θαη Timothy ήηαλ δύν πξώην αηώλα νη ππνπξγνί θαη εse 
άλδξεο είλαη αλαθέξεηαη σο "Υπάιιεινη" Magister ζηε θηινζνθία 1: 1. Σε αληίζεζε κε 
ηηο εθθιεζίεο ρηηζκέλν από άλδξεο όπνπ θαινπξναίξεηνη είλαη νη εγέηεο θαη ζπρλά νη πην 
ζεκαληηθέο άλζξσπνη ζηελ Κνηλόηεηα, ε Βίβινο ιέεη ην θαινπξναίξεηνη ζηελ εθθιεζία 
ηνπ Φξηζηνύ είλαη ππάιιεινη. Τα ελαπνκείλαληα κέιε ζηελ εθθιεζία ηνπ Ηεζνύ ηνπ ηελ 
Καηλή Γηαζήθε πνπ νλνκάδνληαη απιώο "Αγίσλ." 
Τν κνηίβν ηεο Καηλήο Γηαζήθεο γηα Δθθιεζίαο νξγαληζκό πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο 
πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο βξίζθεηαη ζε έληνλε αληίζεζε κε ην ζύζηεκα "θιήξνπ-
laity" βξέζεθαλ ζε πνιιέο νλνκαζηηθέο αμίεο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζε πνιιέο 
εθθιεζίεο ηερλεηέο πξέπεη λα ππάξρεη έλα "επίζεκν πξόζσπν" βάθηηδε ηνπο 
αλζξώπνπο ή λα βνεζήζεη κε ιαηξεία. Μνηίβν ηνπ Θενύ γηα ηνλ Φξηζηηαληζκό ιέεη όιεο 
ηηο απνζεθεπκέλεο είλαη "ηεξείο" (1 Pet. 2: 5, 9). Αληί ηεο δηαίξεζεο άηνκα ζε "θιήξνπ θαη 



laity", ν Ηεζνύο είπε "όια είλαη αδειθνύο" (Mt. 23: 8). Paul απεηθνλίδεηαη ην ζεκείν απηό 
ζεκεηώλνληαο πώο βνήζεζε πνιινύο από ηνπο Κνξίλζηνπο θαη κε ιαηξεία (1 Cor. 14: 
26). Τνπο Κνξίλζηνπο γλώξηδε ιαηξείαο ηνπο δελ πξέπεη λα δηελεξγνύληαη από έλαλ 
εηδηθό ηεξέα ή θάπνην είδνο "Ηεξά πξόζσπν", επεηδή όια ρξηζηηαλώλ είλαη "ηεξείο" (αλαζ. 
1: 6, 5: 10) θαη όινπο ηνπο Φξηζηηαλνύο ζεσξνύληαη "Ηεξά" (1 Pet. 1: 15). 
Ο κόλνο πξαγκαηηθόο πεξηνξηζκόο όηαλ πξόθεηηαη γηα έρνληαο εγεηηθό ξόιν ζηε ιαηξεία 
είλαη θύινπ ελόο αηόκνπ. Γήισζε έλαο άιινο ηξόπνο, γπλαίθεο δελ επηηξέπεηαη λα 
αλαιάβεη εγεηηθό ξόιν ζηε Σπλέιεπζε, εάλ ππάξρνπλ άλδξεο (1 Cor. 14: 34-35 θαη 
ζπγθξίλεηε 1 Tim. 2: 8-13). Ζ εθθιεζία ηνπ Φξηζηνύ, νπνηαδήπνηε ρξηζηηαληθή αξζεληθό 
λα βνεζήζνπκε κε ιαηξεία, λα δηδάμεη ή ηα θεξύηηνπκε. Δθθιεζίεο πνπ έρνπλ 
θαινπξναίξεηνη γπλαηθώλ είλαη πην ζίγνπξα πιαζηά εθθιεζίεο επεηδή παξαβηάδνπλ 
απηά πνπ είπε ν Παύινο ζην 1 Cor. 14: 34-35 θαη 1 Tim. 2: 8-13. Ο Θεόο έρεη δώζεη έλα 
"κνηίβν" γηα ηελ εθθιεζία ηεο Καηλήο Γηαζήθεο (2 Tim. 1: 13) θαη όιεο πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε απηό ην κνηίβν λα αλαγλσξίζεηε θαη λα εξγαζηείηε κε ην "εθθιεζία ηνπ 
Φξηζηνύ" ζηελ Κνηλόηεηα ηνπο. 
Έρνπλ καο βξέζεθε θαη είλαη καο έλα κέξνο ηεο ε κία εθθιεζία ρηηζκέλε από Φξηζηό; 
Δάλ ε "εθθιεζία ηνπ Φξηζηνύ" (Rom. 16: 16) δελ ππάξρεη ζηελ Κνηλόηεηά καο, λα 
μεθηλήζεηε έλα θαη πξαθηηθή γηα ηελ Καηλή Γηαζήθε Φξηζηηαληζκό (δειαδή θάλνπκε 
πξάγκαηα όπσο ε Καηλή Γηαζήθε πεξηγξάθεη αθξηβώο). Μπνξνύκε λα αξρίζνπκε κηα 
ζπλέιεπζε ζην ζπίηη καο (1 Cor. 16: 19 7 4: Col.: 15. Phile. 2) ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα 
ελνηθηαδόκελε ρώξνο γηα λα μεθηλήζεηε "ιαηξεία ζην πλεύκα θαη αιήζεηα" (Jn. 4: 24). 
Σίγνπξα δελ επηζπκνύκε λα είλαη κέξνο ησλ πιαζηώλ νκάδσλ όηη «αθήζηε ηελ εληνιήλ 
ηνπ Θενύ, θαη θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν γξήγνξα ηελ παξάδνζε ηεο άληξεο» (Mk. 
7: 8). Να ζπκάζηε όηη, "όιεο νη εθθιεζίεο ηνπ Χξηζηνύ ζαο ραηξεηώ" (Rom. 16: 16).  
 


