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жабуу: Иса Машаяктын чыныгы илинген же пайдалануу обелисктерге бар 
беле? коомдук энчи болуп Джойс, лондон Жалалабат башка бардык 
сүрөттөр. 
 
Иса оор Анын чиркөөгө каршы чыга албайт деп билдирди. Сиз бул жыйын 
бүгүн кайда кайдан билебиз? 
 
Ишенесиңби? Эгер чыныгы «тиешесин берсин», Машаяктын жолдоочусу 
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болууга даяр эмес, жөн эле унутчаак болуп саналат? Эгер чыныгы христиан 
чиркөөсүнүн жөнүндөгү чындыкты кантип кармай алмак эле? 
 
мыкты чакан, жаманатты тобу бүгүн Ыйсанын чыныгы жолдоочуларынын 
жыйналышын билдириши мүмкүн? 
 
«ишеним ыйыктарга колуна бардык жолу үчүн күрөшүүгө» даяр болушу 
же бир жасалма келет? сиз сезимдерине гана таянуу керек же Кудайдын 
сөзү чечет? 
 
Эгер чынында эле, Ыйык Китептеги критерийлерин ишенет? Эгер далилдер 
кайсы билебиз, белгилерди жана ишараттар Кудайдын чыныгы жана 
үзгүлтүксүз чиркөөсүнө аныктоого болот? 
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1. Чиркөө кайсы уланта беле? 
 

Жыйындар ми жана миллиарддаган адамдар 
 

Ыйсанын жыйындын бир бөлүгү деп ырастаган негизги окууларга 
айырмачылыктар менен топтордун саны бар. Алардын көбү олуттуу тарыхый 
биримдик жөнүндө сөз болуп жатат. Эки миллиард адам ошол чиркөөлөрдүн 
бир бөлүгү болуп эсептелет. Массалык чиркөө Ыйсанын чыныгы жолдоочусу 
чиркөө болуп саналат? 

Бир чындык каларлык, бирок чындык, көп адамдар бардык христиан 
чиркөөлөрү Ыйык Китепте алардын ишенимдерин жана көз караштарын алуу 
суралган деп болжолдоого сезилет, бирок, чындык христиандар дээрлик 
бардык чиркөөлөр, адатта, ыйык китептик эмес да, таянып турган болуп 
саналат алардын ишеними үчүн бутпарастык каада-салттар! 

Дээрлик эч бири көп, алардын жубатарлык адаттар, каада-салттар, маданият, 
жана / же коомго каршы чыгат, Ыйык Китептен толук чындыкты үйрөтөт.  

Анда силер чын эле Исанын чыныгы жолдоочуларынын жыйналышын 
аныктоого болот? 

Жалган жыйындарды жоготконго жардам жеңил далилдер бар? Эгер 
акылыбыз менен жүрөгүбүздү бул далилдер табуу үчүн ачууга даяр болсо, 
белгилер, жана билүүгө, жооп ачылган жана Исанын чыныгы 
жолдоочуларынын чиркөө кайда билүү маанилүү ЭМНЕ түшүнөт бүгүн жана 
эмне себептен Кудайга кызмат кылууда ынталуу, ээ болууга тийиш турган 
Кудайдын ою боюнча, бул учурда иш-аракет. 

Ыйык Китепте эмне деп таап жана сен үчүн, билип келгиле. Кудайдын 
чыныгы чиркөөсүнө Жолго кош. 

Ыйса Өзүнүн Чиркөө Улантуу келет деп окуткан 

Ыйса Өзүнүн чиркөө Бул дүйнөнүн акырына чейин уланат деп үйрөткөн:  

... Мен Өзүмдүн Жыйынымды курамын, аны көрдүн * + дарбазалары каршы 
чыга албайт. (Эгерде башкасы Матай 16:18, New King James Version боюнча)  



... Мен Өзүмдүн Жыйынымды курамын, аны Netherworld дарбазалары 
ага каршы чыга албайт. (Матай 16:18, New америкалык Ыйык Китепте, 
католик епископторунун АКШ жыйынына менен чыгып) 

«Бардык бийлик асманда да, жерде да. Ошондуктан, бардык элдерден 
шакирт даярдагыла, Ата, Уул жана Ыйык Рухтун атынан сууга 
чөмүлдүрүп, аларды бардыгын аткарууну аларга үйрөткүлө 20 Мен 
үчүн берилгенин мен силерге буйругандарымдын жана мына, Мен 
акыр заманга чейин, бардык убактарда, силер менен болом «. (Матай 
28: 18- 20) 
 

Өлүм (адис / Netherworld) да, убакыт (ушул курактагы акырына карата абал 
боюнча) Ыйсанын чыныгы жолдоочусу, чиркөөгө каршы чыга берет.Ыйсанын 
окуулары бүткүл чиркөө жашы боюнча чыныгы жыйынды түзөт тобу (же бир 
нече топтору) бар болушу керек экенин далилдеп турат.Бул чиркөө Ыйса 
(Матай 28: 19-20) эмнени буйруса, ошонун баарын үйрөтүп турган бүткүл 
дүйнө жүзү боюнча (Иоанн 6:44) Ата деп кимге адамдарга. 
 

Иса ошондой эле алдын ала, чыныгы христиан чиркөөсүнүн тарыхы жөнүндө 
үйрөткөн. Ал Аян китебиндеги 2 күнүгэр жана 3-бөлүмдөрдөЖыйындарга берген 
билдирүүлөрдү жасаган. 
 

Ыйык Китепте болсо, диний жазгандарына жана тарых чиркөө жашка бою 
чыныгы жыйынга мурда элчилик жана ишенимдүү пост-элчилик чиркөө 
ишенип, бир гана реалдуу талапкерлердин, кандай көрсөтө алат, ошол эле 
окууларды жана тажрыйбаларды сактап жүргөндөр (Мат болот Жүй. 3).  

Чиркөө жашы аягына чыга элек болгондуктан, Ыйса болсо аларга келе элек 
эле, чыныгы чиркөө болушу керек. Бирок кайда? 
 

21-кылымда Машаяктын чыныгы жыйынга үчүн чынында эле эки гана 
мүмкүнчүлүктөр көп четтеген болгон жок, бар экендигине карабастан, бул 
өтө грек-рим бир же бир нече чиркөөлөрдүн топ таасирин тийгизген, же бир 
чиркөө же топ да болуп саналат кээ бир башка, дагы, чынында эле, элчилик 
жана библиялык, булагынан чиркөөлөр (кара: ЖАКАН аЛГАН АЯН 2, 3, жана 
17-б.) 
 

Ыйык Китепти, ыйман келтиргендер, биз үчүн эч кандай башка 
параметрлери. Чыныгы жыйынга бир гана реалдуу талапкер (лар) да эрте 



элчилик жыйындын окшоп, бүгүнкү күндө ошол эле окууларды жана 
тажрыйбаларды бар бир же бир нече топтор болмок. 
 

Ыйык Китепте баарын далилде керектигин үйрөткөн 
 

Көп кылдат катышуу эмне чиркөө оюбузга да келбейт. Көп бардык диндер 
бир жерге алып келиши тарыхый жана диндер аралык элге талаптарын 
ишенем. Ошентсе да Ыйса кенен мамиле ( «жеңил жолу»), жок кылынышы 
керек болгон жана бир нече издегендер бул дүйнөдө түз жана тар жолду 
таба турган (: 13-14, Ыйык Китеп МАТАЙ жазган Жакшы Кабар 7) экенин 
айткан. 
 

Эгер чиркөө Ыйсанын чыныгы жолдоочусу ким экенин же андай эмес экенин 
далилдөө үчүн убара керек? 
 

Көпчүлүк адамдар басымдуулук кылган дин жана алардын үй-бүлө же 
жергиликтүү маданият кабыл кандай кабыл алышат. Кээ бирлери болсо, 
алардын жашоосунда өзгөрүүлөрдү жаса. Кээ бир өзгөртүүлөр сезим, Список 
үчүн кээ бир, жана окуунун боюнча кээ бир үстүндө негизделген.Кээ бир өтө 
эркин сезет бир чиркөөгө көрөт. Башкалар анын жакындык, жаштар жана / 
же башка коомдук программалардын негизинде бирин тандап, же болбосо 
кандайдыр бир мансап, анткени. 
 

Сен эмне кылышың керек? 
 

Элчи Пабыл мындай деп жазган (протестанттык жана католик Инжилде 
котормолорун кабыл ылайык): 
 

Бардыгын текшерип көргүлө +, жакшы болсо, ошону бекем карма. (1 
Тесалоникалыктар 5:21, Ыйык Китеп) 

 

Бардыгын текшерип көргүлө +, жакшы болсо, ошону бекем карма. (1 
Тесалоникалыктар 5:21, Шемуел) 

 

Бул дүйнөгө ылайыкташпагыла эмес, тескерисинче, Кудайдын жакшы, 
өзүнө жаккан жана кемчиликсиз эрки эмне экендигин таанып билүү 
үчүн, акыл-нып, өзгөргүлө. (Оку: Римдиктер 12: 2, бөтөн жерликтердин) 

Ал эми ким бул дүйнөдө жашоо образына керек; тескерисинче, 
Кудайдын жакшы, өзүнө жаккан жана кемчиликсиз эрки эмне 



экендигин таанып билүү үчүн, акыл күчү менен кайра болот. (Оку: 
Римдиктер 12: 2) 

 

Эгер чыныгы жолдоочусу жыйын бүгүн кайда экенин далилдеп 
келишет? Эгер сиз болушу мүмкүн деп ойлойм, анда силер чын эле Ыйык 
Китепти колдонуп критерийлерин колдонгон? 
 

Качан Чиркөө башташканбы? 
 

Жыйын бүгүн кайда жакшыраак түшүнүк алуу үчүн, ал баштаган көрүү үчүн 
жакшы болмок деген ойго келген. Матай 16:18-жылы, Ыйса: «Бул таштын 
үстүнө» Өз жыйынын курат айтты (Өзүн дегенди билдирет, ЫЙЫК 
ЭЛЧИЛЕРДИН ИШТЕРИ 4: 10-11; 1 Корунттуктарга 10: 4) жана Ыйык Рухту 
(Жакан 16 жиберчү: 7; cf. Джон 14:26). Бул качан башталган? 
 

Ал тирилген элүү күндөн кийин башталган. 
 

Кристиан чиркөө Элүүнчү с күнү башталган. Ыйык Рух жиберген эле 31 
AD. Кудайдын Чиркөө кантип жөнүндө Элчилер китебине экинчи бөлүмдө 
төмөнкү байкап: 
 

Элүүнчү күн толугу менен келип, алар ... 4 бардыгы бир жерде, бир 
тилек менен эле, алар рух берген сүйлөө жөндөмдүүлүгүнө жараша, 
баары ыйык рухка толуп, ар кандай тилдерде сүйлөй 
башташты. (Элчилер 2: 1,4) 
 

Ошондо Петир он бир элчи менен + ордунан туруп, үнүн бийик чыгара 
мындай деди: 

 

Ысрайыл эркектери «Жүйүт эркектери жана Иерусалим 
жашагандардын бардыгы, бул сага, жана менин сөздөрүмдү кулак 
... 22 маалымболсун», сөзүмө кулак салгыла: силер назареттик Ыйсаны 
мыйзамсыздардын, кереметтери менен, силерге Кудайдын менен 
ырасталат бир Man, керемет жана Кудай арасында силер да билем, сен 
Ага аркылуу белгилер - 23 Аны, чечкиндүү максатында Кудайдын 
белгиленген эрки жана алдын аркылуу да, силер мыйзамсыздардын 
колу менен алып, айкаш жыгачка кадалган эле, өлүм 
жазасына; 24 Кудай Ал аны менен өткөрүлүшү керек бул мүмкүн эмес 
эле, анткени, өлүм кишенинен бошотуп, тирилтти, ... 



 

«Ошондуктан, бүт Ысрайыл эли Кудай Ыйсаны, силер айкаш жыгачка 
кадаган, Эгебиз, Машаяк да кылганын экенин билип алгын». 
 

Муну укканда, алардын жүрөгүнө канжар сайылгандай болду, жана 
Петир менен берки элчилерден, мындай деди: «Агайын-туугандар, биз 
эмне кылышыбыз керек?» 
 

Ошондо Петир мындай деди: 
 

«Өкүнгүлө + жана ар бир адамдын күнөөлөрү кечирилиши үчүн 
Ыйса Машайактын ысымынын урматына сууга чөмүлдүрүлгүлө, 
ошондо Кудай. Ошондо Кудай силерге Ыйык Рухту белек 39 Анткени 

Кудайдын убадасы силерге, силердин балдар үчүн жана 
баарына чыгаталыстан да, ошондой эле Кудай деп аташат 
Мырзабызга көп. « 
 

Деп, мындан башка дагы көп сөздөр ал жөнүндө күбөлөндүрүп, 
аларды чакырган менен 41 Ошондо анын сөзүн чын жүрөктөн 
кабыл алгандар чөмүлтүлүп +: «Бул бузулган 
муундан сактангыла.»; Ошол күнү үч киши жан аларга 
кошулду. 42 Алар нан сындырып, элчилердин насааттарын угушчу, 
бири Туруктуулук жана сыйынышчу ... 47 Бүт эл аларга жакшы 
мамиле кылчу. Эгебиз болсо ар күнү куткарыла жаткан адамдар 
күн сайын чиркөөгө кошумчалады. (Оку: Элчилер 2:14, 22-24, 36-
42, 47) 
 

Кудай күн сайын чиркөөгө кошуп жатты. Ал да өкүнүп, чөмүлтүлүү үчүн эле 
байкадым. Ошентип, экөө тең бир гана кыла алган адамдар чыныгы христиан 
чиркөөсүнүн кошулду. Ишенимдүү элчилердин окутуусуна уланган экенин 
байкайсыз. Бул ишараттар Чыныгы дин менен гана Машаяктын чиркөө деп 
ырастаган ошол айырмасын түшүнүүгө жардам бере алышат. 
 

Чиркөө кандай болот? 
 

«Чиркөөнүн» деп которулган New Testament сөз «ekklesia» дегенди билдирет 
деп эле грек тилинен келген Ыйык Китепте ошондой эле чиркөө Машаяктын 
денесин билдирет деп айтылат: «бир чыгып, жыйын деп аталат.»: 



Ал бардык жагынан ал биринчиликти үчүн, өлгөндөрдүн арасынан 
башталышы, тун органга, жыйындын башчысы болуп 
саналат.(Колостуктарга 1:18) 
 

Жыйын ... Машайак, Өз денесинин үчүн, (Колостуктарга 1:24)  

Ошондуктан, чыныгы жыйынга умтулууда, биз Ыйсанын жана анын алгачкы 
элчилердин ишеним менен окуулары менен мындан ары да ишенимдүү 
момундар бир дене үчүн издеп жатышат. Чиркөө «рухий үй» (1 Петир 2: 5), 
жана тарых бою бир физикалык уюмдун же юридикалык менен эле 
чектелбейт. 
 

Бир чыныгы жолдоочусу эмне кылышы зарыл? 
 

Чыныгы Христиан Иса чакырыкты кабыл алган адам болсо, туура өкүнүп, 
сууга чөмүлдүрүлүп жатканда, ал, чынында, Кудайдын ыйык руху (Элчилер 
2:38) кабыл алды. Албетте, Ыйсанын чыныгы жолдоочулары эмес, ким көп 
дешет. 
 

Кабарлоо Элчи Пабыл да Исанын жолдоочулары Кудайдын руху алардын 
ичинде жашаган бар экенин жана алар кыла албай жаткандарга караганда 
жашоонун башка түрүнө алып келет деп жазган: 
 

, Бирок, чынында эле, Кудайдын Руху жашап жатса, анда силер 
күнөөкөр дененин, ал эми Рухтун жетеги менен, жок. Ким Машайактын 
Руху жок болсо, азыр, ал жок болот. 10 Эгерде Машаяк силер менен болуп, 
анда дене күнөөнүн айынан өлүк болсо да, ал эми тирилткен 
Кудайдын руху бар, анткени адил 11. Ал эми Рух өмүр силерде Исаны 
өлгөндөрдүн арасынан, Машайак Ыйсаны өлгөндөрдүн арасынан 
тирилткен Кудай силердин да жашаган өз Руху менен силердин өлө 
турган органдардын өмүр берет. 
 

Ошондуктан, бир туугандар, биз табиятыбызга карыздар эмеспиз - 
дене, күнөөкөр табиятыбыздын каалоосу боюнча жашагыдай 
эмес, 13Анткени сен өлөт күнөөкөр табиятыбыздын каалоосу боюнча 
жашагыдай, анда. ал эми Рухтун жардамы менен өлүм жазасына 
дененин иштерин, анда жашап жатабыз. 14 Анткени Кудайдын Рухунун 
жетеги менен жүргөндөрдүн, бул Кудайдын балдары. (Оку: Римдиктер 
8: 9-14) 
 



Чын эле, Кудайдын Руху жок болсо, адамдар өз бири болуп саналат. 

Ыйсанын жолдоочулары сүйүүгө жана сүйүү көрсөтүүгө, ал эми дүйнөнүн 
тагы мүмкүн эмес: 
 

Кудай Атабыздын алдында таза жана таза дин бул кайгы жетим-
жесирлерге жана өзүн бул дүйнөдө таза сактоо. (Жакып 1:27) 
 

Элчи Петир мындай деп жазган: 
 

Ошондуктан, сүйүктүү бир туугандарым, силер алдын ала билип, 
анткени, ал мыйзамсыздар күнөөсү менен алып, сен да өз Сабыр 
тартып, жыгылып калбашы үчүн сак болгула +, 18 бирок Мырзабыз жана 
Куткаруучубуз Иса Машаяктын ырайымы +, билимибизди арттыра. Ага 
азыр жана түбөлүктөн түбөлүккө даңк болот. Оомийин. (2 Петир 3: 17-
18) 
 

Рухий жактан өсүү менен адамдын жашоосун өзгөртө турган чыныгы 
жолдоочусу болуу маанилүү бөлүгү болуп саналат. Мындан тышкары, 
Исанын чыныгы жолдоочулары, чыныгы ишеним «бардык жерде эл каршы» 
келет (Элчилер 28:22) экенин түшүнүп, анын лидерлери башка диний 
«бийлик», анткени, алардын окуулары жана билим берүү (Элчилер тартып 
дей тийиш болгон 4: 1-21; 6: 9-14) Ыйсанын чыныгы жолдоочуларынын 
баары куугунтукка дуушар болот, ал (Жакан 15:20). 
 

Кудай кабарчы Dibar Apartian кеч Чиркөө мындай деп жазган: 
 

Ыйсанын чыныгы жолдоочусу болуу үчүн кайраттуу болушубуз 
керек! 

 

Байыркы пайгамбарлардын эр жүрөк адамдар эле. Кудай убада кылган 
жерге киргени күрөштү баштоо үчүн Жашыяга кийин, Ыйса мындай 
буйрук берди: «Бекем, кайраттуу бол» (Жаш. 1: 6). . 
 

Элчилер Кудайдын Ыйык Рух түштү, айрыкча, кийин да, эр жүрөк 
адамдар эле. Ал аларды үзгүлтүксүз коркутуу жана куугунтуктоо улам 
Жакшы Кабар үчүн жеңил болгон жок. Алар Кудайга баш ийүү кылууну 
тандоого туура келген жана кишиге баш ийүү - чоң дарбаза менен тар 
бир кирип ортосунда. Алар бийлик, «Биз силерге бул ысым жөнүндө 
окутпагыла деп, катуу тыюу акы, бирок бул жерде сиз окутууга бүт 



Иерусалимге жайылтып +, бизди анын адамдын канын алып 
ниеттенишет» (Элчилер 5:28, аб- дан) тарабынан айтылды. Петир жана 
башка элчилер берген жообу ишеним жана кайраттуулук менен бир 
эле: «Биринчи иретте адамдарга эмес, Кудайга баш ийүү керек» (аят 
29). 
 

Сен келерин түшүнүшү керек сен силерди куугунтуктагандар үчүн эле 
жооп берүүгө болот? 
 

11 жалпысынан ишеним бөлүмдө деп аталат. Жана ал кандай ишеним 
тууралуу сөз. Элдин баары ага ишеним менен жашаган айтылган, бирок 
ал абдан кайраттуу болушу керек. (Жакшы кабар, Май, 1981-жыл) 
 

Ыйсанын чыныгы жолдоочуларынын чиркөө Элчилер 2-жылы Элүүнчү күн, 
анткени, Ыйса айткандай, ал алдын ала айткан (Матай 16:18; Аян 2 & 3) бар. 

Бирок, жөн эле Исанын чыныгы жолдоочусу жыйынды таап жетиштүү 
эмес. Бир эле жеке Ыйсанын чыныгы жолдоочусу болушу керек: 
 

Бирок эч кимден алдабастан, сөздү, жана бир гана угуучу эмес, 
аткаруучулардан болгула. (Жакып 1:22) 
 

Бирок адегенде Кудайга Падышачылыгын жана адилеттигин издегиле, 
ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. (Матай 6:33) 
 

Исанын чыныгы жолдоочулары Кудайдын руху, практика сүйүү бар, эр жүрөк, 
Кудайдын Падышачылыгы үчүн көп болуп саналат. Ыйсанын чыныгы 
жолдоочусу, чиркөө жана баштапкы ишеним (Иуда 3) башка аспектилерин 
окутуу улантууда. 
 

2. Белгилери Чыныгы чиркөөсүнө аныктоо 
 

Эми биз чыныгы жыйын улантып, чыныгы ишеним болушу керек экенин 
көрүп, биз азыр чыныгы жыйынды экендигин аныктоого жардам берүү кээ 
бир белгилери, жардам берет, ал эми Кудайдын окууларындай карайбыз. 
 

Кудай чындык Сөзү аркылуу ыйыкталган 
 

Иса Машаяк өзүнчө чыныгы жолдоочулары калтырган белгиси алар чындык 
аркылуу ыйыкталышы деп айтты: 



 

Алар да бул дүйнөдөн. 17 Аларды ыйыкта, ошондо Сенин чындык эмес, 
Мен сыяктуу эле, алар да дүйнөгө эмес. Сенин сөз чындык. 18 Сен 
Мени бул дүйнөгө жибергендей эле, Мен да Алар да чындык аркылуу 
ыйыкталышы үчүн, мен дүйнө. 19 Ал эми алардын үчүн Өзүмдү 
ыйыкта салып жибердим. (Жакан 17: 16-19) 

 

Жасалмалоого көптөгөн чыныгы жолдоочуларынын жыйналышын 
айырмалоо үчүн реалдуу негизги чиркөө, чынында эле, Кудайдын сөзү үчүн 
канчалык жасаган эмес. Машайак деп аталган көпчүлүк Кудайдын сөзү менен 
карама-каршы келет, бутпарас жана башка булактардан, алардын окуунун 
бир же көп чиркөөлөрдүн бир бөлүгү болуп эсептелет. Жалган момундук 
менен адам-ойлоп диндер, чын эле, рухий мааниде (Колостуктарга 2:23) 
эмес. 
 

Кээ бир тиешелүү Жыйынды аныктоо үчүн алардын сезимдерин таянуу 
менен көрүшөт, ал эми Кудайдын сөзү башка стандарттуу Кудайдын 
белгилейт: 
 

Ишеним бүт жүрөгү менен, өз түшүнүгүбүзгө эмес, ишеним 
артпа +. 6 Бардык жолдор менен Кудайды таанып бил, ошондо Ал сени 
түз 7 өз көз алдында акылдуу боло бербейт; Тескерисинче, Жахабадан 
коркуп, жамандыктан алыстатат. (Накыл сөздөр 3: 5-7) 
 

Текебер жүрөк болсо, ал чыр-чатак чыгарат, ал эми Жахабага таянган, 
ал ийгиликке болот. 26 Ким өз жүрөгүнө таянса, ал акылсыз +, ал эми 
ким акылмандык менен жүргөн жеткирилет. (Оку: Накыл сөздөр 28: 25-
26) 
 

Ал адамдар рухий жактан толук (: 16-17: 2 Тиметей 3) алышат Кудайдын 
Сөзүндөгү чындык. 
 

Байкабай да төмөндөгүдөй: 
 

Жахабанын сөзү үчүн туура эмес, анын ар кандай жумуштарын чындык 
менен жүзөгө ашырылат. (Забур 33: 4) 
 



«Анткени мен, Жахаба, адилеттикти жакшы көрөм ... Мен чындык 
боюнча сыйлык берем, алар менен түбөлүк келишим түзөм + (Ышайа 
61: 8). 
 

Кудайдын иш чындык менен жүргүзүлөт, ал эми Машайак ылайык иш алып 
баруучу чиркөө чындык кылып керек. 
 

, Ыйык Жазмадагы сөздөр менен чыр-чатак адамдардын салттарына өткөрүү 
үчүн эмес, (кара: Марк 7: Кудайдын кызматчылары «чындык сөзү» (4-7-кара: 
2 Корунттуктар 6): мактаган жаткан 6-8; Матай 15: 3-9 ). Чын эле ишенимдүү 
чиркөөнүн доктринасы үчүн каада-салттарды жогору Кудай сөзүн коёт. 
 

Петир менен башка элчилер да, ишенимдүү христиан чиркөөсүнүн 
башчылары ал мамлекеттик же диний бийлик органдары менен популярдуу 
болсо да, чындыкты айтуу үчүн даяр болушубуз керек (Оку: Элчилер 5: 27-
32). 
 

Жыйын Ыйык Китепте эмне деп аталат? 
 

Ыйсанын чыныгы жолдоочусу чиркөөгө Мунун сыры аты. 
 

Инжилде чыныгы Жыйындын негизги библиялык аты-жөнү, адатта, 
«Кудайдын Жыйынына» деп которулат (Элчилер 20:28; 1 Корунттуктарга 1: 2; 
10:32; 11: 16,22; 15: 9; 2 Корунттуктар 1 : 1; Галатиялыктар 1:13; 1 
Тесалоникалыктар 2:14; 2 Тесалоникалыктарга 1: 4; 1 Тиметей 3: 5,15). 

 
Кээ бир «Католик чиркөөсү» деген аты болгон деп эсептешет, бирок ал 
биринчи жолу «деген термин-католик чиркөөсү,» Римдеги жөнүндө айткан 
эмес колдонулган деп ойлогон экенин айткан болушу керек. Ал Смирнадагы, 
Кудайдын Жыйынына да антиохиялык Игнатий бир катында колдонулган. Ал 
өзгөчө «Кудайдын Жыйынына да ...: Азия, Смирна турат чиркөөсү» деп 
кайрылган (Игнатий Smyrnaeans үчүн кат, с 120 
AD.).Кудайдын үзгүлтүксүз чиркөөсү (CCOG) сыяктуу топтор Смирнадагы, 
Кудайдын Жыйынына да урпактарынан болуп саналат. Жана грек-рим 
чиркөөлөрдөн айырмаланып, биз Пасах, ишемби, жылдыкка, кудай, ж.б. 
алгачкы лидер болгон менен байланышкан ошол эле окууларды өткөрөт.  

 
Кристиан тарых бою чыныгы чиркөө сөз «Кудайдын Чиркөө» (же 
«Машаяктын бардык жыйналыштары,» Римдиктер 16:16 кара), бирок, көп 



учурда аны (кара менен дагы бир сөз менен бир нускасын колдонулат, 
адатта, 1 Корунттуктарга 1: 2; 1 Тиметейге 3:15). Бирок Кудайдын рухуна эмес, 
аты-жөнү, чыныгы критерийи болуп саналат (1 Петир 2: 5). 

 
Ошондуктан, бир гана туура аты бар эле, эч далили боло албайт. Бирок туура 
эмес аты бар disqualifying себеп болуп келет: 

 
Мен сенин иштерин билем. Мына, мен сага эшикти ачып койдум, аны 
эч ким жаба албайт; Сен күчтүү болушу үчүн, менин сөзүмдү сактап, 
Менин ысымымдан баш тарткан жок, 9 Чындыгында, мен жүйүттөргө 
да, жок деп шайтанга таандык топтогулар да жасайт, бирок калп. - 
Ооба, мен алып келип, кылам бут алдына таазим, мен сени жакшы 
көрөрүмдү билишет. (Аян 3: 8-9) 

 
Ыйсанын сөздөрүнө ылайык, чыныгы чиркөө Анын ысмын баш эмес, 
«руханий» Жүйүттөрдүн турат деп, бир аз күч бар, ал эми Машайак 
убадасына бек турат. Ал эми Иса Машаяк ишенимдүү деп эсептеген бир нече 
болушу мүмкүн эмес деп да ачык экенин байкабай. 

 
Эмне үчүн ысым «үзгүлтүксүз Кудайдын Чиркөө»? 

 
Дүйнөнүн чиркөөлөрүнүн айрым чиркөөсүнүн библиялык аты жөнүндө 
чындыкты окууларга ойду таап алышкан. Бул аты жок дегенде бир бөлүгүн, 
жана өздөрүн кабыл алган «Кудайдын Чиркөө». 
 

Бирок, бул ысым маанисин жеткирүү керек экендигин түшүнүү абдан 
маанилүү болуп саналат. Бул дүйнөдө ар түрдүү «, Кудайдын 
Жыйындарында» Кудайды Өкүмдары катары тааный турган болсо, ага же 
анын сөзүнө толугу менен тийиш эмес, ага баш ийүү эмес, жана бул booklet- 
башка негизги далилдер көп ээ эмес , ал тургай, Ыйык Жазмада колдонулган 
аты бар да, алар Кудайдын чыныгы чиркөөсүнүн бөлүгү болуп эсептелбейт.  

 
Бул «адилдиктин кызматчылары» өздөрүн өзгөртүп, көрүнгөн «шайтанга 
таандык топтогулар» бир бөлүгү болуп саналат, мындай адамдарды 
жалганчылар деп атайт Ыйык Китепте (Аян 3:10), ошондой эле жалган 
министрлери жөнүндө ошол эле эскертүүлөрү менен шайкеш келет (Оку: 2 
Корунттуктар 11: 14-15). 
 



Чыныгы чиркөөсүнүн атынан дүйнөлүк уюмдардан бир катар талап коюп, 
анткени, мындай деди: жатат - жөн гана «ырастаган» Кудайдын 
миллиондогон кызматчылары катары туура эмес, Иса Машаяктын (Матай 7: 
21-23) атына доо койгон каалап эгерде Кудайдын чыныгы чиркөөсүнүн бул 
баскычын белгилейт, бул жерде Кудайдын иш жүргүзүү максатында, биз аны 
эске албай эле, жөн гана: «Кудайдын Чиркөө.» деген маалымат жок 
болгондуктан, ошондой эле башынан чиркөөгө болгон байланышты 
көрсөткөн (Элчилер 2), биз мөөнөтүн тандап алган «, үзгүлтүксүз Кудайдын 
Чиркөө». 
 
Талашып-талыкпай жана Чыныгы ишеним 

 
Абдан маанилүү белги чыныгы жолдоочусу чиркөө элчилер жеткирилди түп 
ишеним бар деп ойлойм. 
 
Элчи Жүйүт таап, ал жөнүндө эмне үчүн ишенимдүү жолдоочуларына айткан 
кайсы бир көйгөйдү байкап: 

 
Сүйүктүү бир туугандар, силерге жалпы куткарылуу жөнүндө жазууга 
дилгир элем, бирок мен ыйыктарга ал колуна бардык бир ирет 
берилген ишеним үчүн тырышып күрөшүүгө + сага насаат силерге 
жазганым зарыл. 4 Анткени белгилүү бир адамдардын көз жаздымында 
калбайт бына табылган , мурун уят салып, биздин Кудайыбыздын 
ырайымын бузукулук гана Кудай жана Мырзабыз Иса Машаякты четке 
бул айыпталууга, ал ыймансыз адамдар үчүн белгиленген ким. (Жүй 3-
4) 

 
Жүйүт жөнүндө эки топ билдирди. Ошол замат ыйыктарга колуна бардык эле 
баштапкы ишеним үчүн күрөшүүгө турган, жана туура эмес, аны өзгөртүү үчүн 
аракет кылып жатты. Ыйсанын чыныгы жолдоочуларынын чиркөө берди 
ишеним бар. 21-кылымда чындап эле баштапкы жолдоочуларынын чынында 
ишенип, (ошондой эле, биздин акысыз буклетти көрүп, Кудайдын Жыйынына 
да Кошумча тарыхы) иш жүзүндө кандай билбейм, бир ишеним менен 
мындан ары да, бирок Машаяк деп аталган көпчүлүк болуп саналат. 
 
Бул ыйык ишеним болсо, Кудайдын сүйүүсүн сактап, Анын ырайымын карап:  

 



Силер болсо, сүйүктүү бир туугандарым, силердин ыйык ишенимдин 
негизинде бекемдеп, ыйык рух менен тиленип +, 21, түбөлүк өмүр үчүн, 
Мырзабыз Иса Машаяктын кайрымдуулугун + күтүп жатып Кудайдын 
сүйүүсүнөн айрылбаганга аракет кылгыла. (Жүй 20-21) 

 
Ыйык Китепте чыныгы кызматчылары жок өзгөртүү, кабар айтууга жана 
туруктуу болууга, чыныгы библиялык окууларды экенин көрсөтөт:  

 
Кудайдын сөзүн айтууга! Убагы келип турса да ишке даяр 
болот. Ишендирүү, ашкереле, чыдамкайлык жана үйрөтүү менен 
насаат 3Анткени адамдар туура окутууну кабыл албай турган убак 
келет, бирок алар уккусу келген, анткени, өз каалоолору боюнча, 
өздөрү окутуучуларды тандай турган. 4 жана алар чындыкка кулак 
төшөп, жана четке чыгарылган кептерге айланат. 5 Бирок сен бардык 
жагынан +, кыйынчылыктарды көтөр + сергек болгула +, жакшы кабар 
айтуу ишине катыш +, өз кызматын аткаруу. (2 Тиметей 4: 2-5) 

 
Христиан чиркөөсүнүн негизги окууларынын айрымдары КИТЕБИ 6 кездешет: 
1-3. Ошол көз караштарын, анын ичинде, өкүнүү, чөмүлтүлүп, кол коюу, 
кемчиликсиз карай бара эле, өлгөндөрдүн тирилиши жана түбөлүк сот 
элчилер жана Ыйсанын алгачкы жолдоочуларына алар 
азырКудайдын үзгүлтүксүз чиркөөсү тарабынан окутулат олуттуу 
деп үйрөтүшчү. 
 
Ыйса жыйындын  бөлүгү жөнүндө үйрөткөн бир нерсени байкап: 

 
... Үчүн ... Лос Жыйындын ... 8 ... бир аз күч да, менин сөзүмдү сактап, 
Менин ысымымдан баш тарткан жок, ... 11 Мына, Мен жакында 
келем! Эч ким сенин таажы алыш үчүн, сен бар болсо, ошону бекем 
карма. (Аян 3: 7,8,11) 
 

Иса ыйык китептик чындыктарды сактап, өздөрүн Кудайдын сөзү бирдей 
эмес, башка адамдар тарабынан да адашып, жол бербешибиз керек экенин 
үйрөтүүдө. Кудайдын чыныгы чиркөөсү библиялык чындыкты бекем 
карманып, чыныгы ишеним каршы Чиркөө чогулуштарында кабыл алуу, 
ошондой эле, анткени адамдардын ишин, кабатыр болбогула. 21-кылымда, бул 
мыкты жасап жаткан чыныгы христиан чиркөөсүнүн  бөлүгүнүн калдыгы (кээ 
бир маалымат алуу үчүн 4-бөлүмүн карагыла) болуп саналат. 



 
Элчи Жакандын бир нерсе байкаган: 
 

Өмүр сөзүнө байланыштуу биз, биздин, карап, колубуз менен өз 
көзүбүз менен көрүп, кандайча биз угуп, башынан,,,,, болгон бул -
 2жашоо көрсөткөн, биз көрүп, болгон күбөлөндүрүү, ошондой эле 
Атанын эле түбөлүк өмүр сага менен жарыялап алып, бизге айкын 
болду - биз көрүп турган 3, биз силер менен биздин ортобузда мамиле 
болуш үчүн, силерге айтып уктум; Ал Атабыз жана Анын Уулу Ыйса 
Машайак менен бирге. 4 Ал кубанычты силерден деп жазып бул 
жагынан толугу менен болушу мүмкүн. (1 Жакан 1: 1-4) 

 
Жакан ал башынан эле үйрөнүп, эмне жаман экенин айтты экенин 
байкайсыз. Чындык өзгөртүү үчүн эмес болчу. 
 
Элчи Жакан Машайактын окутуусу боюнча жашаган +, мындан 
ары да, чыдай үйрөткөн: 

 
Ким алга карай жүткүнүп +, Машаяктын окуусу боюнча Кудай жок, 
түбөлүккө эмес. Машаяктын окутуусу боюнча жашайт, ал Атабызды да, 
Уулун да бар. (2 Иоанн 9) 
 

Ыйык Китептин бир карама-каршы келген окуулар менен өзгөртүү эмес, 
ошол окуунун ичинде жашайт. 
 

Элчи Жакан ошондой эле ишенимдүү жана ишенимдүү деп атаган адамдар 
ортосунда кандай айырма бар экенин билдирди: 
 

Балдарым, азыр акыркы убак + жана биз азыр акыркы убак экенин 
билебиз менен дажжалияттын, ал тургай, азыр Машаяктын көптөгөн 
душмандары пайда болду, келе жатат деп уктум эле 19 Алар арабыздан 
чыгып кетишти, бирок алар биздики эмес эле. Алар биз менен болсо, 
анда алар биз менен калышмак +; бирок алардын бири биз деп, айкын 
болушу үчүн, сыртка чыгып кетти. (1 Жакан 2: 18-19) 
 

Элчи Жакан ишенимдүү жүргөндөр анын окутууларына жана иштерди 
кылып, бирок ошол да каршылаштары андай иштерге уланта турганын 
айткан билдирилгени. 
 



Грек-Рим, жоголуп кеткен оригиналдуу христиан көп тажрыйба бар, ал эми, 
балким, элчи Жакан иштери менен окуулары келген алгачкы документалдык 
өзгөрүүлөрдүн бири Пасах датасы жана сактоо менен байланышы бар экенин 
бул жерде -Момундардын керек . Бул ар кандай грек-рим чиркөөлөр 
башында 2-кылымдын тарабынан киргизилген бир өзгөрүү болду жана ал 
карама-каршы (.Жакан «Чиркөө тарыхын, Book V, 23-24-
бөлүмдөр) алып келген. 
 

, Алар Пасах тамагын Иса нисан 14-ары да баш тартты, элчи Жакан, жана башка 
ар кандай ишенимдүү чиркөө жетекчилери тарыхый (14-башалгандардын 
негизги бөлүгү Жекшемби которулду) кылды. Башында 2-кылымда, Смирна 
Кудайдын Чиркөө Бишоп Поликарп «көп», «жалган окууларды» бар болчу, ал 
курулай убаракерчилик / пайдасыз (мүмкүндүк Поликарп каты), алардын 
ишеними карата айтылган деген жыйынтыкка келген. 
 
Башында 3-кылымда, грек-Римдиктерге Антиохияда Кудайдын Чиркөө Бишоп 
Serapion эмне алып иштелип чыккан көп «жалган бербегиле» (Serapion 
анын Caricus жана Ponticus катында) деп аталат. 
 
Грек-рим чиркөөлөрү Поликарп жана Serapion өз катары (жана Serapion, 
кыязы, ишенимсиз грек-рим лидерлери менен Антиохиядагы келди) 
даырастаган, бирок чынында алар (жана алар ишенимдүү ecclesiastically 
менен байланышкан), Кудайдын Жыйынына да өттү деп, жана грек-рим 
окуулар эмес. 
 
Ишенимсиз Жыйындар тарабынан башка көптөгөн өзгөрүүлөр жок болсо да, 
окумуштуулар жалпысынан Элчи Жакан 14-күнү + пасах майрамын белгилешти 
+ макул болосуз. Ошондуктан, бул окуу жонокой Элчи Жакандын 
практикасын жана аны менен бирге мындан ары да ишке ашкан жок келген 
аяттарды угуп жаткандарга, айтып коёюн, бир жолу болуп саналат. Бутпарас 
император Константин кийин маселени аргасыз жекшемби өзгөргөн Пасах 
күнү жалпы буйрук болду. Константин чыныгы жолдоочусу эмес. Ал ар бир 
жолдоочусу ишеним чөмүлтүлүшкөн эмес эле да, ал өзүн кармап епископ 
деп жарыялады жана Константин Ал өлгөндөр жаткан күн кудайы түрү 
коюлду өлгөндөн кийин 325-жылы Никея кеӊешинин жыйынтыкталышы 
Sunday Пасах маселени аргасыз . Библиялык иш жүзүндө ишенимдүү бойдон 
келген ким ага же анын жактоочусунан буйругу уккусу келген жок. Ал 
ошондой эле Никея кийин көп өлтүрүлгөн болчу. 



 
Тарых боюнча эки негизги топтору болгон жок, баштапкы ишеним өткөрдү 
бири деп атаган, бирок эмес, башка негизги бир эми. 
 
«Элчиликти мурастоого» жөнүндө эмне айтууга болот? 3-
кылымдын башында жанында, андан кийин Рим-колдоо Тертуллиан эки 
топтун жазган (Smyrnaeans жана Римдиктер) элчилер менен байланышы 
билдирилген (Тертуллиан анын бердон де praescriptione haereticorum 32-
бөлүм.),Бирок алардын бирөө гана болуп калган ишенимдүү жана башка 
эмес. Бир топ Римден мурасты өзүнө жана аны Смирна өтүнмө берилген 
башка (Thraseas үчүн Поликарп менен элчи Жакан, ж.б. аркылуу). 

 
Чейин элчиликти мурастоо барат эле, ал чыныгы Чиркөө кардиналдар бир 
Колледжи да учак папаны максимус жөнүндө Ыйык Китепте эч кандай 
көрсөтмө жок экенин түшүнүү эмне үчүн маанилүү болушу 
мүмкүн. Адамдардын да, бутпарастыктын калдыктары болуп 
саналат. Католик Encyclopedia ылайык, учак папаны 
Maximus аталышы кардиналдар Колледж расмий түрдө 11-кылымга чейин 
пайда болгон эмес, ал эмижылдын аягында 4-кылымга чейин Римдин 
епископтордун тарабынан кабыл алынган эмес. Рим азыр анын жогорку 
лидерди тандоого эмне гана баштапкы ишеним бир бөлүгү эмес. 
 
Ыйык Китепте Кудайдын бир топ адам лидер аркылуу иш алып барышат 
экенин көрсөтүп турат, ал эми бул лидер зайтун майы менен 
майланбагансып алган (2 Корунттуктарга 1:21; 1 Тиметейге 4:14; 5:22; 2 
Тиметей 1: 6) жана ким лидерлик көрсөтө жемишин (1-7: 1 Тиметей 3: 15-20 
Матай 7) турат. Балким, ал түп нускасында элчилерден түз мурастан баш 
болгон алгачкы учурда жазуулардын аркылуу далилдей алабыз гана 
Кудайдын чыныгы Чиркөө экенин белгилей кетүү керек. Ал тургай, Джером 
Элчи Жакан Поликарп жана Смирна койгон (Иеронимдин Де кишилерине бай 
17-бөлүм). Белгиледи. Грек-Рим Петир, Линос менен Климент тууралуу 
карама-каршы маалыматтарга жөнүндө доо үчүн кеч «уламыштарга» 
таянууга жакын, кошумча окууларга өзгөрдү. Баштапкы христиан чиркөөсүнүн 
элчиликти мурастоого менен окуулары жөнүндө дагы көптөгөн маалымат 
биздин акысыз буклетти киргизилет, Кудайдын Жыйынына да Кошумча 
тарыхы. 

 



Кудайдын Чиркөө Элчи Жакандын убагынан баштап Ыйык Китепти жакшы 
билген 

Бул христиандык Инжилде акыркы китебинде жазылган мезгили менен 
Ыйык Китептин дээрлик бардык китептерин билген? 

Ошондой эле, бул логикалык Элчи Жакан болмок. Гана эмес, ал өлбөйт, 
алгачкы элчилердин акыркы болгон дешет, ал ошондой эле, Аян китебиндеги 
(: 9-19 Аян 1), анын ичинде Ыйык Китептин акыркы бир нече китептерин, 
жазылган деп ишенишет. 

Баштапкы элчилердин көзү тирүү кезинде, алар Ыйсанын жолдоочулары 
жеке жана жазуу жүзүндө билүү үчүн зарыл болгон маалыматтар менен 
камсыз болушу мүмкүн. Ал эми максаты (кара: Ышайа 8:16) Ыйык Китепте 
рухий жактан толук болушу үчүн жетиштүү болуп алып келерин экенин 
байкап: 

Бардык Жазма Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган жана окутуу 
үчүн +, ашкерелөө үчүн +, жазалаш үчүн, адилдик жолунда тарбиялоо 
үчүн +, 17 Кудайдын адамы бардык жакшы ишке даяр, толук болушу 
мүмкүн берилет. (2 Тиметейге 3: 16-17) 

Аяттар алгачкы мүмкүн болгон учурда (кара: Ышайа 8:16) аларды билем 
боюнча, чынында эле, анын көз караштарын негиздейт христиан чиркөөсү 
жок беле? Же ал грек-рим чиркөөлөр кылган эле маселени талкуулоо үчүн 
кенедей чакырылыштагы Чиркөө чогулуштарында ал кылымдар бою алып 
келет? 

Тарыхый далилдер жана маселелер 

Анын атын Поликарп Элчи Жакан шакиртине «жолго» өтүп (ошондой эле 
смирналык Поликарп катары белгилүү) деген Харрис сыныктары деп аталган 
байыркы документ бар. Поликарп жүйүт эмес (Анын аты грекче), ошондой 
эле, балким, экинчи кылымда Кудайдын чыныгы чиркөөсүнө абдан 
таасирдүү бутпарас болгон. Ал, сыягы, кыйла таасирдүү чыныгы жолдоочусу 
лидери 135 доордун (Иерусалим Жүйүт жоготуп, анын акыркы жүйүт Бишоп / 
пастор) өмүрүнүн акырына чейин он бир-эки күндөн кийин болду. 

Мүмкүндүк Поликарп каты жазган же Инжилде (Поликарп анын New 
Testament Ыйык Чечмелөөлөрдү менен мүмкүндүк Letter. Trinity Apologetics 
журналы, 2008-жылдын кулжа айы) бардык 27 китептен кандай болору 



жөнүндө көп айтылат. Анын бир тууганы Онесим үчүн катында, Сардес менен 
(Поликарп бир укук мураскору) Melito түздөн-түз жана кыйыр 
түрдө Кудайдын үзгүлтүксүз чиркөөсүнүн биз Байыркы Келишимдеги 39 
китеп дагы эле колдоно тизмеси келтирилген. Жана Melito тизмеси рим жана 
Чыгыш Orthodox католик чиркөөлөрү азыр пайдалануу деп аталган айрым 
китептерде ар кандай камтыбайт. 

Башында 2-кылымда Иерусалимдеги ишенимдүү 
жолдоочулары Келишимдеги баарын же бир бөлүгүн эле олуттуу айтылат 
араб документ дабар, бирок Машайактын окутуучулары аз ишенимдүү Рим-
колдоо ЖАНА жок эмес, алар эмес таянарын демилгеленген китептер (Pines 
S. The жүйүттөр Ыйсанын жолдоочуларынын алгачкы кылымдарында 
Ыйсанын жолдоочулары бир Болумушту Маалыматка ылайык, 1966-жыл). 

Патмос Элчи Жакандын убагынан тартып Кудайдын Чиркөө (Аян 1: 9) Смирна 
(экинчи кылымда) Поликарп аркылуу Кичи Азия (кылымдын аяк ченинде) 
жазууда бүткүл канонду болчу. Бирок, грек-рим чиркөөлөр китеп кылымдар 
бою, жана көп учурда алардын Библиядан эмес канонго кирген адамдарга 
киргизилген талкууга алышты. Ал гана Кичи жана Иерусалим (Кудайдын 
Жыйынына да, анын ичинде бир нече) Азия адамдар менен таанышкандан 
кийин, грек-Римдиктер акыры туура Келишимдеги канону менен келип 
алышкан эле. 

Ыйсанын чыныгы жолдоочусу, чиркөө, анын алгачкы башынан баштап 
канонду билген эмес беле? 
 

Римде аркылуу келип, кайра протестанттар, алар ар кандай Римдин 
тизмесине таянып эле, алар баштаган, ошондой эле 16-

кылымга чейинтүпкүлүктүү калкка өзүлөрүнүн эрежелерин иштеп 
чыгуу эмес. Да, Рим чиркөөсү толук Тридент 16-кылым кеӊешинин чейин анын 
канонго кирер-кирбесин ким жеткире алган эмес. Ошол китеп сыяктуу 
Тридент Соборунда Эски Келишимде өздөрүнүн алгачкы лидер экенин, 
китептерин камтыган кабыл Иероним (алардын жыйындын доктору), чыныгы 
Жазмада керек деп эсептеген эмес. Да азыркы протестанттар да, Кудайдын 
чыныгы чиркөөсүнүн биз бул аяттагы катары кабыл алышат.  

Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, Ыйык Китепти Маалымат 
пайгамбарлыктар журнал Кудайдын үзгүлтүксүз чиркөөсүнүн аяттарды 
сизди ыйыктыкка жөнүндө көбүрөөк маалымат 2013-жылы эки документ 



макалаларды түшүндүрүп жарыяланат. Ошол журналдар Literatureтабулатура 
баскычынын алкагында, www.ccog.org сайтынан табууга болот. 

Чыныгы Чиркөө януу жөнүндө чындыкты билет 

Ыйсанын чыныгы жолдоочуларынын чиркөө дайыма Ата, Уул жана Ыйык 
Рухтун жетеги менен ишенди. Ыйсанын алгачкы жолдоочулары Ыйык 
Китепте Ата окутарын түшүнгөн (мисалы, Жакан 6:27; Колоссадагылар 2: 2) 
жана уулу (мисалы, ЖАКАН жазган Жакшы Кабар 20: 28-29; Колоссадагылар 
2: 2) Кудайдын баласы болгон (Колоссадагылар 2: 9) жана ыйык деп рух 
Атамдан чыгып келе турган Кудайдын күчү (мисалы, Матай 10:20) жана Уулу 
(Римдиктер 1:19) болгон. 

381-жылы, грек-Римдиктер расмий же тапкычтыгы менен ар кандай көз 
карашта кабыл алынган (Римдиктерге 1:20; Колосалыктар 2: 9) Рухтун 
personhood байланыштуу. Кээ бир грек-Римдиктер чейин Рухтун 
«personhood» ишенген да, жок эле дегенде, ал: «Чыгыштагы,» 
көпчүлүгүкатолик Encyclopedia ылайык, бул да Үчилтик, ал тургай, бир нече 
жыл мурда кабыл алынган эмес. Ушул грек-Римдиктерге басымдуу көпчүлүгү 
кабыл алган ыйык китептик окууларга байланыштуу өзгөрүү болгон. Үч 
бирдиктүү кудай жөнүндөгү окуу эле куугунтуктап императору Теодосиус 
(негизинен ошондой эле Рим империясынын ишеним катары, андан кийин 
грек-рим ишенимин кайра буйрук) бир Imperial Жарлыкка тарабынан болду. 

Чыныгы Чиркөө Исаныкындай-ал Кудайдын мыйзамына баш 
тарткандарды коргоду деп айтылбайт 

Байыркы Келишимде, Кудайдын мыйзамдары Ага жана ишенимдүү (: 1-8 
Мыйзам 6) ортосундагы белги болот деп жазылган. Кээ бир 
протестанттардын лидерлери Он осуят жок деп окутушат, ал эми бул 
Ыйсанын абалы эмес, Анын элчилерине да, Ыйсанын алгачкы жолдоочулары.  

Иса пайгамбар: «Отоо чөптөр» (отоо) душмандын (: 37-40 Матай 13) менен 
бир туугандарынын арасынан отургузган болот деп эскертти. Иса аларга 
ишенимсиз «мыйзамсыз» иш айткан (Матай 13:41), бирок, кийин жок 
кылынат (Матай 13:42) экенин айткан. Ыйса окуткан дагы бир нерсени 
байкап: 

«Мен үчүн мындай дейт: баары эле:» Мырзам, Мырзам «, Асман 
Падышачылыгына кире алат, бирок ал аны асмандагы Атамдын эркин 



аткарса болот. 22 Ошол күнү көптөр мага:» Мырзам, Мырзам, биз бар 
эмес, Сенин атынан пайгамбарчылык кылып, Өз ысымым менен 
жиндерди кууп чыгарып, жана Сенин аты менен көптөгөн 
кереметтерди кылган «23 Ошондо Мен аларга айтып берет:» Мен 
силерди эч качан таанычу эмесмин!?!, сиз, мыйзамсыз иш кылгандар! 
Менден жолго « (Матай 7: 21-23) 

Бирок Иса, албетте, көптөгөн «Мырзам» деп атаган, ал тургай, анын атыман 
укмуштарды жасаган деп ырастаган, окутуп жатат, бирок, ал үчүн, ал эми 
жолго «мыйзамсыз» иш кылгандарга айта турган. Ошентип, өзү так 
пайгамбарлыктарды жана жин кубалашы, бейөкмөт ишенимдүү топтор кээде 
аларды бар деп басым белгилери жок. 

Элчи Пабыл: «мыйзамсыздыктын сыры» өз күнү башталган деп билдирди (2 
Тесалоникалыктар 2: 7) жана адамдар аларды баш ийбей «деген куру сөздөр 
менен» жалган болушу керек (Аян 5: 6). Ошол «сырдуу», ал Кудайдын 
мыйзамдарына көптөгөн аспектилери менен келгенде грек-римдиктер 
тарабынан көрүнүп турат (алардын тегерегине себеби).  

Кудайдын чыныгы Чиркөө Кудайдын мыйзамын колдойт (1 Жакан 5: 1-3). Бул 
болсо, баш ийип, көп жакшы болуш үчүн жана натыйжалуу толук жашоого, 
анын ичинде адамзатка көп жакшылык алып келет деп, Кудай, кыймыл 
ченемдик укуктук актылары менен белгиленет айтылат.  

Кудайдын чыныгы Чиркөө Кудайдын мыйзамы жок эмес, бирок, «бийик» 
жана «ардактуу» келет (Ышайа 42:21) жана Иса Машаяк менен толукталды (: 
17-48 Матай 5) деп айтылат. 

Кудайдын чыныгы чиркөөсү Ыйык Китепте эмне деп айтылат: 

Сенин сөз бутума шам Жолума жарык болуп саналат. (Забур 119: 105) 

Менин тилим бүт осуяттарын адилдик болушу үчүн +, өз сөзүн айтууга 
тийиш. (Забур 119: 172) 

Чыныгы чиркөө Кудайдын Ten Осуяттардын мыйзам адамзатка анын улуу 
белектеринин бири болуп саналат жана Анын осуяттарын аткаруу адил экени 
айтылат. Аларды аткаргандар сүйүүсүн чагылдырат. «Азыр буйрук максаты 
сүйүү» (1 Тиметейге 1: 5). 



Кудайдын, мыйзамдын тегерегинде талкуу үчүн грек-рим чиркөөлөрдүн бир 
ишенебиз деп ырасташат, сүрдүү, «Христиан» алардын кабыл алуу аркылуу, 
ошондой эле башка мыйзамсыз окуулардын, ал эми алар парызчылдардын 
байыркы (3-9 Матай 15) окшоп, ага карама-каршы келген каада-салттарын 
жана үлгүлөрү. 

Чөмүлдүрүүчү Жакан (Лука 3:14) жана Иса (Жакан 18:36) бул дүйнөдө 
аскердик катышуусу менен үйрөткөн. Бардык чыныгы аалымдар алгачкы 
жолдоочулары согушка катыша албайт деп түшүнөбүз. Мындай Сардес 
менен Melito Кудай лидерлеринин чиркөө Антиохия Теопил жолдоочулары 
да зордук-зомбулук спорт көрүп каршы жазган, ал эми ага каршы 
жазган. Кудайдын үзгүлтүксүз чиркөөсү дагы аскердик катышуусу жана бул 
дүйнөдө атайылап зомбулук спорт карап каршы айтылат. 

Аскердик катышуусу анын өлүмү кылымдын ичинде Рим Бишоп жана олуя 
Hippolytus менен 3-кылымда эле кеч деп айыптап жатса да, грек-рим чиркөөлөр 
бул көз карашы өзгөргөн. Алар кийин диний жортуулдары согушкан согушка 
тургандар үчүн 1095-жылы папа Урбан II буйругуна ылайык «, күнөөлөрү 
кечирилет» сунуш чейин барышкан. 

Иса мындай деди: «Кудайдын Руху бар, Ага табынуучулар да рух менен, 
чындык боюнча табынуулары керек» (Жакан 4:24, ЖД). Ошентсе да, Грек-
Рим, алар аздектешет ар кандай жасалма, ирээтин жана пайдаланууну 
колдобойт. Он осуят (Чыгуу 20: 4-6) жана Элчи Жакан (1 Жакан 5:21)2-
кылымда Сардес менен Melito окшоп деп эскерткен. 

Ыйсанын жолдоочулары үчүн китебин ишемби жетинчи күн парз экенин 
тастыктап турат (Римдиктерге 4: 1-9), бирок, аны тегерете Christianity себебин 
ырастаган, ким көп. 

Элчи Пабыл Шайтандын кызматчылары алданып, «адилдиктин 
кызматчылары» өздөрүн өзгөртүп келет деп эскерткен (2 Корунттуктарга 11: 
14-15). 

Чиркөө тарыхы, ошондой эле Ыйык Китептен, ошондой кылды ким көп 
алдайт ийгилик бар экенин көрсөтүп турат. 

Чыныгы Чиркөө куугунтуктоолорго дуушар болгон, ал эми куугунтуктоочу 
эч качан 



Ыйса менен элчи Пабылдын Ыйсанын чыныгы жолдоочулары (Матай 5: 10-
12; 10:23; 2 Тиметей 3:12) куугунтукка келет деп окуткан. Ал грек-рим 
чиркөөлөр тарыхтын куугунтуктарга дуушар болгон болсо да, бирок, алар да 
көп учурда физикалык куугунтуктагандар эле чыныгы христиан чиркөөсүнүн 
айырмаланат. 

Тарых бою Кудайдын чыныгы Жыйындар эмес сүрдүү физикалык 
душмандарды уюштурулган эч качан (алардын бир бөлүгү 
деп атаганересиархтарга жана ишенимден чегингендер болушу 
мүмкүн болсо да). 

Анын себебин жардам берген, Ыйык Китепте: «Mystery Улуу Бабыл» деп 
айтылат шейит ыйыктардын канына мас болгон (4-5 Аян 17). Ыйык Китепте 
жети-hilled негизинде айтылат: «Mystery Улуу Бабыл» дүйнөнүн башкаруу, 
ыйыктыкка НАТО Кудай айыптаган оролуп эле (кара: Аян 17: 1-9,18; 18: 1-10). 

Анткени денеге рим жана башка жетекчилер менен компромисске, грек-рим 
чиркөөлөр гана кылымдар бою ар түрдүү экономикалык, куугунтуктарга 
карабай ишке эмес, алар да Иса жана анын алгачкы жолдоочулары сыяктуу 
эле иштерди жүргүзүү үчүн Ыйсанын чыныгы жолдоочулары өлтүргөн 
сыяктуу ишемби (Элчилер сыяктуу эле болгон 13: 13-15; 18: 4; 4: 9) Ыйык 
китептик арам тамак качуу, 14-Пасах сактоо. 

Протестанттык «деп айтылса,» ошондой эле эл наристелердин чөмүлтүлүү 
библиялык эмес практикасын каршы ким өлтүрдү. 

Rome жок өкүлдөрү эске Грек-Рим, ошондой эле грек-рим диний бутпарас 
кийим каршы, жасалма / иконки / крест кабыл алуудан баш тартышы, 
библиялык ыйык күн сактап, мисалы, табияттын жөнүндө чындык сыяктуу 
баштапкы библиялык доктриналарга өткөрүү үчүн Исанын жолдоочуларын 
куугунтукка -TIME Бабыл, Кудайдын Падышалыгы жөнүндө окутуп, 
библиялык эмес каршы «айланбай» жана Ыйса Машайактын жылдык 
башкаруусунун үйрөтүү. 

Ошондой эле ал, чынында, грек-рим «жеке пайгамбарлыктар» Грек-Рим 
акыр заманда кайра муну окутууда бар экендигин белгилей кетүү кызыктуу 
болушу мүмкүн. 



Кудайдын чыныгы Чиркөө бою Кудайга кызмат кылып жатабыз деп 
ырастаган эки жүздүү адамдарга куугунтукталып келет. 2-4: Ыйса бул Жакан 
16 жөнүндө эскерткен. 

Сырткы атрибуттары жана көрүнүшү 

Чиркөө тарыхчыларынын айтымына караганда, баштапкы диний (диакондор 
/ аксакалдар / министрлер / диакондорду / епископ / көзөмөлчүлөр) азыр 
Рим жана Чыгыш Orthodox католик чиркөө менен пайдалануу сыяктуу 
уникалдуу аныктоо кийим түрүн жыртылган жок экенин түшүнүшөт. 

Машаяктын жолдоочуларынын лидерлери кадимки адамдар сыяктуу 
кийген. Ыйса Өзү аркылуу төмөнкүдөй ишарат болушу керек эле Жүйүт 
Искариот (Марк 14: 43-46) Ал абдан башкача башкаларга караганда кийинген 
эмес эле. Бир христиандык кызматчы ылайык кийинүүнү болмок, ал эми 
(кара: Матай 22: 11-14), эрте лидерлери жалпы коомчулукка такыр башкача 
кийим эмес. 

Грек-рим дүйнөсүнүн диний жетекчилери да көп күн-кудай Mithras дин 
кийген кийим түрүн кийишет. Кийимибиз бул түрү алар бутпарас императору 
Константиндин 4-кылымда (Mithras жолдоочусу болуп, ал тургай, анын 
шектелген окуядан кийин монеталарды Mithras имиджин койду)таасирине 
чейин рим жана Чыгыш ортодокс тарабынан кабыл алынган эмес. 

Эмне протестант чиркөөлөрүнүн кызматчылары жөнүндө эмне айтууга 
болот? Ошондой эле, кээ бир, англикандардан (Англия чиркөөсү) көп болуп, 
грек-римдиктерге кийим сыяктуу кийип алышы керек. 

Жана башкалар? Жакшы, көп иштер министрлери кийген ак жакалар Ыйык 
келген жок. Азыркы тескери ак жакалар 19-кылымда ойлоп деп 
билдирди да, ал күн-ыйык кызмат кылуучулар, жок эле дегенде, ошондой 
эле кайра 1000 заманга алардын кээ бир нускасын кийип алганы ортого 
салынды 

Кудайдын жыйналыштарында министрлиги грек-Римдиктерге эмне көптөгөн 
сыяктуу дин бар чынжырча тагынып жүрүшү керек. 

Эмне чиркөө имараттар жөнүндө эмне айтууга болот? 



Биринчи атайын христиан чиркөө имараты 70s-жылы жок жүйүт 
ийбадатканадан кыштан чыгып, Иерусалимге-жылы курулган бул жерде ал 4-

кылымдын мозаика өкүлчүлүгү болуп курулган көрүнөт: 

 
Иерусалимдин Батыш дөбө Кудайдын чиркөө тоосунда. деп аталган  Сион 

Жогоруда имараты, 1-кылымда курулган жана убакта жүйүттөрдүн 
синагогаларында окшош карап деген маалымат бар. Бул коопсуздук үчүн 
кулап болчу (Мыйзам 22: 8), бирок ал лыжа, обелисктерге, же илинген 
камтылган эмес. 

Лыжа Ыйса тирилгенден кийин грек-римдиктердин, жок эле дегенде, 150 
жылдан бери кабыл алынган жок. Терминдер көп учурда «крест» жана 
«айкаш жыгачка» деп Инжилде которуп, чынында, грек тилиндеги түп 
нускада, тиешелүүлүгүнө жараша «устун» жана «устунга» дегенди билдирет. 

Стиплз, обелисктерге сыяктуу тизилген белгиси болгон, ошондой эле жалган 
кудайларга сыйынган, күн-кудай белгиси. Эгер Исанын жолдоочусу имаратка 
мындай белгилерди кошуп, Кудайдын эли (: 29-32 кара: Мыйзам 12) туура 
эмес болуп калар эле. Чынында эле, Кудайдын Жыйынына да имараттардын 
мындай белгилерди коюп жок. 

Бишкекте грек-рим чиркөө имараттарга Gargoyles пайдалануу эле да ушуну 
айтууга болот. Gargoyles жок чиркөөдөн Каардуу рухтар коркутуп деп 
жатышат. 12-жылы кылым, Clairvaux католик олуя Bernard сыяктуу бурканга 
табынуучулук менен аларга каршы чыгып сүйлөгөн белгилүү болчу, бирок 
көп атактуу имараттар (Нотрдам католик соборунда сыяктуу) алар боюнча 
Gargoyles бар. 



Тиешелүү сыйынуу кооз жерлерде турган жер болот, ал эми (1 мисалы, 6), 
мен бул жерде айтып кетким келет, бир ойдон чыгарылган окуя 
бар.«Индиана Джонс» тасмалардын биринде, бир нече адамдар Иса бузулду 
Анын акыркы Пасах учурунда ичкен чөйчөктөн издеп (кара: Лука 22:20). Бир 
окуя көптөгөн чөйчөктөрдү менен дасторкон көрсөттү. Ошондой эле, 
адамдардын ар кандай скелети көрсөттү келип, туура эмес чөйчөк сыяктуу 
кино ылайык аракет кылган туура эмес чөйчөктү тандап жана ал өлүмгө алып 
менен кетүүгө баштап. Башкы каарман, Индиана Джонс, кооз жана жөнөкөй 
да, чөйчөктөрдү, тандоо көргөндөн кийин, кымбат көрүнөт бирин тосуп 
баштады. Ал андан кийин күчүнө нерсе айткан «Иса жыгач уста болгон жана 
Анын шакирттери балыкчы болгон. Ал мөөр алтын чөйчөк болгон эч кандай 
жол жок. «Демек, Индиана Джонс кымбат чөйчөгүн жерге койду. Ошондо ал 
тасма боюнча туура чөйчөк болгон арзан карап чөйчөктү алып, жашаган.  

Менин эмнени айткысы келген? 

Индиана Джонс окуя ойдон чыгарылган болсо да, чыныгы жашоодо да, кээ 
бир адамдардын имараттардын сырткы көрүнүшүнө өтө эле маани коюп, 
теле көрсөтүүнү, кийим-кече ж.б. Библиядан да, Кудай ал сырткы менен сот 
эмес, деп ачык эле айтылат адам болуп көрүнүшү эмне деген (1 Шемуел 16: 
7; Матай 7: 21-23, 23: 27-28). Элчи Пабыл ал ачык-айкын, ал Кудай тарабынан 
тандалып алынган, бирок жараткан (Элчилер 9: 10-18), ал абдан жакшы 
спикер (2 Корунттуктарга 10:10) болгон эмес. Бир чыныгы болгон Муса (Чыгуу 
4: 10-14) жана Жеремия (Жеремия 1: 6). Пол, Муса жана Жеремия бардык 
жакшы өз эмгектеринде белгилүү. 

Исанын жолдоочулары, чындык сөзүн туура бөлүп (2 Тиметейге 2:15) жана 
Кудайдын критерийлери (кара: 2 Тиметей 3:16) кайсы ыйык китептик 
критерийлерге (Жакан 5:39), таянып, жана тышкы көрүнүшүнө эмес 
чакырылат (2 Корунттуктарга 10: 7-11), Ыйсанын чыныгы жолдоочусу чиркөө 
ишенимдүү чындыкты айтып жатат жана кимдер аракет кылып жатканда 
болуп саналат. 

Чыныгы Чиркөө Кудайдын Падышалыгы чыныгы Жакшы кабар 

Иса Машаяк Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү жакшы кабар келди: 

... Ыйса Галилеяга келип, Кудайдын Падышачылыгы тууралуу Жакшы 
Кабарды жар салып, мындай деп кыйкырышты: 15 жолу аткарылып жатат, 



Кудайдын падышачылыгы жакындап калды: тобо кылгыла, Жакшы 
ишенебиз. (Марк 1: 14-15, Ыйык Китеп) 

Иса пайгамбар Кудайдын Падышачылыгы тууралуу Жакшы Кабарды ишенип 
Анын жолдоочуларына күтүлүүдө. Ал мисал келтирип, ал жөнүндө айткан 
(мисалы, Матай 13: 3-50; Марк 4: 2-12; Лука 13: 20-21) Ушул доордо 
Кудайдын Падышачылыгынын жашыруун сырларын (Марк 4 түшүнүүгө даяр 
эмес болчу: 11; Матай 13: 10-11). 

Иса жолдоочуларына Падышалык жөнүндө жакшы кабар жарыялоого, 
ошондой эле катышып болорун үйрөткөн: 

Асман Падышачылыгы жөнүндөгү бул Жакшы, бардык элдерге 
күбөлөндүрүү катары бүт дүйнөгө катары таратылат, ошондон кийин 
дүйнөнүн акыры келет. (Матай 24:14) 

Ошондуктан баргыла да, бардык элдерден + шакирт даярдагыла, Ата, 
Уул жана Ыйык Рухтун атынан сууга чөмүлдүрүп, аларды 20 Силерге 
буйругандарымдын бардыгын аткарууну аларга үйрөткүлө; Мына, Мен 
акыр заманга чейин, бардык убактарда, силер менен бирге 
болом.(Оку: Матай 28: 19-20) 

Күбө катары дүйнөгө Кудайдын Падышачылыгы тууралуу Жакшы Кабарды 
жар салып, биз Падышалык жөнүндөгү жакшы кабарды бардык элдерге 
жетиши керек дегенди билдирет. Кудай (Жакан 6:44) деп атайт кабыл алышы 
мүмкүн болгон адамдардын, биз Ыйсанын бардык буйруктарын үйрөтүү үчүн 
аракет кылышат. 

Иса Машаяк тирилгенден кийин, Кудайдын Падышачылыгы жөнүндө, Анын 
шакирттерине: 

... Ошондой эле ал өзүнө, кырк күн ичинде Ыйса аларга көрүнүп, 
Кудайдын Падышачылыгы жөнүндө айтып, көптөгөн ишеничтүү 
далилдер менен анын азап кийин тирилген аны көрсөттү. (Элчилер 1: 3) 

Элчилер кийин Кудайдын Падышалыгынын келиши жөнүндө Бүткүл 
дүйнөлүк ал өкмөт ошол эле билдирүү (мисалы, Ажыл-чорудулга 19: 8) деп 
кабар айткан, ошондой 
эле Кудайдын үзгүлтүксүз чиркөөсү бар. Падышачылык жөнүндөгү Жакшы 
Кабарды таратып көп сандаган аяттардын боюнча өткөн ошондой эле келе 



жаткан куугунтукка башталат куугунтукка алып келет (Матай 24: 9-14; Марк 
13: 10-13; салыштыр: Лука 21: 12-19; Даниел 11: 28-35). 

Чыныгы жана баштапкы Жакшы кабарды бүгүнкү күндө билим алуу болуп 
саналат: 

Мен башка эмес, башка Жакшы Кабарды жарыяласа, 7, ошондуктан 
жакында Машайактын ырайымы менен чакырып ким Ага алыс 
депсуктануу; бирок кээ бир адамдар убара сага жана Машайактын 
Жакшы Кабарын бурмалоону каалаган жок. 8 Бирок бизби же асмандан 
келген периште болобу, биз силерге кабар эмне сен үчүн башка 
кабарды жакшы кабар болсо да, ал каргышка калсын +. 9 Биз мурун 
айтып кеткенимдей, ким алган караганда сизге башка Жакшы Кабарды 
жарыяласа, анда мен азыр да кайталаймын, ал каргышка 
калсын. 10 азыр мен адамдарга жагууну ойлоп жатамбы же 
Кудайга болсун? Же силер мени адамдарга жагууга аракеттенип жатат 
деп ойлоп жатат?Эгерде мен дагы эле адамдарга жагып, эгерде 
ошондой болсо, мен Машаяктын кулу болмок эмес. (Оку: 
Галатиялыктар 1: 6-10) 

Көп, ал көптөгөн каада-салттарды жана адамдардын артыкчылык 
айырмаланат катары Падышалык жөнүндөгү Жакшы кабар берет. Ыйса 
кайрадан жер боюнча башкарууга келе жатат (кара: Лука 19: 11-12; Матай 
6:10; Аян 5: 9-10; 20: 4-6) жана Анын ыйыктарга Аны менен (Ышайа үчүн 
сыйлык берет 40 : 10; 62:11). 

Тилекке каршы, Ыйса Падышалык тууралуу жакшы кабар жөнүндө кабар 
айткан окутуунун ордуна, көп ордуна, негизинен, Исанын адам өздөрү 
тууралуу түшүнүк алууга жардам берет (ошондой эле бекер китепчени 
карагыла Кудайдын Падышалыгы жөнүндөгү Инжил). Эл аралык 
кызматташтык боюнча, кээ бир туура эмес деген ойду жер үстүндө тынчтык 
жана гүлдөп өнүгүү алып келет. 

Андан сырткары, көптөр: «Mary'-бул да жалган Инжил бир нускасына буруп, 
эл айтып жатат (Галатиялыктар 1: 6-9). Ыйык Китепте Кудайга кайрылып, 
анын жолун үйрөтөт (Жоел 2:13; Элчилер 26:20), жана чиркөө тарыхы 
алгачкы жолдоочулары кайрылып да, Ыйсанын энеси Мариям (ошондой эле 
акысыз буклетти көрүп аздектешкен эмес, Кошумча Тарыхы экенин көрсөтүп 
турат Кудайдын жыйын). 



Чыныгы Чиркөө Ири керек эле? 

Рим-католик чиркөөсү христиан билдирилген байланыштар менен ири 
жыйын болуп саналат. Ал кээде өзү сөз берет да, «Кудайдын Жыйынына да,» 
Кудайдын чыныгы Чиркөө экенин, анын көлөмү бир далили болуп саналат? 

Же салыштырмалуу чакан топтордо бир чакан тобу жана / же чогултуу иш 
жүзүндө чыныгы жыйындын уландысы болушу мүмкүн? 

21-кылымда, Ыйсанын чыныгы чиркөө дүйнө менен болобу же бир маанилүү 
оюнчу болуп боюнча жогорку дүйнөлүк саясий сахнада катышкан көрүнүү 
менен четке кагылып калмак? 

Ошондой эле, Иса Машаяк менен анын элчилери чыныгы чиркөө аз болот 
деп үйрөткөн: 

Ал силерге Падышачылыкты бергиси үчүн Атасынын жакшы жагат, 
анткени, кичине оторду коркпойбуз. (Лука 12:32) 

Ышая Ысрайыл жөнүндө: «Ысрайыл уулдарынын саны көлдүн 
кумундай көп болсо да, Жахаба кылам 
Анткени калдыгы, куткарылат 28Анткени ал тапшырган ишти аягына 
чыгаруу жана ал адилдик менен кыскартылат. жер үстүндө кыска иш 
(Римдиктерге 9: 27-28). 

Да анда, бул азыркы учурда ырайымы шайлоо боюнча калдык 
бар. (Оку: Римдиктер 11: 5) 

Ыйса көбү өлүмгө алып баруучу кенен жол менен бара турган болсо бир нече 
эле бул дүйнөдө түбөлүк өмүргө алып бара турган жолду таба алам деп 
айткан (Матай 7: 13-14; 20:16). Ошондой эле көптөр кирүүгө аракеттенишет, 
бирок, ал (Лука 13:24) таба алышпайт деп окутушчу.  

Ыймандуулардын абдан аз чыныгы жана ишенимдүү чиркөө болушу мүмкүн 
болсо, анда ал Кудайдын негизинен Жыйындын жүрүшүндө салыштырмалуу 
аз аркылуу иштеп жатканын түшүнүүгө жардам берет? Өздөрүн Ыйсанын 
жолдоочулары экенин күмөн. 

Пайгамбарчылык кылып, көптөр Кудай иштейт кандай маани жок (Захария 4: 
6-9; Жакан 6:44) жана «Ким бул күндү мааниси аз» (Захария 4:10).  

 



Чыныгы жыйын бир шаарында кала алмак? 

Чыныгы христиан чиркөөсүнүн штаб бир шаарда ушундай Рим же 
Константинополду бойдон эле? Бир нече миллиондогон ойлошот. 

Ошентсе да элчи Пабыл ага ылайык, бул мүмкүн эмес эле. Ал (бир 
протестанттык жана Ыйык Жазуунун эки католик котормолору төмөндө 
көрсөтүлгөн эмес) мындай деп жазган экен: 

Себеби биздин бул жерде туруктуу шаарыбыз жок +, биз 
чыдамсыздык менен келечектеги издебейт. (Забур 13:14, бөтөн 
жерликтердин) 

Анткени биз туруктуу шаар бул жерде эмес, бирок, биз келе турган 
аракет (Забур 13:14, Реймс NT). 

Бул жерде биз үчүн эч кандай туруктуу шаар жок, биз үчүн, бирок бир 
эле издеп жатышат. (Забур 13:14, New Jerusalem Bible, NJB). 

Ооба, Пабыл Ыйсанын жолдоочулары үчүн туруктуу шаар эмес, бар деп 
окутуп, келечектеги шаарды чейин (Аян 21 «New Иерусалимди»: 2).Алсак, 
элчи Пабыл Римде, анын ичинде адам баласынын эч бир шаар, ыймандуулар 
үчүн бир туруктуу штабдын шаардык болушу мүмкүн деп окутуп жатат.  

Келишим боюнча, чыныгы доктрина (1 Тиметейге 4:16; 2 Тиметейге 3: 14-16; 
Галаттыктарга 2: 5; Колоссадагылар 1: 21-23; Жүйүт 3; Элчилер 14: 21-22) 
жана бир туугандык сүйүү (filadelphia грек тилинде, МАРК жазган Жакшы 
Кабар 13: 1) белгилүү бир жер эмес, мындан ары да жол 
берилет. Кудайдын үзгүлтүксүз Чиркөө Элчилердин окуулар менен 
улантылган жана Philadelphian жакшы иштерди кылууга аракет кылат. 

Келгиле, Исанын жери боюнча жыйындын келечеги жетекчилигин үйрөткөн 
эмне андан ары карап көрөлү: 

... Жана менин ысмым үчүн баарына жек көрүндү болот, ал эми 
акырына чейин чыдаган адам куткарылат 23 Алар бул шаарда, башка 
(Матай качып силерди 10 куугунтукташат жатканда берилет. 22-23). 

Сиз жалпы Менин ысмым үчүн жек көрүндү болот; Ал эми акырына 
чейин чыдаган адам куткарылат 23, Бир шаарда куугунтукташса, анда 
кийинки баш маана +. Алар силерди куугунтуктагандар болсо, башка 
баш маана кылам +. Мен силерге чындыкты айтып коёюн, Сен, чын эле, 



Адам Уулу келип, Ысрайыл шаарларынын туру кеткен эмес. (Оку: 
Матай 10: 22-23, NJB) 

Исанын жолдоочулары туруктуулук, ишеним менен улантууда. Ыйса жана 
Палестинада болгон болсо жолдоочулары Ыйса муну айткан ошол Geographic 
аймактагы бардык шаарларында (бул камсыз жортуулдары жардам) аркылуу 
кууп чыккан жок. Демек, Иса Машаяк, албетте, Палестинанын аймагында 
болуп жаткан көп шаарлар жөнүндө айткан. (By: «Ысрайылдын 
шаарларына:» Бул күнүнө туш-тушка чачырап кеткендер Ысрайыл урууларын 
камтыйт Жакып 1: 1. Жана бир гана аймакта, ал, адатта, Ысрайыл же 
Палестина деп Исанын жолдоочулары баш маана)  

Демек, Иса пайгамбар жана Элчи Пабыл окуткан негизинде, 2000 жыл, 
Ыйсанын чыныгы жолдоочусу чиркөө мүмкүн эмес эле жакын үчүн элчиликти 
мурастоого байланыштуу туруктуу шаарды талап чиркөөлөр. Бирок, тарых 
Кудайдын чыныгы чиркөөсүнүн башкы кылымдар бою келген башында 
Иерусалимде өзгөрдү экенин көрсөтүп турат, анткени (Элчилер 2), балким, 
Антиохия (11:26 Элчилер) боюнча Азия Смирна (ар кандай шаар) үчүн шаарда 
ар кандай жерлерде үчүн Түндүк Америкада, бул (азыркы California беш 
шаардын аймагында жайгашкан) Кудайдынүзгүлтүксүз, жыйын катары бир 
топ Ыйсанын чыныгы жолдоочусу чиркөө болушу мүмкүн деген белгиси 
болуп саналат. 

Ошентип, «туруктуу шаардын» бул жоктугу да «далил» Римдеги деп аталган 
«Элчилердин көрөт» көп кылымдык үзгүлтүксүздүгүн талап ошол 
чиркөөлөрдүн жок, Антиохия, Иерусалим, Александрия, Стамбул, жана 
башка. 

Балким, ал ошондой эле, Ыйык Китепте, жети-адырлардын үстүндө отурган 
«улуу шаар» айыпталат (: 9, 18 Аян 17) белгилей кетүү керек. Рим жана 
Стамбул Алматинский беш шаар аймак эмес, ошондой эле бул жерде «жети-
hilled» шаарлар болуп эсептелет. 

Ишембиге байланышкан мыйзамды сактап, устаттык да кылган жана 
Улантуу үчүн беле 

Жекшемби сыяктуу Christianity акт деп аталган көпчүлүк Ыйсанын 
жолдоочулары үчүн эс алуу күнү болуп саналат да, ал эч Ыйык Китепке 
негизделет. Жекшемби, өзү ырастаган Христиан дүйнөсүнүн бутпарас 



мамлекеттик бийлик органдарынын жана бутпарас күн кудайы сыйынуу 
менен компромисстердин аркылуу кирген. 

Эски Осуят жетинчи күн ишемби Кудайдын жана анын элинин ортосунда 
белги болгон деп айтылат (Чыгуу 31: 13-18). 

Ал эми Инжил жөнүндө эмне айтууга болот? New Testament ачык Ыйса (Лука 
4:16, 21; 6: 6; 13:10) көрсөтөт, ошондой эле, элчилер жана ишенимдүү 
(Элчилер 13: 13-15, 42-44; 17: 1-4; 18 : 4; 4: 9-11) English календары ишемби 
күнү аталган жетинчи күндү ишемби (жатты). 

Ыйсанын айрым жолдоочулары үчүн болууга сыйынуу бүгүн арналган эмес 
өзгөртүлгөн жана болгон деп да, New Testament өзү иш жүзүндө (бири менен 
протестант жана эки рим-католик котормолору төмөндө көрсөтүлгөн) 
үйрөтөт экен: 

Бойдон калууда, Демек, Кудайдын эли үчүн ишемби күн-эс алуу 
да 10 Кудай сыяктуу эле, Кудайдын эс кирсе, ошондой эле эч кимге, өз 
ишинен көз каранды болгон 11 Келгиле, ошондуктан, бул эс алуу кирүү 
үчүн бүт күч-аракетибизди жумшайлы. эч кимибиз тил албастыктын 
алардын үлгүсүнө кармануу менен түшөт, ошондуктан (4: 9-11, Жаңы 
эл аралык версия). 

Кудай анын артынан эле дагы Демек, жетинчи күн Кудайдын 
элинин, бейпил жайга кирүүгө 10-жылдан бери, сен жумуштан кийин эс 
алыпжатат корголгон эс алуу керек. 11 Келгиле анда, басма сөз алдыга 
бул жерди кирүүгө уруксат эс алуу, же кээ бир ыйман жана жоголуп 
баш тартуу жөнүндө мындай үлгү болот (Забур 4: 9-11, NJB). 

.. Ошондуктан Кудайдын эли үчүн sabbatisme калган жок, 10 адам, анын 
бейпилдигине кирген эмес, Кудай анын 11 Келгиле, ошол бейпил жайга 
кирүүгө аракеттенели Ошондуктан тездетсин, биз көрөлү сыяктуу эле, 
ошондой эле ал өз иштеринен эс; эч ким силерди ишенбестей эле 
мисал түшөт (4: 9-11, жыл түпнуска жана чыныгы Реймс New Testament 
Домини 1582). 

Тарых амыр-дыш хүнү империялык бийлик органдарынын жана адамдардын 
ке¾еш тарабынан айыптоолорго карабастан, тарых бою сакталып калган 
экенин көрсөтүп турат. Азия Иерусалимдеги баштапкы жыйынынан 
таралышына ишемби сактоо Кичи, Судан, Europe жана Азиядагы алгачкы 



кылымдарында AD ишемби сактоого эч кандай кийин 1600s караганда Батыш 
шарлары кылымдар бою болгон жана келип алган жоболоштурулат. 

Эле 21-кылымга чейин ишемби күндү майрамдагыла улантып 
чиркөө Кудайдын эли үчүн Инжилде ылайык чыныгы чиркөө болушу мүмкүн 
(Забур 4: 4-шоу ушул ишемби калган жетинчи күнгө байланыштуу).  

Бүгүнкү күндө көптөр Ыйык бул тууралуу Ыйык Китептин эмнеге окутарын 
түшүнүүгө эмес экенин бир себеби кээ бир котормочулар атайылапНЕКЕМИЯ 
4 табылган грек sabbatismos (ςαββατισμóς) которуп да турат: 9. Реймс 
Инжилдин өзгөртүлгөн нускасын, ошондой эле Джойс айы деп аталган (18-

кылымга өзгөрдү) сыяктуу протестант Китеп чогултуп, аны расадагы. Инжилде 
«эс алуу» деп которулган үч эле сөздүн «эс алуу», башка бир грек сөзү бар, ал 
эми (katapausin деп эле). Sabbatismos айкын экенин моюнга турган «ишемби-
эс жана чын аалымдардын сөз . Анткени mistranslations боюнча, бүгүнкү 
күндө көпчүлүк жетинчи күн ишемби атайын Инжилде Ыйсанын 
жолдоочулары үчүн парз болуп жатканын түшүнгөн жок. 

Ыйык күн жана Кудайдын куткаруу планы 

Башталыш 1:14, Кудай белгилүү бир чырактарды жараткан деп айтылат (Күн 
менен ай сыяктуу) ыйык күн / диний майрамдарга (Кудайдын Сөзү 
Translation) белги, Ыйсаны дешет, бирок аз, аларды аткаргыла. 

Лебилер китебинин 23-бөлүмүндө Ыйык Китепте Кудайдын майрамдары жана 
ыйык бардык келтирилген. Жетинчи күн ишемби күн болуп, Пасах жана 
Ачыткысыз нан, Элүүнчү күн, сурнай майрамы, Күнөөдөн арылуу күнү, 
Алачыктар майрамында, жана Акыркы улуу күнү. Көп азыркы аларды 
чакырып алып, ал эми «жүйүт», Ыйсанын, шакирттери, алардын алгачкы 
ишенимдүү жолдоочулары аларды сактап 
турат. Ошентип, аларКудайдын үзгүлтүксүз чиркөөсү тарабынан сакталат. Бул 
библиялык ыйык Days Кудайдын куткаруу планы биринчи жана экинчи 
Ыйсанын келиши жана жардам көрсөтүп дагы бир жолу тастыктоодо. 

Түбөлүккө сактап, Кудайдын түбөлүк падышалык бир бөлүгү болуп турган 
жашагандардын көбү азыркы алгачкы жолдоочулары деп күтүлүүдө дээрлик 
бардык түшүнүшү калыштуу болмок. Да мурда ушундай Лиондук Ириней эле 
грек-рим жактоочулары, Александриялык Ориген, Григорий Нисский жана 
Милан Эмброуз ошол окуунун айрым дегенде үйрөткөн. 



Бул доктрина себептен бир бөлүгү деп «жоголгон», алар 2-кылымда Пасах 
өзгөртүп, өзгөчө аз жана грек-рим аз туура библиялык ыйык күн сактап 
турган, ошол эле эле. Дээрлик бардык ыйык күн ортодоксалдык Bishop ойу, 
император Теодосиус (Пасах библиялык күнүн сактап калуу үчүн мындан ары 
да батына тургандар үчүн өлүм жазасына деп), ошондой эле, аягында 4-
кылымда Лаодикеядагы Кеӊешине окшоп, аларды айыптаган . Отчеттуулук, 
ошондой эле куугунтуктарга, бутпарас императору Константиндин мурда 
ошол кылымда менен, мисалы, «келгиле, ошондо жийиркеничтүү жүйүт эл 
менен жалпы эч нерсе жок болсун», ошондой эле белгилүү бир ролду 
ойногон. 

Куткарылуу планын билим жоготуу үчүн дагы бир себеби, 5-жана 6-
кылымдарда Origenism боюнча айыпталууда. Ориген көп ката кетирген 
адамдардан болушкан (ал тургай, Анын куткаруусун түшүнүктөр менен), ал 
эми, анын окууларына эмес, сакталган же какпаган, бул дүйнөдө ыймансыз 
адамдар үчүн куткарылуу үчүн мүмкүнчүлүгү киргизилген. Рим-католик оту 
жөнүндөгү окуу Origenism айыпталганын баргандан кийин бир эмес 
библиялык атаандаш катары кабыл алынган көрүнөт (Чыгыш Orthodox жана 
протестанттар жаманы кабыл алган эмес да). 

Адаттагыдай эле, Рим чиркөөсү жана протестант чиркөөлөрү бул азыр 
куткарылуу күнү гана болуп саналат жана бардык ушул курактагы сакталган 
эмес, түбөлүк жай менен өрттөп / оттуу (бирок азыркы тарыхый жана диндер 
аралык кыймылдарга менен жүрүп окутууга кылышкан мүмкүн 
өзгөртүү). Чыгыш Orthodox бою ошол жөнүндө шектенүүлөрү бар эле, Кудай 
ак тагы сот учурунда адамзатка калган көп (кара: Аян 20: 11-13) сактап 
калышы мүмкүн деп айткан, бирок кээ бир (Florovsky G. эмес, акыркы 
окуялар жана акыркы окуялар. C. 1979 миссионер Leaflet # E95h ыйык коргоо 
орус ортодокс чиркөөсүнүн. Лос-Анджелес). Күмөндөр Orthodox жоктугу 
бирден-бир себеби, алар, чынында эле, библиялык ыйык күндү да жок, алар 
Ыйсанын жолдоочулары үчүн да чыныгы маанисин түшүнгөн эмес. Кудайдын 
ыйык Days жардам сүрөт Кудайдын адамзат үчүн пландары. 

Кудайдын үзгүлтүксүз чиркөөсү Иса эле библиялык ыйык күн болуп, Анын 
шакирттери, жана мындай Смирна жана Сардес менен Melito Поликарп 
сактап Кудай лидерлеринин бутпарас-аймак, Жыйын катары алардын 
ишенимдүү жолдоочулары сактап калат. 



Библиялык ыйык күн сактоо куткаруучу жана ырайымы, Кудайдын чыныгы 
планын Исанын чыныгы жолдоочуларын эсибизге салып 
турат.Кудайдын үзгүлтүксүз чиркөөсү ыйык күн сайын Кудайдын куткаруу 
планын менен кандай байланышы түшүнөт (биздин эркин китепчеКудайдын 
ыйык күндөрү же Demonic Майрамдарды белгилеши керек? Да кара) 

Ыйык Китепте Иса Машаяк Пасах козусу + биз үчүн курмандыкка чалынган 
Биз болсо Ачыткысыз нан менен майрамын деп эле айтылат (1 
Корунттуктарга 5: 7-8). Ачыткысыз нан жардам сүрөттүн күндөрү биз 
жашообузда чыгып, күнөө менен эки жүздүүлүгүн койду умтулушу керек 
(кара: Матай 16: 6-12; 23:28). 

Байыркы Келишимдеги жана биринчи күнү (саны 28:26) Ыйсанын 
жолдоочусу катары мааниге ээ болгон: ал тургай, грек-рим чиркөөлөр 
Элүүнчү күн, ошондой эле, жумалар майрамында + (15-16 Лебилер 23) деп 
аталат экенин билишет. Жолдоочулары түшүм идея Инжилде (Жакып 1:18) 
тастыкталды. Байыркы Ысрайылда, жазы менен аз-жыюу жана күз-жылы 
көбүрөөк түшүм жок болду. Spring Ыйык Day Элүүнчү күн майрамында, туура 
түшүнүп, Кудай гана куткарылуу үчүн айрым учурда чакырып жатат сүрөттү 
жардам берет (Жакан 6:44; 1 Корунттуктарга 1:26; Римдиктерге 11:15) бир-
жыюу келиши менен кийинчерээк (Жакан 7: 37- 38). 

Жалпысынан алганда, грек-рим чиркөөлөр күз менен пайда библиялык ыйык 
күн майрамдоону жок. Алар болсо, алар жакшыраак сурнай сүрөттөр 
майрамында Кудай деп келаткан Аян китебинин жети сурнай аркылуу Иса 
Машаяктын жер жана кайтаруу боюнча иш-чараларды ишке ашыруу үчүн 
жазалоо 8 & 9 жана 11: 15-19. Грек-рим чиркөөлөр жалпысынан Аян сурнай 
маселелер менен кандай байланышы бар (кээ бир бул сурнай каймана 
катары карагыла) макул, ал эми алар сурнай библиялык майрамын белгилөө 
үчүн эч кандай себеп көргөн жокпуз. 

Кийинки Fall ыйык күнү күнөөдөн арылуу күнү силерде ыйык жыйын 
болсун. Байыркы Келишимде, ушул күнгө чейин таш ыргытсын: текени 
ошентип чөлгө (Лебилер 16: 1-10) жөнөтүлгөн бир аземине киргизилген, ал 
эми Ыйсанын жолдоочулары бул чөлгө жылдыкка учурунда убакыт картинки 
жок текенин жөнөтүү үчүн Шайтан байлап турган көрдү түпсүз орго бир мин 
жыл (Аян 20: 1-4). Бул ошол учурда азгырып алдап бере албай калат дегенди 
билдирет. 



Адамдар Ыйса Машайактын жылдык башкаруусунун учурунда боло турган 
Алачыктар майрамы рухий жактан да, материалдык мол картинки 
Шайтандын жалган жок, Кудайдын мыйзамдарын сактоого жардам берет 
(Аян 20: 1-6). Бул Шайтан эмне азыр дүйнөдө алданып болуп жатат 
айырмаланып турат (Аян 12: 9). Шайтандын жалган христианбыз деп көбү 
эмне үчүн туура эмес иштер министрлери менен адашып калышты (: 14-15: 2 
Корунттуктар 11) бир бөлүгү болуп саналат. 

Библиялык ыйык күн акыркы (Лебилер 23: 36b) көп Акыркы улуу күнүнө 
Кудай чөйрөлөр чиркөөсү деп аталат. Иса Машаяк ал жөнүндө окуткан 
нерселерди байкап: 

Майрамдын акыркы жана ошол улуу күнү Ыйса эл алдында туруп, 
бийик үн менен мындай деди: «Ким суусаса, Мага келсин жана 
ичсин.38 Ыйык Жазмада анын жүрөгүн алып, мындай дейт: айтылгандай, 
Мага ишенген ар бир адам тирүү суу дарыя болуп агып чыгат «. (Жакан 
7: 37-38) 

Ал куткарылуу үчүн да мүмкүнчүлүк болгон жок, баары Акыркы улуу күнү 
аткарылышы менен, башкача айтканда, чынында эле, ал жөнүндө билүүгө 
мүмкүнчүлүк болот, жана дээрлик бардык бул сунушту кабыл кылат.  

Дээрлик эч качан жашаган ар бир адам куткарылат! 

Библиялык чындык, анткени Кудайдын сүйүүсү, Ыйса үчүн өлүшү керек 
болду, тактап айтканда: 

Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн, ким аны адам өлбөй, түбөлүк 
өмүргө ээ эмес, ишенген ар бир адам өзүнүн жалгыз Уулун * +, Уулун 
берди. Кудай Өз Уулун бул дүйнөгө дүйнөнү соттош үчүн эмес, 
тескерисинче, Ал аркылуу дүйнөнү куткаруу үчүн жиберди. (Жакан 3: 
16-17) 

Демек, мээримдүү Кудай салыштырмалуу аз же дүйнөнүн өлүшү үчүн 
жиберген? 

Протестанттар көбүнчө Жакан 3:16 үзүндү, дүйнө куткарылат, ал эми 
басымдуу көпчүлүгү эч качан түбөлүк азап кыйналат жашаган 
болушумүмкүн деп айта алышат. Бир Кудайдын куткаруу планын түрү деп 
баарын билген менен чыгып келе турган сүйүү болуп саналат?  Ыйык Китепте 



ар бир адам куткарылат азыр болот деген ой колдойт? Эгерде жок болсо, 
ошол туура болот? 

Кудай баарын билген жана бардык күчтүү жана сүйүү (1 Жакан 4: 8,16), 
анткени Кудай түбөлүк тозок жашаган көпчүлүк алдын беле?  

Жок. 

Албетте, Кудай иш жүзүндө иштеген бир планы болушу үчүн жетиштүү 
акылдуулукка жатат. 

РИМДИКТЕРГЕ ЖАЗЫЛГАН КАТЫ 9: 14-15 айтылат: 

«Анда эмне демекчибиз? Кудай менен ыймансыздык барбы? Албетте, 
жок! 15 Анткени ал Мусага:» Мен ырайым кылгым келгенине ырайым 
кылам, аягым болот адамына ырайым кылат. « 

Эгер кимдир бирөө, Кудай бул дүйнөнүн да, бир нече, куткарылуу үчүн 
Байыркы Келишимдеги Ысрайыл бөлүгүн тандаган билебиз, башкалар.Баары 
боло турган болсо, анда ал кантип сүйүү баарынан жогору турат?  

Ыйык Китепте көп атайылап бул курактагы (: 37-40 Жакан 12)-жылы сокур 
кылып коюшу мүмкүн экени айтылат. Бул дүйнөдө сокур жүргөн адамдар 
дагы деле мүмкүнчүлүк бар (кара: Жакан 9:41; Ышайа 42: 16-18). Ошондой 
эле байкап: 

Мен бул элди кайрадан укмуштуу бир керемет иш кылам ... 24 Ошондо 
руху менен адашкандар ким түшүнүүгө чыгат, окууну үйрөнүшөт 
нааразы адамдар. (Оку: Ышая 29: 14:24) 

Кудай (Римдиктер 2:11) бет карамалык жок. «Бүт дүйнө жүзү Кудайдын 
куткаруусун көрөт» деп баары үчүн мүмкүнчүлүк (Ышая 52:10) болот. 

Куткарыла алат адамдардын менен асман астында бир гана аты бар (Элчилер 
4:12) жана Иса Машаяк (Элчилер 4:10) болуп саналат. Көп адамдар Иса 
Машаяк жөнүндөгү чындыкты уккан да эмес, анткени, ал эми «ар бир адам 
Кудайдын куткаруусун көрөт» (Лука 3: 6), куткарылууга болгон бардык жетүү 
үчүн мүмкүнчүлүк болот (Ышайа 52:10, 56: 1) угуза бул курактагы же жашы 
келип (кара: Матай 12: 31-32; Лука 13: 29- 30) болот. Бул келечектеги жаш 
экинчи тирилгенден кийин келгенде (учурдагы чыныгы жолдоочулары Аян 
20 биринчи тирилүүгө тирилип жатат: 5-6) жана ак тагы сот убактысы (Аян 20: 
11-12) камтыйт. Ышайа (Ышайа 65:20), ошондой эле Рим жана христиан 



католик олуя Ириней, келип, бул өзгөчө жашы бир жүз жыл жашады келет 
деп окуткан. 

New Testament Элчи Пабыл библиялык ыйык күн байкалган экенин көрсөтүп 
турат (мисалы, 18:21 Элчилер 20: 6:16, 27: 9; 1 Корунттуктарга 5: 7-8). Пол 
библиялык майрамдарга (: 20-23 1 Корунттуктар 10) менен бутпарастык 
иштерди камтыган айыптаган. Элчи Пабыл өзү да жүйүттөр үчүн зарыл 
болгон бардык иштерди аткарган деп өмүрүнүн акырында мындай деген 
(Элчилер 28: 17-19). Бул Лебилер 23-бөлүмүндө саналып өткөн бардык ыйык 
күндөр да болгон эмес. 

Эреже катары, грек-рим чиркөөлөр Элчи Пабылдын чакырыгын Пабыл 
Машаяктан үлгү алгандай эле, аны туурап, баш ийген жок (1 Корунттуктарга 
11: 1), жана алар бардык библиялык ыйык күндү эмес. 

Анын ордуна, грек-рим чиркөөлөр сырткы протоколдук жолдоочуларыбыз 
деп атагандар менен «кайрадан» ар кандай жалган кудайларга сыйынуу 
(Сатурн, Mithras, Дёмка, Иштар, Диана, Strenua, Janus, ж.б.) арналган күн 
сактап калышат. Тарыхый чындыктар башында чыныгы жолдоочулары, 
жекшемби, Valentine анын, Пасханы Мариям Өсүү сакташкан эмес экенин 
далилдеп, ж.б. 

Бутпарастардын сыйынуусу менен Ыйсанын чыныгы жолдоочуларынын 
чиркөө бузмак беле? Эгерде жок болсо, эмне үчүн абдан бузбай, топтор 
христиан чыныгы өкүлдөрү деп ойлойсуз? Христиан топтор деп аталган Ыйса 
менен элчилер кылган иштерин болмок? 

Албетте, грек-рим-протестанттык эмес. Да ушундай Акырет күнү олуялардын 
Ыйса Машайак Жыйынынын башка топтор (Ыйык кошумча китептерди 
кошулду), баптисттердин (алар кайра мурунку дешет, бирок протестанттар 
менен бузук окуулар көп айтып), Мессиялык жүйүттөрдүн (Иса Марк 7 
айыпталган окшош адамдардын салттарын окутуп жаткандар: 6-13), ошондой 
эле Жахабанын Күбөлөрү (Иса Машаяктын кудайлыгын четке). 

Бул баштапкы ишеним үчүн ыйык күн майрамдоону топтор Кудайдын гана 
Sabbatarian Чиркөө болот туура күрөшүүгө талап баштайт, балким, ушул 
убакта «Philadelphian жолдоочулары» деп турат. 

Каршы жана диалогго жана диндер аралык кыймылдарга айыптады  



21-кылымда көптөгөн диний жана саясый жетекчилер тарыхый жана диндер 
аралык кыймылдарга көмөк жатышат. Тарыхый кыймылы бардык Ыйсанын 
жолдоочусу диндер Кудайдын алдында бирдей экенин эске алганга аракет 
кылат, бирок Ыйык Китепте жалган министрлери эскерткен (2 Корунттуктарга 
11: 14-15) жана дүйнөдөгү саясий лидерлерди камтыйт жалган «Mystery 
Бабыл» ишеним (Аян 17: 1-9). Иса бул дүйнөдө эл аралык биримдикти, бөлүү 
(Лука 12:51) алып келген жок. Ыйсанын пайгамбарлык Бабылдан качып болот 
(Захария 2; 6-7; Аян 18: 4) жана дүйнө менен таза болот (Жакып 1:27). 

Негизинен бардык эле диндер Кудай алдында бирдей болуп саналат деп 
болжолдоого аракет көбүрөөк жетекчилер да бул жагынан диндер аралык 
биримдикти, анын ичинде, -Экуменизм көмөк болот. Бул Исанын гана атынан 
эле карандай калп сакталган болот (Оку: Элчилер 4: 10-12).Бузбай, 
окууларды, биримдик үчүн ж.б. алдамчы жана туура эмес: каргыш куулук 
менен Жахабанын ишин кылган, ал (Жеремия 48:10). 

Тарыхый / диндер диний биримдикке колдоо Ыйса келгенге чейин 
Библиядан да ыймандын чыныгы биримдик болушу эмес экенин үйрөтүп 
жатканын түшүнөбүз эмес окшойт: 

Чейин биз ишеним биримдигин жана Кудайдын Уулу жөнүндөгү билим 
да, Машаяктын толуктугуна жана алп-өлчөм менен, кемчиликсиз адам 
болгон. (4:13) 

«Сион кызы, ырдагыла, кубангыла! Анткени мына, Мен келип, сени 
менен жашайм жашап жатам», дейт. 11 «Ошол күнү көп элдер Жахабага 
кошулат дейт, алар болсо Менин элим болушат. мен сени менен 
жашайм Ошондо мени асман аскерлеринин Кудайы Жахаба силерге 
мени жиберген билишет 12 жана Жахаба ыйык жердеги өзүнүн мурас 
катары Жүйүт жерин ээлеп алып, Иерусалимди кайрадан тандап алат 
(Захария 2... 10-12) 

Бир чыныгы дин бар экенин байкап: 

Силерди өзүнүн чакыруусуна + болууга чакырылган үмүт бирөө 
болгондой эле, бир дене, бир Рухтун бар экенин; 5 бир Мырза, бир 
ишеним, бир чөмүлтүлүү бар +, 6 бардыгынын үстүндө, бардыгы 
аркылуу жана бардыгында иш-ким бардык Кудайы жана Атасы,. (4: 4-6) 



Бир ишеним Кудайдын чыныгы жыйын Ыйсанын жолдоочуларынын 
ишеними, кээ бир бузулган эмес, жылкы, жүздөп, Бабыл мейкиндигинде (Аян 
17) Иса жок кылат (кара: Аян 19). 

Чейин эле Исанын чыныгы жолдоочуларынын биримдиги, Ыйык Китепте Иса 
берүүнүн чейин, ошол жерде, Кудайдын Жыйынына да (кара: Аян 2 & 3) 
бөлүмдөрү чыкпай турганын көрсөтүп турат. 

Кудайдын үзгүлтүксүз чиркөөсүнүн ал жерде мүмкүн болушунча бардык 
(12:18 кара Римдиктер) арасында жылуу мамиледе болушу керек 
депэсептешет, ал эми биз Кудайдын чыныгы чиркөөсүнүн барабар бардык 
диндерди карап эмес экенин билдирбейт, чыныгы Ыйсанын 
жолдоочуларынын ишеними. Ошондой эле, Иса Машаяктан үлгү алып, Ыйык 
Китепте да салт ошончолук көбүрөөк таянышыбыз ким жокко чыгара баштайт 
(Марк 7: 9-13). 

Белгилер, далилдер жана ишараттар 

Жыйынтыктап айтканда, бул жерде белгилерин, далилдери, анын чыныгы 
жолдоочуларынын жыйналышын аныктоого жардам берет деп бир жарнак 
болуп саналат: 

1. адамдардын салттарын жогору Кудайдын сөзүн, ошондуктан коёт 
Ыйык Китепте (кара МАТАЙ жазган Жакшы Кабар 15: 3, 9) каршы 
окууларды жазыла элек. 

2. Ыйык Китепте аты «Кудайдын Чиркөө» колдонот (мисалы, Элчилер 
20:28; 1 Тиметейге 3: 5). 

3. куугунтуктарга коркунуч астында, оригиналдуу ишеним (Иуда 3) үчүн 
тырышчаактык менен талашып-тартышкан (мисалы, Элчилер 5: 27-32). 

4. тарых бою, анын ыйык китептик окууларды издери (кара: 1 Жакан 2: 
6). 

5. нисан 14-Пасах турат (Лебилер 23: 5; Матай 26:18). 

6. китеп Элчи Жакандын убагынан бери Ыйык Китептин бир бөлүгү 
болгон белгилүү келет (кара: 2 Тиметейге 3: 16-17; Аян 1: 9-19; 22: 18-
19; Ышайа 8:16). 



7. тапкычтыгы тууралуу чындыкты үйрөткөн (Оку: Римдиктер 1:20; 
Колоссадагылар 2: 2,9). 

8. окутуу жана Кудайдын сүйүү менен мыйзамдарды сактайт (1 Жакан 
2: 4). 

9. Бул дүйнөдө согушка катышуу, каршы чыккандар (Жакан 18:36; Лука 
3:14). 

10. куугунтукка болуп келатат, бирок эч качан физикалык 
куугунтуктоочу (Жакан 15: 20-21; 18:36 cf.). 

11. чиркөө кийим же имараттардын жагынан (: 29-30 кара: Мыйзам 12) 
менен бутпарастыктын сырткы тазалоо кабыл алынган эмес. 

12. Падышалык жөнүндөгү толук жакшы кабар айткан (Матай 24:14; 28: 
19-20). 

13. «кичине отор» деп аталат (Лука 12:32; Римдиктер 11: 5; кара: Аян 
14: 1-9). 

14. бир нече коргошун шаарларды кыдырып, анын жайгашкан 
баяндалган (Забур 13:14) жана Аян китебинин жети Жыйындарга 2 & 3.  

15. Ыйык Китепте ишемби жышааны бар (Чыгуу 31:13; 4: 9). 

16. Кудайдын ыйык күндөрдө аркылуу сүрөттөлгөн катары Иса Машаяк 
аркылуу + куткарылышыбыз планын (1 Корунттуктарга 5: 7-8; Жакып 
1:18) түшүнөт 

17. майрамдарга (: 20-22 1 Корунттуктар 10) сактоо менен окуткан. 

18. Дүйнөнүн акыры жолу тарыхый Бабыл менен макулдашуу жок 
болот (Аян 13: 4-10; 18: 4) 

Кудай гана топтун Sabbatarian Чиркөө бүт бул талаптарга жооп берет.  Грек-
рим чиркөөлөр, чынында эле, Кудай же Кудайга планын түшүнгөн да жок, 
алар Ыйсанын чыныгы жолдоочуларынын жыйналышын билдирет деди.  

 

3. Жаңы осуят убакта эмне болгон? 



Бул ачылыш кыйгач-пунктунда жана кыйгач акыркы пунктунда башка, бул 
бөлүм Кудай жазуучу Dr. Херман Hoeh кеч мурдагы чиркөөсү жана 1985 Dr. 
Hoeh-жылы басылып чыккан жазылган Ыйсанын чыныгы жолдоочусу 
чиркөөгө эмне анын алсын берет Инжилде жолу жана ишенимсиз 
чиркөөлөрдүн көп учурда Ыйык Китеп таянып өсүшү.  

Машаяк: «Мен Өзүмдүн Жыйынымды курамын болот» (Матай 16:18), 
деди. Бүт дүйнөгө - ал Кудайдан алып абдан кат - кабар айтуу үчүн жана 
Жакшы Кабарды жарыялап тапшырылган бир Жыйынды, - деп, аны куруп 
кылды. 

Ал эми бүгүнкү күндө биз эмне таба алабыз? Ар түрдүү жана макул 
чиркөөлөрдүн жүздөгөн, бардык адамдар менен түзүлгөн, ар бир чындыкты 
үйрөтүүгө ырастаган, бирок карама-каршы жана башкалар менен макул 
эмес. 

Пайгамбарлыгында Чиркөө 

Бүгүнкү күндө адамдардын көпчүлүгү чыныгы чиркөөсү чоң өсө тез эле, 
дүйнөгө зор таасир берип, бул жакшы дүйнөнү, дүйнө маданиятынын 
турукташтырууга таасир болуп, күчтүү уюм болууну деп ойлойм, ал эми иш 
жүзүндө Машайак жок Анын чиркөөсүнө түзүлгөн мындай ой-ниети.Анын 
бир Чиркөө үчүн акыркы жолу тиленип жатып, Ыйса: 

. «Мен алар үчүн өтүнөм: алар биз ... Аларга Сенин сөз берген сыяктуу абдан 
ысык мамиледе болсун деп, бул дүйнөдө ... Ыйык Ата, мага берген 
адамдарды Сиздин аты аркылуу сактоо үчүн эмес, жана Мен дүйнөдөн эмес, 
Мен сыяктуу эле алар да бул дүйнөдөн эмес, ошондуктан бул дүйнө аларды 
жек көрүп калды. Мен Сенден аларды бул дүйнөдөн алып алышы керек деп 
дуба жок, бирок сен жаман бир, аларды сактоо керек. алар эмес, дүйнө, Мен 
бул дүйнөдөн эмесмин, жөн эле «(Жакан 17: 9-16). 

Өзүнүн Жыйынына да бул дүйнөдө чоочун жана келгиндер катары 
сүрөттөлөт - Машайактын атынан келген элчилербиз, - бул дүйнө үчүн чет 
элдик болуп саналат - бул дагы эч качан дүйнөнүн болуу. 

Кудайдын чыныгы чиркөөсү болгон куугунтукка - чачырап кеткен. «Эгер мени 
куугунтукташса, силерди да куугунтукташат», Ыйса Өзүнүн шакирттерине: 
(Жакан 15:20) билдирди. (II Тиметейге 3:12): «Машайак Ыйса куугунтукка 
берет Кудайга берилгендигин сактап жашагысы келгендердин баары». 



Түнү Ыйса айкаш жыгачка кадаш үчүн кармап алып, ал мындай деди: «Ыйык 
Жазууда:» Койчуну жок кылам, ошондо койлор туш-тушка чачырап кетет «» 
(Марк 14:27). Ал, койчу, айкаш жыгачка кадалган кийин, «кой», - Анын 
Чиркөө - Чачырап кеткен болушу керек эле. 

Буга чейин ошол эле күнү кечинде, Ыйса Өзүнүн шакирттерине мындай деди: 
болчу (Жакан 16:32): «Сен туш-тушка чачырап кетет». 

Бул куугунтук жана чачырап эрте баштады. Эскертүү, Ажыл-чорудулга 8: 1. 
«Ошол убакта катуу куугунтук Иерусалимдеги Жыйынды каршы туруп, алар 
элчилерден башкасынын баары бүт Жүйүт жерине жана Самарияга чачырап 
кетишти» 

Эч бир чыныгы Чиркөө бул дүйнөдө таасир этеби, улуу жана күчтүү болушу 
керек ар бир пайгамбарлык бар. Тескерисинче, Иса пайгамбар айткан 
«кичине отор» деп атаган (Лука 12:32). Жек көрүп, дүйнөнүн туш-тушка 
чачырап, куугунтукка - дүйнөдөн обочо ... 

Эгер ал чиркөөнүн тарыхында көп окуган эмес. Ал тургай, ал жерде чыныгы 
чиркөөсүнүн издеп тарыхчылар белгилүү эмес - чыныгы Чиркөө эмне экенин 
билбейм үчүн. 

Кенен көпчүлүгү алданган 

Экинчи жагынан, дүйнө жүзү боюнча, бардык пайгамбарлыктар чындыктан 
четтегендер жалган жана бөлүүнү алдын ала айткан. 

Ыйса бул дүйнөгө келе турган биринчи иш-чара алдын ала - улуу жалган - туу, 
азыр боло турган, биздин күндөрдө, улуу алаамат болот.  

«Сак бол,» Ал мындай деди: «Силерди бирөө адаштырып кетпес үчүн 
Анткени көптөр менин ысмым менен келип, мындай деди: Машайак 
Менмин жана көп адамдарды алдап кетишет.» (Матай 24: 4-5, ыйгарым 
укуктуу Version). 

Кунт коюп байкап: Ал алданып, керек болгон аз эмес, бирок көп. Бул бизди 
Исанын чыныгы жолдоочусу болууга болгон аз болчу! 

Ыйса ошол эле абалда сүрөттөлгөн мындай деди: «Wide дарбаза менен 
кенен жол өлүмгө алып баруучу жол да, дарбаза жана өмүргө алып барат тар 
дарбаза жана татаал жол бар болгондуктан, аны менен барып, көп болсо, 
жана. ал дарбазаны тапкандар аз «(Матай 7: 13-14). 



Бул дүйнө эмнеге ишенерин эмес, бул ким? Балким, сен да угуп, кабыл 
алууга келген эмес. Ал эми Машаяк деп эмне. Бул дүйнөдө кантип алданып 
болуп калды! 

Шайтан бул дүйнөнүн кудайы деп Ыйык Китепте сүрөттөлгөн. Ал пайда 
болгон эмес, шайтандын катары эмес, кудай катары - Жарыктын Периштеси 
кылып көрсөтөт. Аян 12: 9, сен окуп, «бүт дүйнөгө алдайт Шайтан». 

Ооба, көптөр Исанын Машаяк экенин жарыялап, Иса Машаяктын атынан 
келе турган - Ооба, дүйнө Машаяк кабар айтуу. Ошондой болсо да, байкабай, 
дүйнөнү алдап. 

Элчилер эмне болорун билген 

Ыйса Машайак аркылуу түздөн-түз буйрук элчилер, Өзү кызмат аягында боло 
башташат да ыймандан кетип жаткандыгы тууралуу чиркөөсүнө эскертти.  

Исанын айкаш жыгачка эптеп 20 жылдай өткөндөн кийин, элчи Пабыл, анын 
ыйык рухтун жетеги менен биринчи каттардын биринде, жалган айтуу 
алданып калбаш үчүн, Ыйсанын жолдоочуларына эскертүү же элчилерден 
болуп туурауу жалган тамгалар менен: «Эч ким силерди эч кандай жол менен 
алдап кетпесин , анткени ошол күнү ал жерден кулап келгенге чейин кыямат 
болбойт [Иса Машаяктын элдерди кайтып келет адамзаттын иштерине 
Кудайдын кийлигишүүсүнүн убакта] «(II Тесалоникалыктар 2: 3).  

Элчилер 20: 29-30, бутпарастардын окутуучусу четтөөчүлүк баштамак 
түшүндүргөн. Ал жергиликтүү жыйналыштарга алардын жоопкерчилик 
жөнүндө аларга акыркы кат жеткирип барууну Жыйынга аксакалдары 
(кызмат) чогултту. «Анткени,» Пабыл: «Мен оторду аябаган ач, мен кеткенден 
кийин, жырткыч карышкырлар силерге келе турган болсо, бул жакшы 
билебиз. Ошондой эле, өз ара адамдар чындыкты бурмалап сүйлөгөн 
адамдар чыгат» деди. Неге? «Шакирттерди ээрчитип кетиш үчүн.» Өздөрү 
үчүн жеке, төмөнкүлөргө ээ болуу. Жаңы аталышына баштоо үчүн! 

Андан тышкары, бул эки аяттын маанисин толук кармаш керек? Аксакалдар 
же министрлер, өзгөчө Пабыл таштап кийин дароо эле, Ыйсанын 
жолдоочулары олжо жергиликтүү чиркөө жыйналыштарда жалган 
министрлери ичинде келет, кой терисин жамынган карышкыр, берүүгө, 
анткени чогулган. Жана ал тургай, аксакалдардын чиркөө жыйналыштарда 



буга чейин кээ бир өздөрү үчүн төмөнкүдөй камсыз кылуу үчүн Ыйсанын 
окууларына бурмалоону каалаган адамдар бар.  

Жакшы кабарчы Тиметейге берген Пабыл «, чыдамкайлык менен + ашкереле 
+ окутуу менен, акыл-насаат ынандырууга алар үн окутууну кабыл албай 
турган убак келет, бирок, өз каалоолору боюнча.» Деп буйрук - Каалаганын 
эмне каалап - «... алар өздөрү сүйлөгөн окутуучуларды тандай турган», - деп, 
алар уккусу келген нерсени кабарлай турган иштер министрлери менен дем - 
«жана алар кулактарын жаап чындыкты угуудан баш тартып, ойдон 
чыгарылган кептерге кулак төшөшөт турган ушундай болот» (II Тиметей 4: 2 -
4). Бул элчилер жана таратуунун күн болчу. Эки муундан кийин, алгачкы 
Жыйындын жергиликтүү жыйналыштарда fellowshipped ким көп, алар 
чындап өкүнгөн эмес, анткени туура окууну эмес, ошондуктан Ыйык Рух 
түштү эч качан. Алар акча үчүн, ушул кенчти биз кабар айтуу менен, алардын 
каалоосун жагып калды, ким followedteachers - Рим империясы үйүлүп эле 
мистика жана күн ибадат менен айтылган өтүмдүү казышты.  

Элчи Пабыл башка улуттагы төрөлгөн тесалоникалыктарга экинчи катын 
жазган, ал: «Ким буга чейин иштейт» деп, «мыйзамсыз табышмак» жөнүндө 
буйрук (II Тесалоникалыктар 2: 7, AV). Эскертүү: мыйзамсыз окуулар 
Пабылдын күндөрүндөгү иш эле. Рим дүйнөлүк эски күн сыйынуучу сырлар 
коюшкан сыр диндер менен толду. 

Алардын көбү Ыйсанын ысымын алардын көбөйүүсүнүн эсебинен, анын 
ичинде менен табылган. 

Жүйүт катында Исанын ар бир жолдоочусу «ыйыктарга колуна бардык бир 
ирет берилген ишеним үчүн күрөшүүгө зарыл насаат камтышы керек болчу. 
Кээ бир адамдар көп жылдар мурун бул айыптоо үчүн сыйланышты ким, 
байкалбай кирип алган адамдар бар, ыймансыз адамдар үчүн, ким биздин 
Кудай үчүн шылтоого айланткан, ырайым буруп, бир гана Жахаба Кудай жана 
Мырзабыз Иса Машаякты билбейм .... Бул рухумду кабыл ал «(Жүй 3-4, 19) 
жок, жик дене адамдар болуп саналат. Алар толук моюн эмес, тобо үйрөткөн. 

Жүйүт бул кабарчылар момундардын органынын өз жолдоочуларын бөлүп 
дейт. 

Жакан өзүнүн китепти жазган учурда, ал бул кайгылуу белги байкалбай 
биринчи уурданып барып жүргөндөр тууралуу камтышы керек эле: «Алар 
арабыздан чыгып кетишти, бирок алар биздики эмес эле, анткени алар биз 



менен болсо, алар мындан ары да болмок биз менен, бирок алардын бири 
да бизге болгон «(Жакан 2:19) ылайык келери көрүнүп турушу үчүн, сыртка 
чыгып кетти. 

Машайак деп аталган бул көп сандаган Бизди жалганчы деп эсептешет, 
бирок, чыныгы Жыйынды, Андан сырткары, шакирттерди ээрчитип буруп, 
алардын төмөндөгү бир нече кылым ашуун созулган жок калды.  

Болгон эмес, бирок, чыныгы Жыйынды кирип да коркунучтуу четтөөчүлүк 
бар. 

Исанын чыныгы жолдоочулары аргасыз 

Петир көп адашып Жыйындарды эскертти. Имамдын алып келет 
жолдоочуларынын арасында жалган окутуучулар бар эле, «жана башка 
көптөгөн өздөрүнүн кыйратуучу жолдорун, чындык жолу тил болот алардын 
артынан ээрчишет, анткени алар бекен?» (II Петир 2: 2).  

Пабылдын каттары (15-16 II Петир 3) арналган караганда башка маанини 
берет бурмалоо, туура эмес. Ал эми башкалары башында кылган 
жергиликтүү жыйналыштарды жана өз секталар түзүү, таштап ордуна, бул 
жалган айтууга жыйналыштарында калган жана көп өтпөй Исанын чыныгы 
жолдоочуларын кууп баштады. 

Гайга, элчи Жакан катында мындай деп жазылган: «. Жыйынга кат жаздым, 
бирок алардын арасындагы биринчиликти сүйгөн, бизди кабыл албайт 
Ошондуктан, эгерде мен барсам, анын иштерин эске чакырам ал зыяндуу 
сөздөрү менен бизге каршы барсам, кылып жатат. ал ыраазы эмес, ал бир 
туугандарын, аларды Жыйындан кууп жатат коюп, каалагандар тыюу салынат 
«(III Жакан 9-10) кабыл албайт. 

Жалгыз чыныгы Жыйынды түзгөн чыныгы жолдоочулары, көзгө көрүнгөн, 
уюшулган жыйналышка алып калышты! 

Бул кимге чачырап кеткен элин Иоанн мындай деди: (I ЖАКАН жазган Жакшы 
Кабар 3: 1) «Ошондуктан дүйнө бизди билбейт».  

Ыйсанын Инжили болсо, аты-жөнү, жыйналыш, Кудайдын Жыйынына менен 
мамилелешүүгө уурданып кирип, жергиликтүү жыйналыштарды басып алып, 
Машаяктын ысмы менен +, алардын жалган окууларын эле «кийинки 



көптөгөн алдап лидерлери менен кетип, төрөп жаткан. (Hoeh H. эмне үчүн 
мынчалык көп дининин. Жакшы кабар журналы, 1985-жылдын май айы) 

Ыйсанын чыныгы жолдоочулары менен, чынында эле, ишенимдүү эмес, 
башкалардын арасындагы алыс жөнүндө көбүрөөк маалымат үчүн, биздин 
акысыз буклетти көрө, «Кудайдын чиркөөсүнүн үзгүлтүксүз тарыхы».  

4. Кудайдын кайсы Чиркөө көпчүлүгү ишенимдүү болот? 

Кудайдын Чиркөө чыныгы жолдоочусу чиркөө болгондуктан, бардык топтор 
эле? Кудайдын Чиркөө (анын ичинде, ал тургай, Рим чиркөөсү) деп атаган 
топтун көптөгөн бар жана алардын көбү мыкты Кудайдын чиркөөсүнүн  
калдыгын өкүлү талапкер. 

Кайсы бир чечим сизге кандай таасир этиши керек эле? Далилдер бар, 
ачкычын жана силерге чын жүрөктөн жардам белгилер? 

Албетте, бар. 

Кудай адамдарды (Жакан 6:44) деп атайт, ал эми жана, ошондой эле аларга 
чечим чыгарууга мүмкүндүк берет. Жана Кудайдын оң Жыйынды тандоодо 
абдан маанилүү болуп саналат. Мен муну өз тажрыйбасынан билген бир 
нерсе болуп саналат. 

кээ бир тарыхы 

Менин өспүрүм курактан өтүп, мен чыныгы чиркөөсүнө «Кудайдын Чиркөө» 
болгон чыныгы аты-жөнү, ошондой эле бул китепчеде башка далилдер, 
жардам берет, жана белгилердин бир нече экенин түшүндүм. Ата-энемдин 
үйүнөн көчүп бир нече жуманын ичинде, ишемби күнү болуп өттү, бир 
«Чиркөө Кудайдын» кызмат орду көрсөтүлгөн чаптап көрөт. 

Ошентип, ал ишемби мен Кудайга кызмат чыныгы Чиркөө боло турганына 
ишенгенин эмне катышты. Анын ордуна, болжол менен, балким, 100-

чиубакыт өткөндөн кийин, пастор бекер (мааниси) кайталоо «Иса Машаяк» 
деп, бул, балким, Кудайдын библиялык жана чыныгы Чиркөө (кара: Матай 6: 
7) болушу мүмкүн эмес экенин түшүнүп, мен чыгып кетти кызмат.  

Андан ары, мен аны менен мамилелешүүгө колдоо жана туура «Кудайдын 
Жыйынын» алыш үчүн маанилүү экенин түшүндүм. 



7-13: китебинин 2 & Аян 3 чиркөөлөр тема тууралуу көбүрөөк билгенден 
кийин, мен да көпчүлүк Кудайдын Чиркөө туура Аян 3 талкууланат Лос 
Кудайдын Жыйынына да байлап болот деген жыйынтыкка келген.  

кыялдар жана ишеним 

Ар кандай теологдор чиркөөлөр Аян алгачкы үч бөлүмдөн көрсөтүлгөн гана 
реалдуу жыйынды эмес, өкүлдөрү, ошондой эле жети планын «топ» чыныгы 
чиркөөсүнүн Элчи Жакандын убагынан тартып кайтып тарыхындагы ошол 
кызматына өткөрүлүп алышкан Ыйса Машайак. Көпчүлүк Ыйсанын сөздөрүнө 
ылайык, аягында ошол чиркөөлөрдүн ишенимдүү, Philadelphia бөлүгү болгон. 

Philadelphia доору бир 1933-жылы кеч Герберт W. Армстронг адамдын 
жетекчилиги астында баштаган деген (тарыхы тууралуу көбүрөөк маалымат 
алуу үчүн, биздин акысыз буклетти кара Кудайдын чиркөөсүнүн үзгүлтүксүз 
History) менен кабыл алынды жана анын артыкчылыгы жакын аяктаган Ыйык 
Китепке ылайык, 1986-жылы анын өлүмү убактысы болсо, Philadelphia 
жыйында дагы чиркөө бул дүйнөнүн акырына чейин бар болгон калдыгы 
(кара: МАРК жазган Жакшы Кабар 13: 1; Аян 3: 10-11). 

Кудайдын Radio чиркөөсүнүн түзүү (кийинчерээк Кудайдын жүзү чиркөөсүнө 
аталып калган) жана Кудайдын чиркөөсүнүн Philadelphia доорунун башында 
Герберт Армстронг, эки бөлүктөн турган окуя түш менен жүргүзүлгөн Кудай 
аялына берген жана ыйман кийин (Herbert W. Армстронг менен 
Autobiography, 1973, б 187,193-194.) аныкталган. Ал тургай, түшүндө 
(Армстронг HW. Туугандар жана Co-кызматкер катында жылдын 28-
ноябрында, 1956-жыл) жана биринчи бөлүгү болуп болорун аткарылышы 
ишенип калышты. 

Ошо сыяктуу эле, Кудайдын үзгүлтүксүз чиркөөсүнүн түзүү кийинчерээк 
тастыкталган түш (Fesilafai рыба Leaana үчүн Bob Thiel эки жана башка) менен 
жүргүзүлгөн. Биз да Римляндыктарга Армстронг бул окуя түш экинчи бөлүгүн 
аткарып жатышат. Түштөр Элчилер күнүнө акыркы күндөрү Рухтун белеги деп 
убада карабастан мыкка, буларга берген жана Philadelphia бөлүгүнүн 
калдыгын алып ырастаган башка эч ким чыныгы COG 2-топ: 17-18 (үчүн . чоо-
жайы, Кудайдын Жыйынына да) Кошумча Тарыхы көптөгөн Лаодикеялыктар 
байыркы садукейлер, Кудай кандай иштээрин (Марк 12 кабыл албай эле иш: 
23-32). 



Кудайдын чыныгы чиркөөсүнүн 7 далилдер аттуу October 1979 Plain 
чындык макалада, аягында Герберт W. Армстронг ал Кудайдын чыныгы 
чиркөөсүнүн Philadelphia бөлүгү бар экенин түшүндүм жети далилдер 
келтирилген. Бул киргизилген / окутуу билип 1) Кудай эмне ?, 2) Кудайдын 
өкмөтү жана Ыйык түзүү жана адил мүнөздөгү, 3) Адам деген ким жана эмне 
?, 4) чындык жөнүндө Ысрайыл, 5) чыныгы Инжил, 6) кайсы жана эмне үчүн 
Чиркөө ?, жана 7) Кудайдын Падышалыгынын башкаруусунун окутуу 
артыкчылыгы. Ал анда, Кудайдын жүзү Чиркөө адамдардын баары бар деп 
ойлочумун. Кудайдын үзгүлтүксүз чиркөөсү, ошондой эле керек. 

Тактап айтканда, биз окуткан адамдарга да байланыштуу: 

1) Ыйсанын алгачкы жолдоочулары януу бар эле көрүнүш, 

2) Ата Кудайдын өкмөтү (иерархиялык менен бийликтин жогорку жана 
Анын мыйзамдарына ылайык иштейт) жана адил мүнөзүн өнүгүп Анын 
максат (Оку: Римдиктер 5: 4; Матай 5:48) анын кызматы (4 келген 
окууларга жардамы менен: 11-16), 

3) атайылап адамдар денелик (Башталыш 2 түзүлгөн Ал: 7) жана ал 
(Жакан 6:44 чакырат деп) руханий (1 Корунттуктарга 15 болушу мүмкүн: 
45-48) Кудайдын үй-бүлөсүндө (3: 14-19) , 

4) ким азыркы Ысрайыл жана пайгамбардын (кара: Башталыш 48 
менен кандай байланышы бар деп, 49; 1 Падышалар 12: 19-20; Жакып 
1: 1; Жеремия 30: 7; Даниел 11:39) 

5) Машайактын Кудайдын Падышалыгынын жакшы кабарын (Марк 1: 
14-15; Элчилер 1: 1-3), 

6) Кудайдын (Матай 24:14 чиркөө иштейт Бул; 28: 19-20; Жакан 6:29; 
Аян 3: 7-13; 1 Корунттуктарга 12: 1-31; 16: 9; 2 Корунттуктарга 6: 14-18; 
5: 25-32) чындык (Забур 33: 4; Ышая 61: 8; Жакан 17:17; 2 Тиметей 2:15) 

7) дүйнөгө Кудайдын Падышачылыгы тууралуу Жакшы Кабарды жар 
салып туура артыкчылыктуу күбө катары (Матай 24:14) жана тез келе 
жылдыкка (Аян 20: 4), шакирттерине эмнени буйруса, ошонун баарын 
окутуп жатканда (Матай 28:19 -20). 

Эскертүү: Герберт Армстронг көз жумгандан кийин, анын адам мураскери 
Кудайдан четтөөчүлүк башталып кирип, Кудайдын окууларындай 



уникалдуу чиркөөсүнүн көбү баш. Чыныгы чиркөө уюму жана башка 
көптөгөн уюмдар бери пайда болуп, көп артып улантты. Чындыктан 
четтөөчүлүк Жаңы осуят жолу (мисалы: 1 Жакан 2: 18-19) чейин болгон 
жана Исанын чыныгы жолдоочуларынын чиркөө тарыхы залалсыз эмне 
үчүн кыйын болушу мүмкүн себептеринин бири болуп саналат. 

Чиркөө Кудай топтордун көп жети упай көпчүлүк же бардык эле талап 
лидерлер бар, ал эми дээрлик баары, чынында эле, иш жүзүндө Герберт 
Армстронг көз карашыбызды 2 алышкан жок, 6, жана 7, жана башка кээ бир 
туура эмес түшүнүшөт. 6 & жогоруда 7 лидер, жок эле дегенде, бир тобу 
ыйман келтирип, билип туруп, атайылап, бул чындык эмес, окууларга каталар 
камтылган билген материалдар менен жарыя кылды. Жалган кабар таратуу 
үчүн даярдуулук менен алар Кудайдын Кудай-иш-забурдун күнүнө АКЫЙКАТ 
жүргүзүлүшү керек эмгегинин акыркы этабына алып эмес, 33 экендигин 
көрсөтөт: 4. Жахаба мындай деди: (Ышайа 61: 8): «Мен чындык боюнча 
сыйлык берем», ошондой эле билип туруп жарыялоого жана, албетте, ыйык 
китептик окууларга байланыштуу каталарды таратуу Жахабанын 
жетекчилигин кабыл алууга даяр эмес адамдарды. 

Башка көптөгөн топтор арзандатуу упайлар 6 & 7. Бирок, бул жерде дагы 
Герберт W. Армстронг 6-пункттарында жана 7-бөлүктөрүнө тиешелүү 
жазышкан нерсе: 

Матай 28: 19-20, Кудайдын тартип 1) Жакшы барып, кабар айтууга 
болот (Марктын нускасы менен салыштырып, Ыйса, Марк 16:15) ошол 
эле сөздөр; 2) тообо кылгандар жана ыйман келтиргендер 
чөмүлдүрүп; деп, андан кийин, 3) Герберт W. Армстронг 
жөнүндө«(Autobiography осуяттарын аткарууну аларга үйрөткүлө, б. 
523). 

Жыйындын максаты, 1), дүйнөнү Кудай падышачылыгын жарыялап, 2) 
мал жайып. 

«Жалгызмын» - «айрым жолдоочуларынын,» падышалык Машаяк 
аркылуу караганда, кээ бир башка жол менен, анын чиркөө аркылуу 
жол салып чыгып келет - ТАРБИЯСЫ МАШАЯКТЫН ЖОЛ окуган эмес, 
бийлик жана Машаяк менен бирге падышалык кыла өз Падышачылыгы 
менен! (Кылымдардагы Mystery, p.270). 



Герберт Армстронг да үйрөтүп, «Массалык маалымат байланыш үчүн 
заманбап жабдуулар менен - басма сөз, радио, телекөрсөтүү, ал тургай, бир 
сүйлөшүүлөрдүн менен бир канча мүнөттүн ичинде дүйнөнүн кандайдыр бир 
жарым-жартылай башка жетиши мүмкүн же андан аз - алыс менен көбүрөөк 
адамдарга жеткирүүгө болот курама биринчи кылымдагы элчилер бардык 
«караганда (Кудайдын чыныгы чиркөөсүнүн 7далилдер, Part 6. Plain чындык, 
1979-август). 

Кудайдын үзгүлтүксүз чиркөөсүнүн басма басма сөз, радио, телекөрсөтүү 
YouTube, сүйлөшүүлөрдүн, анын ичинде жалпыга маалымдоо байланыш 
үчүн 21-кылым ыкмаларын пайдалануу менен, ошондой эле жатат, албетте, ал 
тургай, Герберт Армстронг колдонулган массалык байланыш түрлөрүн 
тезирээк болушу мүмкүн интернет, . Биз бир нече Падышачылыгынын Жакшы 
Кабары менен миллиондогон жана Ыйса жарыялоо жана пайгамбарлык 
чындыктардын түрү бар критерийлери Матай жалган чыныгы билүү үчүн 
керек деди: жетти 7: 15-18. 

Ыйык китептик жагынан, Герберт Армстронг жыл 1933 (кылымдардагы 
сыры, 1985), «жок дегенде 18 негизги жана маанилүү чындыктар бери 
чыныгы чиркөөсүнө калыбына келтирилди», деп жазды. Баары 
«калыбына чындыктар» Кудайдын үзгүлтүксүз чиркөөсүнүн 
окууларданрасмий билдирүүсү (www.ccog.org да бар) бар. Кудайдын 
байыркы дүйнө жүзү боюнча чиркөөсүнүн кимдин лидерлери бир бөлүгү 
болгон топтору бул көпчүлүк үчүн андай эмес (баары болбосо да). Мындан 
тышкары, жылдын аягында Герберт W. Армстронг чынында тизмесин берген 
аларды да колдонууга болбойт ишенем дегендердин көбү (анын насааты 
жана аттуу-жылдын 17-декабрында, 1983 берилген Philadelphia Чиркөө 
замандын Миссия караъыз), бирок кийин даярдалган тизмеге таянсак анын 
өлүмү ошол  окууларына бекем сактаган эмес, бир лидер менен (Кудай бул 
18 чындыкты калыбына: алар үчүн кандай гана ыраазыбыз Бүткүл News, 25-
август, 1986-ж.) 

Иса s «Эгер бар болсо, ошону бекем карма, эч ким тартып алат» деп айткан 
(Аян 3:11), жана бул көрүнгөн Кудайдын чиркөөсүнүн Philadelphia бөлүгүнө 
кайрадан чындыкты камтыйт керек. Ошондой эле Ыйык Китепте чындыкты 
угуудан баш тартып, «четтеп кетишет» турган ыймандуу болуп көрүнгөн 
адамдар эскертет, бул буга чейин болуп жатат, ал эми аны кайра келечекте 
аткарыла (кара: Даниел 11: 30-35; 1 Тиметей 4: 1 ). Бир жолу s деп эсептеген 
айрым кишилер да, ошол окутуу үчүн орозо өткөн жок. 



Көпчүлүк топтору менен Кудайдын байыркы дүйнө жүзү боюнча чиркөөсүнүн 
бөлүгүндө бир лидерлер коомдук дүйнөгө өздөрүнүн чыныгы жогорку 
приоритет катары Кудайдын Падышачылыгы жөнүндө жар (Матай 24:14; 
28:19) жайгаштырылган эмес, толугу менен баарын түшүнгөн жокмун 
калыбына чындыктарды, бирок тоюшпайт, чындыкты баалаган жок 
+; Андыктан алар «Philadelphia мантия» (лидерлик бийлик) деген аталышка 
ээ болду ээ эмес экенин көрсөттү. Мындай деди: килем менен тобу, ошондой 
эле Аян 12 «аялдын» билдирет: 14-17. 

Китебин айтылат: 

Бир туугандык сүйүү дайыма болсун. (13: 1) 

Эмне үчүн бул жерге чейин алып келип? «Бир туугандык сүйүү» деп 
которулган сөз Philadelphia. Philadelphia улантуу үчүн болгон, ал тургай, бул 
Лаодикеядагы жолу кирип, ошондой эле, Кудайдын Жыйынына да бүткүл 
тарыхы бою (кандайдыр бир денгээлде) катышууга сөздүн грек версиятурат. s 
абдан камкор адам болуп саналат. s жакыр жана тишилбеген кам. 

Элчи Пабыл мындай деп жазган, чынында эле, ишенимдүү жыйынга эки 
өзгөчөлүктөрүн байкап: 

15 ... тирүү Кудайдын, чындыктын түркүгү жана жерге жыйын болуп, 
Кудайдын үйү. (Оку: 1 Тиметей 3:15) 

15 Кудайга жаккан +, чындык сөзүн туура, уят болуп, кереги жок, бир 
кызматкер кабыл берүүгө аракет кыл. (2 Тиметейге 2:15) 

 

 
Ишенимдүү Philadelphia калдыгы, Аян 12 «аял»: 14-16, ар дайым туура 
бөлүштүрөт (ажырата), чындык сөзүн туура жана чындык мамыны жана жер 
аракет тобу болуп саналат. Мен алдын ала Чиркөө Кудайдын уюмун чыгып 
кетүүгө аргасыз болгон себеби, алар бир нече жолу убада болуп саналат, 
ошондой эле, билип туруп, атайылап, алар (кара: Жеремия туура эмес экенин 
билип, ошол маалыматты басма жиберип жатты 48:10; Забур 33: 4 ; Забур 
101: 6-7; Ышайа 61: 8) башка жерлерде толук болуп саналат (мисалы, 
www.cogwriter.com). Аткаруу үчүн күч-аракет алып келиши үчүн, Матай 
24:14:; Ошондуктан, алар мындан ары мыкты Кудайдын чиркөөсүнүн 
Philadelphia калдыгын атынан жана Кудай (Оку: Забур 101: 8 7 кара: Ышая 61) 



колдонулушу мүмкүн эмес деп мени ишендирүүгө 
ж.б. Кудайдын үзгүлтүксүз Чиркөө пайда болушу үчүн зарыл болду. 

Ошондой эле чындыктын түркүгү жана жер барат 
эле, Кудайдын үзгүлтүксүз Чиркөө Кудайдын алгачкы чиркөөсүнүн башка 
Кудай Чиркөө тобуна караганда тарыхы жөнүндө көбүрөөк жука жана 
маалымат бар. Боюнча биз Иса Машаяктын пайдубалы, элчилер жана 
пайгамбарлар (Аян 2:20) курулат. Исанын алгачкы жолдоочулары башка 
Кудай Чиркөө топко үйрөткөн эмне көбүрөөк үйрөтөт. Ошондой эле, биз 
баарын биздин үгүттөө жана массалык маалымат буйрук үйрөтүүгө 
умтулушат (кара: Матай 28: 19-20). Биз ошондой эле жарды (Оку: 
Галатиялыктар 2:10) биздин кирешенин бир кыйла сандагы арнашат. Андан 
тышкары, биздин пайгамбарлык түшүндүрмө көп тараптуу болуп, Кудай 
топтун (кара: 2 Петир 1:19) ар кандай башка белгилүү Чиркөө караганда, 
көбүрөөк библиялык эмес. 

Пайгамбарлыктарга эмне жөнүндө? 

Пайгамбарлык үчүн маанилүү? 

Албетте. 

Керемет (Элчилер 2: 1-11) кийин болгон биринчи жазылган насаатында, Элчи 
Петир ыйык китептик пайгамбарлыктар менен жаңылык окуяларды байлап 
(Элчилер 2: 14-40). Жарым-жартылай, анткени Петир талкуулашты окуялар 
менен кабардар болуп, көп акы төлөнүүчү көңүл жана ми (Элчилер 2:41) 
кайрылышкан. 

Керемет Инжилде башка жазылган үгүттөө көпчүлүк алдында эмес, ал эми 
баяндамачы пайгамбарлыгында жана Ыйык Китептин башка жерлеринде 
жакшы, алардын кызыгуусун (мисалы, Элчилер 17: 22-31) жетүү үчүн иш-
чараларды байлоого аракет кылган эмес. 

Ыйса кабар айткан (Марк 1:14-жылы Падышалык жөнүндөгү жакшы 
кабарды) жана Иса Машаяк берген акыркы кабар деп жазылган биринчи кат 
(Аян китеби) пайгамбарлык экенин түшүнүү маанилүү болушу мүмкүн. Ал 
(мисалы: Матай 24, ЛУКА жазган Жакшы Кабар 21) берген ар кандай 
билдирүүлөр алдыдагы дүйнөлүк окуяларга байлап. 

Пайгамбарлык ыймандуулар үчүн белги болот: 



Ошентип, ар кандай тилдерде сүйлөгөн пайгамбарлык ишенбегендер 
үчүн эмес, ишенгендер үчүн эмес, бир белгиси болуп саналат, ал эми 
бир белгиси момундар үчүн эмес, ишенбегендер үчүн эмес, бар. (Оку: 1 
Корунттуктар 14:22, English Standard Bible) 

Ошондуктан, пайгамбарлык ишенбегендер үчүн эмес, ишенгендер үчүн 
эмес, ишенбегендер үчүн эмес, Ал эми пайгамбарлык ишенбегендер 
үчүн эмес, ишенгендер үчүн (1 Корунттуктарга 14:22, бөтөн 
жерликтердин) 

Ыйык Китептин ар кандай тилдерде сүйлөгөн (1 Корунттуктар 12:28) ар 
кандай түрлөрү бар болуп турат, ал 
эми Кудайдын үзгүлтүксүзчиркөөсүнүн биздин ыктыярдуу котормочулар 
жана башкалар толтурууга жардам берет. Бирок туура пайгамбарлык 
түшүндүрүп кирет деп пайгамбарлык, байкабай, ыйман келтиргендер үчүн 
бир белги болууга тийиш. Кудайдын үзгүлтүксүз чиркөөсүнүн башка COG 
топторго караганда пайгамбарлыкка жакшыраак көп жактарын түшүнүү жана 
түшүндүрүү керек. 

Бул пайгамбарлыктын аткарылып Жыйындын маанилүү өзгөчөлүгү болуп 
саналат деген эмнени билдирет? Жок, сүйүү (: 1,8 кара: 1 Корунттуктар 13) 
болуп саналат. 

Бирок, сүйүү умтулуу да пайгамбарлык Ыйык менен түздөн-түз байланышта 
(1 Корунттуктарга 14: 1). Бул, чынында эле, чындыкты сүйүү менен кээ бир 
пайгамбарлык окуялардын 2 Тесалоникалыктар 2 жараша аман калат: 9-12. 

Бүгүн, массалык коомдук өзгөрүүлөр болуп жатат. Алардын көбү Ыйык 
Китептеги пайгамбарлык кылып жатышат. Ал тургай, балким, бири-төрттөн 
Ыйык Китептеги маалыматтарды толугу менен бир үчүнчү пайгамбарлык 
ортосунда да, көпчүлүк топтор жөн гана ошол чындыкты Ыйык Китептин ар 
кандай негизги пайгамбарлыктар тууралуу түшүнгөн жок, - Иса Машаяк 
(мисалы: Матай түшүнүүгө аягында анын жолдоочуларын чакырган негизги 
пайгамбарлыктардын 24:15; Марк 13:14). 

Кээ бирөөлөр, Ыйык Китепке ишенебиз, же дисконт же пайгамбарлык кылган 
ишине көз жумуп коюу айтып келген. Бирок бул Ыйсанын чыныгы 
жолдоочулары үчүн болушу керек эмес: 



«Анжыр дарагын жана бардык бак-дарактарды 
карагыла. 30 Жалбырактары, сиз көрүп, силер үчүн байлап калганда, 
жай келерине аз 31Ошентип, силер да. Болуп саналат, бул окуялардын 
болуп жатканын көрүп, Кудайдын Падышачылыгы экенин билебиз 
жакын. 32 Албетте, силерге чугаалап тур мен: мунун баары ушул 
муундун баары ишке ашат чейин кетип жок болуп кетпейт. 33 Асман 
менен жер жок болуп кетсе да +, менин сөздөрүм жок болбойт деп. 

«Ал эми силердин ашыра тоюу, мас болуу менен да таразаланышы 
керек, болбосо, бул жашоонун кам көрөт, ошол күнү күтүлбөгөн 
жерден силерге келип, силер үчүн сак болгула. 35 ал бетинде 
жашагандардын баарын тор сыяктуу басып калат бүт жер 
жүзү. 36 Ошондуктан сергек болгула, силер өтүп алыш үчүн жана Адам 
Уулунун алдына келип туруш үчүн келет баарынан качып кутула алыш 
үчүн татыктуу болушу үчүн дайыма тиленебиз. « (Оку: Лука 21: 29-36) 

Ыйса өзүнүн жолдоочуларына дайыма кайтарып берүү менен байланышкан 
иш-чаралар жана пайгамбарлыктардын кулак керек экенин үйрөткөн 
байкайсыз. Иса Машаяк Матай 24:42, 25:13 сыяктуу башка аяттарда 
пайгамбарлыкты кантип аткарарын анын жолдоочуларын дүйнө окуяларга 
көрүү үчүн бир нече жолу айткан; МАРК жазган Жакшы Кабар 13: 
9,33,34,35,37 жана Аян 3: 3. Ыйса өзүнүн жолдоочуларына көрүүнү талап 
кылат. 

Андан тышкары, Иса ыйык рух, «чындык Руху», пайгамбарлык анын ичинде 
бардык чындыкты түшүнүүдө ишенимдүү жардам келет деп окуткан:  

Силерге дагы көп нерсе айткым келет, бирок азыр силер түшүнө 
албайт. ... Бирок, чындык Рухун келгенде, {Ал} бардык чындыкка 
үйрөтөт;... Силерге келип, баарын айтып берет. (Жакан 16: 12-13) 

Ыйык Рух бар жана туура, Ыйык Рухтун жетеги менен алып келгиле, 
пайгамбарлыгын түшүнүүгө жардам берет. 

Ошондой эле Ыйык Китепте айтылат: 

Рухтун жалынын жок. Пайгамбарлыктарды да жек көрбө. (1 
Тесалоникалыктарга 5: 19-20) 

Бирок көптөр Кудай топтордун ар кандай чиркөөдө, анын ичинде Кудайдын 
Руху учурда иштеп пайгамбарлык азыр деп ишенүү кыйын. Көп да, адатта, 



ыйык китептик пайгамбарлыктар жек жана жакын, алардын туура 
түшүндүрүү (с). 

Азыркы учурда бул жерде, Кудай ишенимдүү, азыр барып керек чыныгы 
кызматчыларын туура акыркы жолу пайгамбарлык эскертүү жарыялап 
жатышат бар. 

Ыйык Китепте: 

Ал өз кызматчыларына пайгамбарларга Өзүнүн жашыруун сырын 
ачып, эгер, албетте, Жахаба Кудай +, эч нерсе кылбайт +. 8Арстан 
айкыра баштаганда! Ким солк этпейт? Жахаба Кудай сүйлөп жатат! Ал 
эми пайгамбарлык ким болот? (Амос 3: 7-8). 

Мунун баарына карабай, ошондой эле, New Testament окуулар 
пайгамбарлар сыяктуу эле (мисалы, ЫЙЫК ЭЛЧИЛЕРДИН ИШТЕРИ 2: 17-20; 
КАТЫ 4:11; 1 Корунттуктар 14), алардын көпчүлүгү 21-кылымда жашаган Кудай 
топтордун чиркөөсү азыркы учурда кандайдыр бир пайгамбарлар бар 
экенине ишенишчү эмес жана алар жаман аягы убакыт библиялык 
пайгамбарлыктын негизги элементтерин туура эмес түшүнүп алышат.  

Мындан тышкары, ар кандай, бирок Кудай, жок эле дегенде, бир пайгамбар 
бүгүн бар экенин кабыл алып, Кудай топтордун чиркөөсүнүн (CCOG бир 
өзгөчөлүгү болуп саналат) бири, так пайгамбарлык жана ыйык китептик 
окууларга эле каталарды үйрөткөн калп пайгамбарлык жеке угуп, демек, 
алар / эле бар жалган пайгамбарлар. 

Кудайдын үзгүлтүксүз Чиркөө  лидери болуп саналат 

Лос абдан ишенимдүү калдык бир бөлүгү болууну каалагандар Кудайдын 
тобу Чиркөө менен бирге болууну каалайт элем: 

1. күбө катары Падышалык жөнүндөгү жакшы кабарды * жарыялап, 
анын биринчи орунга (;: 19-20 28 Матай 24:14) түзөт. 

2. өзгөчө Africa жана Азия сыяктуу жакыр региондордо жарды бир 
туугандары (Оку: Галатиялыктар 2:10) жетим-жесирлерге кам көрүү 
(Жакып 1:27), анын ичинде, колдойт. 

3. Чын эле библиялык башкарууну (1 Корунттуктар 12:28) иш, анын 
ичинде Матай 18: 15-17. 



4. жарыялоону буйрук бар, окууларга, пайгамбарлык жана мээримдүү 
жемиштер Иса (Жакан 7: 16-20; 13:35; Лука 4:18; 14:13; Матай 24:14; 28: 
19-20; Аян 3 : 7-13). 

5. Алар Жыйындын бар деп ойлоп жаткандар дароо четтеп, жыгылып 
калбашы үчүн эскертүү (1 Тиметей 4: 1). 

6. акыркы күндөрдө (: 17-18 Элчилер 2) түш, анын ичинде кабыл алып, 
рухий жөндөмдүүлүктөргө, бар. 

7. Аян чиркөөлөрдүн тарыхый жана азыркы милдеттерин түшүнөт 2 & 
3. 

8. маек жана библиялык пайгамбарлыктар, ошондой эле жетиштүү 
(мисалы, Даниел 11: 29-45; Матай 24) түшүнөт (Матай 24: 15-20; Аян 
3:10, 12: 14-16) качып билүүгө улуу алааматта чейин (Матай 24:21). 

Бир топ мыкты Philadelphia Кудайдын чиркөөсүнүн бөлүгүнө (Аян 3: 7-13) 
калдыгын 21-кылымда Кудайдын үзгүлтүксүз Чиркөө болуп саналат. 

Ыйса алар жылымык жумушу бар экенин Лаодикеялыктарды эскерткен жана 
кесепеттерин тобо же туш керек (Аян 3: 14-22). Пайгамбарлык тарапта, 
чындык Лаодикеядагы чиркөөлөр пайгамбарлык түшүнбөстүктөн ар кандай 
болушу керек. 

Лаодикеялыктар акыркы убакта жолдоочуларынын бөлүгүн билдирет (Аян 1-
3 жыйындардын жетинчи жыйналышын же топту билдирет), ошол жерде 
пайгамбарлык эмне болуп жатканын бүт көрүп турган себептер болушу керек 
жана эмне чындап эркин Улуу алаамат башталганга чейин алып келет. 

Кудайдын чиркөөсүнүн бир бөлүгү болуп калды Лаодикеядагы уюмдардын 
алкагында, улуу алаамат башталат качан билип, аларга тоскоол болуп жаткан 
пайгамбарлык кызмат орундарынын ар түрдүү бар. 

Бул туура эмес көз-караштардын сегиз төмөндө келтирилген: 

1. Көптөгөн Лаодикеядагы топтор расмий түрдө окутуу жана / же Аян 
китебинин 2 & кээде Аян Жыйындарга жөнүндөгү чындыкты окутуп-
үйрөтүүгө да 3 чиркөөлөрүнө байланыштуу Чиркөө доорундагы идеясы 
ишене алышпайт. Көп аларга көп билдирүүсү келечекте пайгамбарлык 
серепчилердин баамында, баарынан да бар экендигине карабастан, 
ошол жыйындарынын preterist (өткөн / тарыхый) көз карашы дагы 



алып (мисалы, Аян 1:19; 2:22; 3: 3; 3:10) . Ар түрдүү топтор бул бир 
пайгамбарлык жактарын эмес, анткени, көптөгөн өздөрүнүн 
көйгөйлөрүн жана улуу алааматта аркылуу кетет көрө элекпиз. 

2. Лаодикеядагы топтор Падышалык жөнүндө Инжилде дагы Матай 
24:14 күнүнө күбө катары дүйнөгө жар керек деп эсептешет, чындап 
эле, башкы приоритет экенин туура эмес иш кылса, жана / же көрсөтүп, 
бир жол менен андай эмес, алар чындык үчүн жетишсиз сүйүү бар 
(кара: Жеремия 48:10; Забур 33: 4), ошондуктан алар да чыныгы  
жумуш алып келбейт. Гана s бүт дүйнөдө боло турган сыноо убагынан 
тартып корголот убада кылган эле, Лаодикиядагы Матай 24:14 
аткарылган же Матай 24:15 күнүнө качан качып качан түшүнө албай 
калат. 

3. көп Лаодикеядагы мазмунун Улуу алааматтын Түндүк падышасы 
түштүк Даниел 11:40-жылы кол чейин башталышы мүмкүн эмес деген 
окуусу болуп өттү. Бул Улуу алааматтын Жакып үчүн бактысыздык 
(Жеремия 30: 7) убактысын камтыйт, анткени бул чындыкты унутпайт, 
ал басып куруу UK сыяктуу АКШ жана анын союздаштары, англо-саксон 
(кара: Даниел 11:39) менен башталат. Бир жолу кеч Герберт W. 1979-
жылы анын көз карашын өзгөрткөн Армстронг (Убактысы биз 
эмеспи. Пастор Башкы Report-1-т., № 15 менен өттү, анткени топтор 
кээ бир, бул удаалаш ката жабышып, November 20, 1979). Түндүк 
падышасы бекем чептерге (АКШ, Канада, ж.б.) да жок, анткени Даниел 
11:39-жылы, Даниел 11:40 Түштүк падышасы душмандардан чейин, 
ушул көз карашка ээ кимдер жок болушат Улуу алаамат ал баштаган 
кийин чейин баштайт билишет. 

4. Ар кандай 12-13-так он же он бир учурда аныкталган элдердин 
турушу керек: Лаодикеялыктар акыркы тарам жырткычтары күчү менен 
Аян 17 деп ишенебиз. Бул «элдер», ошол аяттарды жана үзүндүлөр 
эмес, грек сөздөрү эки келечекте кайра бир жолу айтып жатабыз деп, 
анын ичинде көптөгөн себептерден улам, туура эмес болуп 
саналат. Кайра падышалыктар дайыма алдын ала чек аралардын 
ичинде калып эмес, бул келечекте болушу мүмкүн. Азыркы учурда 28 
мүчөсү жана көптөгөн мүчөлөрү бар ЕБ, ал эми, ошондой эле кээ бир 
элдерди (Улуу Британияда сыяктуу), акыркы тарам он же он бир 
элдерди болушу керек дегенге Ыйык Китепке дал келбейт эле жоготуп 
алышыбыз мүмкүн. Мындан тышкары, он турат деп Philadelphia мыкка 



бөлүгүнө (Herbert Армстронг менен) он чакты, жок эле дегенде, бир 
документтерде үйрөткөн (Plain чындык, жакшы кабар, Элегия 
дүйнөлүк, буклеттер, Co-жумушчу каттар Ыйык Китепте 
Correspondence Course) тарыхый орду элдердин он элдердин жана / же 
топтордун (бир элдерге каршы ас). Саны чейин азайтат каралбаса, он 
же он бир элдерди да ээ Beast МРЗ талап кылгандар, балким, Улуу 
алааматтын алар көз өкүнүп тобо кылышпаса башталды экенин 
түшүнүшкөн эмес. 

5. Бир нече Лаодикеядагы топтор так Даниел 9:27, Матай 24:15 
Даниелдин экинчи жарымы менен байлайт алардын 11:31 жана 
Ыйсанын сөздөрү (алар Даниел 9:27 Машайак аркылуу аткарылган 
ишенген жакын) туура эмес. Бул аяттарды туура көргөндөр болуп 
жаткан окуяларга карата туура алдын-ала эскертүү алган эмес болот да, 
кыязы, улуу алаамат башталат качан билишет. 

6. Ошондой эле бир же бир нече топтор Улуу алаамат кийинки жылы 
же менен башташы мүмкүн деп окутушат. Улуу алаамат Даниел 9:27 
«Тынчтык келишимине» кийин болжол менен 3 ½ жылдык түрдө 
тастыкталган (жана бул али боло элек) чейин башталат эмес, ошондой 
эле, ал Улуу алааматтын чейин 2019-жылга баштоо мүмкүн эмес. 
келишим жылдын күз тастыкталган болушу мүмкүн эмес болгондуктан, 
(кара: Лебилер 23:24; 1 Корунттуктарга 15:52), ал тургай 2019 өтө көп 
өтпөй калышы мүмкүн. 

7. Улуу алаамат башталат качан түшүнө албай турган бир топ 1335-
жылдын туура эмес түшүнүктөрүн үйрөтүү, 1290, ошол (көпчүлүк COG 
топтору) бөлүгү менен башка маселелерди жана Даниел 12 1260 күн 
же. 

8. көпчүлүгү Лаодикеядагы топтор Хабакук 2 түшүнө албай: 2-8 жана 
туура АКШ жана Улуу Британия үчүн эскертүүнү албай жатышат. Бир 
тобу муну үйрөткөн, бирок ички саясат жана анын өсүп лидерлердин 
бири болуп эсептелет, анткени артка кетенчиктей берди. USA карыздын 
жогорулашына «убакыт бомба» баса керек нерсе жана Хабакук 2: 2-8, 
бул экенин библиялык коркунуч көрсөтөт. Ал жарыялаган жана CCOG 
биз кылып жаткан болушу керек. Көп Хабакук 2 экенин билбейбиз: 6 
менен улуу алааматтын башталышына байланыштуу, ал эми Жусуптун 



урууларынын карыздар уулдарына каршы кол салуу үчүн себептеринин 
бири болуп саналат. 

9. көпчүлүгү Лаодикеядагы топтор ар кандай: «Илияс пайгамбар 
окутууларды.» Бар Ошондуктан, алар акыркы Илияс тааный албай 
калат.Кээ бир ал Герберт Армстронгдун болушу керек деп ойлойм, ал 
16 жылдан бери өлгөн өткөнүнө карабастан, 1986 жана өлүм акыркы 
Илияс пайгамбар жөнүндө өзүнүн жазуу жараша 
албайт (кылымдардагы сыры. 1985, б. 349). Кээ бир, ал жыйын да бул 
жерге келип, же эч кандай Илияс бар деп ойлойм, бирок Марк темада 
Исанын окууларына карама-каршы келе турган жеке, 9: 12-13. 

10. Көптөгөн Лаодикеядагы топтор ар кандай куугунтуктарга (жана 
башка маселелерди) Даниел 7:25 келип, 11 түшүнбөйм: 30-39, Матай 
24: 9, 22, жана Аян 12: 14-17. Куугунтук пайгамбарлык толкун алгач s 
биринчи кезекте, урат, (жана алардын жок), Лаодикиядагы улуу 
алаамат башталат жөнүндө экенине далил катары бул куугунтукка көрө 
албайсыз. Кудайдын байыркы Radio Чиркөө (жалган бир туугандар сак 
көрүп Жакшы кабар, January 1960!) Атайын куугунтуктап Даниел 11 
аяттарды колдонулат: учурдагы CCOG эле 32-35 аяктоо убакыты  
чиркөөгө. 

11. качып коопсуздук Лаодикеядагы топтордун саны жеке орун бар 
экени айтылбайт (Аян 12 эмне карабастан: 14-16 айтылат). Демек, бул 
көз-карашты кармап турган улуу алаамат башталганга чейин эле алдын 
ала бири-тарапка качып жакын болбойт. 

12. көбү «көз карандысыз» Лаодикеялыктар алар чейин убакыт 
Сепания 2 карабай качып «чогулуп» керек деп ойлошпойт: 1-3 
үйрөтөт.Демек, алар бир топ чогуу качып алдында улуу алааматта 
(кара: Аян 12: 14-17) башталганга чейин кылган бир бөлүгү эмес, 
кылууга жакын болот мүмкүн эмес. 

13. Жок дегенде бир Лаодикеядагы топ туура эмес Даниел 11:31 
кыйратуучу жийиркенич түндүк падышасы Даниел 11:40 Түштүктө 
Падышасы басып кийин пайда болот деп эсептейт. Бул жол менен 
ишке ашыруу мүмкүн эмес, анткени, бул кызмат ордуна ким улуу 
алаамат башталат (: 15:21 кара: Матай 24) качан түшүнө албай калат.  



14. Көптөгөн Лаодикеядагы топ эле Кудайдын ибадатканасында 
отуруп, күнөөнүн адамы деп окутушат (2 Тесалоникалыктар 2: 3-4) 
душманы / False Пайгамбар эмес, көлдүн Beast болуп саналат. Бирок, 
бул көлдүн Beast, түндүгүндө акыркы падышасы (: 35-36 Даниел 11) 
болуп саналат. Бул окуя качан, туура эмес кызмат ордуна ким өзүнүн 
пайгамбарлык баамында, түшүнө албайт. «Өлүм уулу» ким акыркы 
убактарда түшүнүү үчүн абдан маанилүү болуп саналат. 

15. Бир нече Лаодикеядагы топтор Иерусалимдеги жүйүт ийбадаткана 
Ыйса берүүнүн чейин кайра курулат деп үйрөтөт. Бул алыстан мүмкүн 
ал (Инжилде «Кудайдын үйүн» Исанын жолдоочусу эмне бар, 
заманбап жүйүт, жайгашкан эмес) талап кылынбайт, ал эми. Бул бир 
нече, кээде үйрөтүп эле болгон эмес, анткени, бул кызмат ордуна ким 
улуу алаамат башталат качан түшүнө албай калат.  

16. дегенде бир Лаодикеядагы тобу Аян 17:12 он падыша дүйнө жүзү 
боюнча он аймактарында башчы болуп турган, биринчи кезекте, 
европалык аял күч болуп каршы деп айтылат. Бул боюнча талап 
ушундай бир топ балким Улуу алааматтын качан башталарын түшүнүү 
мүмкүн эмес деген мааниге келет. 

17. жок дегенде бир 1-10 өлкөлөрдүн эмес: Лаодикеядагы тобу Beast 
Аян 13 экени айтылат. Beast электр Europe (кара: Даниел 9: 26-27) 
пайда болушу мүмкүн, анткени, бул чындыкты көрө албагандарга улуу 
алаамат башталат жөнүндө болсо, түшүнө албайт. 

18. ири Лаодикеядагы топтордун жок дегенде бир же эки улуу 
алааматтын башталышына байланыштуу Даниел 11-катарда биринчи 
аятта Даниел 11:40 берет деп үйрөтөт. Анын ордуна, алар Даниел 
11:39, ошондой эле Жакып үчүн бактысыздык убагында башталышына 
туура келет Даниел 11:31, көп өтпөй, башталат деп да үйрөнүшү керек 
(Жеремия 30: 7). Даниел 11:40 ордуна ким улуу алаамат башталат 
качан түшүнө албай калат. 

Жана дагы көп бар. Бирок, ал улуу алаамат башталат болгондо гана ишке 
эмес, жогоруда көрсөтүлгөн пунктка, бир же бир нече түшүнбөстүгүн 
алат. Бул маселелер бардык гана Кудайдын үзгүлтүксүз Чиркөө «чындык 
сөзүн туура» болуп калган (2 Тиметейге 2:15). 



Алар, чынында эле,  (алар мүмкүн талап кылбасын), алар пайгамбар Даниел 
11 ырааттуулугун жана маалымат же кантип Ыйса Матай жерлерде окуткан 
эмне менен байласа, түшүнгөн жокмун эмес, анткени, тилекке каршы, 
көпчүлүк Чиркөө Кудайдын топтор болуп саналат 24. Анткени бул жана 
башка пайгамбарлык түшүнбөстүктөн, ошол топ Ыйсанын Матай тапшыруусу 
24-күнүнө качып барышы керек болгондо, түшүнө албайт: 15-20, демек, келе 
жаткан улуу алааматта (Матай 24 коргоп бара албай калат: 21-22 ). 

Бул үн бекер жана биз тараптан мактанчаак, болбосо мага көп убакыт 
жогорку деңгээл башка топтордун Кудай лидерлери Чиркөө 
атайын Кудаймени (Bob рейтинг) ар бир нерсени, биз ошол жогорудагы 
пункттардын үзгүлтүксүз Чиркөө айттым окутушпайт деп болсун өз топтор 
окутабыз да айырмаланат деп, анын ичинде бул упайлар, туура эмес. Ал эми 
«уюштуруу» (жана чыныгы библиялык эмес) себептерден улам, аларды топ 
эл алдында аларды окута алышпайт. 

Иса (Матай 24:21) «ушул убакка чейин дүйнөнүн башталышынан бери болгон 
эмес сыяктуу, улуу алаамат болот, эч ким, эч качан болот», деп 
эскертти. Жана Ыйса  жолдоочулары аны коргоо (: 7-10 Аян 3) убада 
кылган. Исанын башка жолдоочулары ошол эле убада алган жок.  

Бир бузулган кызмат өтө көп таянгандардын (Жезекиел 34: 7-10) аларга 
пайгамбарлык аятка ылайык, чынында эле эмес, Ыйсанын: «китебинин 2 & 3 
Аян 21 Лука сөздөр боюнча түшүнүшү керек үйрөтүү үчүн, салыштырмалуу аз 
жолдоочулары бүт дүйнө (: 14-17 кара: Аян 12) түшөт сыноо убагынан тартып 
корголот. Кызматта жүргөндө, чынында эле, ишенимдүү уга турган 
адамдарга да тагдыры болот (кара: 4: 11-16). 

Кудай, чынында эле, Кошумча чиркөөсү, биз: 

«Ошондой эле пайгамбарлык да көбүрөөк ишенебиз сөз бар; бир 
караңгы жерде жарк жарык мындай силер, сак болгула деп жакшы 
нерсени, күн жарык чейин, күн жылдыз чын жүрөктөн чыгат «(2 Петир 
1:19,) деп сураган. 

Ошондой эле Ыйык Китепте ошондой эле, Кудайдын Жыйынына да бүтүү 
убактысы  калдыгынын бөлүгү болуп кереги жок деп ойлойм, демократ да 
(кара: Сепания 2: 1-3), коргоого таандык эмес экендигин эскертет экендигин 
белгилеп коюу керек. New Testament жолдоочулары, чынында эле, 
жыйындын бир бөлүгү болушу керек экени көрүнүп турат (4: 11-16; 



салыштыр: 1 Корунттуктар 4:17; 10: 32-33) Бул дүйнөнүн акыры жакындаган 
Элизага эле (10:24 -25; кара: Сепания 2: 1-3). 

Лаодикеядагы топтор жана / же жеке адамдар Ыйсанын Аян 3:19-жылы, 
аларды чакырды да өкүнүп тобо кылышпаса, алар, сыягы, Улуу алаамат 
(Матай 24:21) баштайт билем да, ошол башталганга чейин качып билишет 
(Матай жок 24:15 -20). 

Алардын пайгамбарлык көз көптөгөн аспектилери үчүн Ыйык Китепти жогору 
келбеген салттарга таянуу COG топтор (же акыркы же андан улуу), алар 
«пайгамбарлыктын сөзсүз сөз» жок, өтө эле кеч билип жатат (2 Петир 1:19, 
Ыйык Китеп) . 

Ыйса аларга көп аймактарында өзгөртүү зарыл экенин Лаодикеялыктарды 
айткан (Аян 3: 17-19), ал эми ошол эле учурда, ал, ошондой эле, алар азап 
деп, алар үчүн зарыл болгон туура эмес, анткени айткан (Аян 3: 14-16) . 

Бул китепчеде көтөрүлгөн эмес башка COG топтор да көп пайгамбарлык жана 
башка айырмалар бар Ыйык Китептен бар. Чындык ишти жыйынтыктоочу 
этабына туура басым жок, жетишерлик Ыйык Китепти жогору 
баалагандыктан, өткөрүү,  сүйүүсүн иш, чынында эле, Иса үйрөткөн баарын 
окутуп, жана Кудайдын Рухун эки бөлүгү үчүн майланган бир көрмөксөн 
(салат болот элиша, 2 Падышалар 2: 9-13) CCOG жогорку адам жол башчы 
кылып койгон +, пайгамбарлык эскертүүлөрүн четке COG топтор, алардын 
өмүрүнө коркунуч менен кылып жатышат. 

Кээ бир арзандатуу пайгамбарлык мааниси, ал эми элчи Пабыл окуткан 
нерселерди байкап: 

Бул эмне, убакыт билип, азыр ал уйкусунан ойгоно турган убак эмес 
экенин; азыр куткарылуубузга биз ишенип калган аз калды. 12 түнү да 
батайын деп, күн жакындап калды. Ошондуктан, келгиле, түн иштерин 
таштап салалы, ошондо жарыктын курал-жарагын көрөлү. 13 күн эмес, 
ачканы жана аракечтикке-чатакка +, көрө албастыкка берилбей, уят 
жана кумарын эмес, ошондой эле, туура жүрөлү. 14 бирок Мырзабыз 
Иса Машаяктын үлгүсү боюнча жашагыла жана анын ошонун кумарлуу 
иштерин аткаруу үчүн, дене эч кандай камсыз кылууга.(Оку: Римдиктер 
13: 11-14) 

 



Пабыл мындай деп жазган: караганда азыр ал келиндер аягына чейин бир 
топ жакын эмеспи? Пабыл Ыйсанын чыныгы жолдоочулары кайтып келген 
болжол билген эмес, башкалар сыяктуу эле болгон эмес деп айткан (1 
Тесалоникалыктарга 5: 4). 

Элчи Петир мындай деп жазган: 

Демек, баары ушинтип жок боло турган, анткени, ыйык жүрүм-туруму 
болот силер кандай адамдардан болушу керек, такыбаа, 12Кудайдын 
күнүнүн келишин жана ашыккан карап, асман эриген турган, анткени, 
от болуп, жана элементтер ысыктан эрип? + 13 Бирок биз, Анын убадасы 
боюнча, адилдик өкүм сүрө турган жаңы асман менен жаңы жерди + 
күтүп жатабыз жашайт. (2 Петир 3: 11-13) 

Туура пайгамбарлык окуялар бир гана Ыйса (Лука 21:36;) даяр болууга 
жардам берет эмес, кулак салып, ошондой эле алардын жашоосуна 
жетиштүү, алар (кара: Римдиктер керек деп өзгөртүүнү карап чыгуу Исанын 
жолдоочусу болуу үчүн ойлонуп көнүгүүнү болууга арналган 13 : 11-14; 2 
Петир 3: 10-13). Дүйнөдөгү окуяларды карап болбошу керек деп туура Ыйык 
Китептеги пайгамбарлыктардын негизинде түшүндүрүлүүдө? 

Ар кандай Лаодикеядагы топтор туура аяктоо убакыты пайгамбарлыкты 
түшүнүшүбүз, ошол кезде алардын мүчөлөрүнүн качып NOT өбөлгө болот 
(кара: Матай 24: 15-21; Аян 12: 14-17) керек эмес. 

Лаодикеялыктар улуу алаамат жөнүндө туура эмес пикирлер бар, аны менен 
калат (Сардестеги адамдар менен бирге, жана, кыязы, Аян 2:22 күнүнө 
Тиатира кээ) коргоого убада эмес, улуу алааматта барып, өлүмгө дуушар 
болушу үчүн, жана куугунтук (Даниел 7: 25б; Аян 12:17). 

Чынында эле, негизги акыркы жолу ыйык китептик пайгамбарлыктарды 
түшүнө албаган адамдар тарабынан Алданбагыла. 

Кудайдын канча үзгүлтүксүз Чиркөө билдирилген COG топтордун упайлары 
окшош болот деп эсептешет, ал эми пайгамбарлык чындык биз уникалдуу 
болуп саналат. Биз Philadelphia чапанын (Аян 3: 7-13; 2 Падышалар 2:13) ээ 
жана чындык (1 Тиметей 3:15) турат. Биз иштин акыркы этабына алып 
жатабыз (Забур күнүнө чындык жүргүзүлүшү керек 33: 4) Матай 24:14 
аткарылышына карай иштеп жатканда. 



5. далилдер кыскача, ишараттар жана чыныгы Жыйынды 
аныктоо үчүн аяттары 

Дагы бир жолу, бул жерде список 18 далилдерди эмес, белгилерди жана 
Исанын чыныгы жолдоочуларынын чиркөө Кудайдын чыныгы Чиркөө 
болушу керек экенин кантип билүүгө. 

1. адамдардын салттарын жогору Кудайдын сөзүн, ошондуктан коёт 
Ыйык Китепте (кара: Матай 15: 3-9) каршы окууларды жазыла элек. 

2. Ыйык Китепте аты «Кудайдын Чиркөө» (мисалы, Элчилер 20:28) 
колдонот. 

3. куугунтуктарга коркунуч астында, оригиналдуу ишеним (Иуда 3) үчүн 
тырышчаактык менен талашып-тартышкан (мисалы, Элчилер 5: 27-32). 

4. тарых бою, анын ыйык китептик окууларды издери (кара: 1 Жакан 2: 
6). 

5. нисан 14-Пасах турат (Лебилер 23: 5; Матай 26:18). 

6. китептер элчиси убагынан бери биринчи жолу Ыйык Китептин бир 
бөлүгү болгон белгилүү Жакан cf. 2 Тиметейге 3: 16-17; Аян 1: 9-19;22: 
18-19). 

7. тапкычтыгы тууралуу чындыкты үйрөткөн (Оку: Римдиктер 1:20; 
Колоссадагылар 2: 9). 

8. окутуу жана Кудайдын сүйүү менен мыйзамдарды сактайт (1 Жакан 
2: 4). 

9. Бул дүйнөдө согушка катышуу, каршы чыккандар (Жакан 18:36; Лука 
3:14). 

10. куугунтукка, бирок куугунтуктаган жок (Жакан 15: 20-21). 

11. чиркөө кийим же имараттардын жагынан (: 29-30 кара: Мыйзам 12) 
менен бутпарастыктын сырткы тазалоо кабыл алынган эмес. 

12. толук Жакшы кабар айткан (Матай 24:14; 28: 19-20). 

13. «кичине отор» деп аталат (Лука 12:32; Римдиктер 11:15; кара: Аян 
14: 1-9). 



14. бир нече коргошун шаарларды кыдырып, анын жайгашкан 
баяндалган (Забур 13:14) жана Аян жети Жыйындын 2 & 3.  

15. Ыйык Китепте ишемби жышааны бар (Чыгуу 31:13; 4: 9). 

16. Кудайдын ыйык күндөрдө аркылуу сүрөттөлгөн катары Иса Машаяк 
аркылуу + куткарылышыбыз планын (1 Корунттуктарга 5: 7-8; Жакып 
1:18) түшүнөт 

17. майрамдарга (: 20-22 1 Корунттуктар 10) сактоо менен окуткан. 

18. Дүйнөнүн акыры жолу тарыхый Бабыл менен макулдашуу жок 
болот (Аян 13: 4-10; 18: 4). 

Гана Чиркөө Кудайдын тобу бардык талаптарына жооп берет. Ыйсанын 
чыныгы жолдоочусу чиркөө Ыйык Китепти Кудай ишенген ишенген, 
Кудайдын табиятын жана планын түшүнүп, Кудайдын кандай иш-аракеттерди 
кылат. Бул, чынында эле, грек-рим Жыйындарда жана тышкаркы 
бутактарынын деп айтууга мүмкүн эмес. 

Кудайдын кайсы Чиркөө? 

Иса Машаяктын чыныгы бийлик астындагы адамдарды камтыган Кудайдын 
Чиркөө, кемчиликсиз эмес. New Testament жыйында көйгөйлөр бар 
(ошондой эле китебинин 3-бетти караъыз), ошондой эле, Кудайдын 
Жыйынына да (Аян 2-3) баары откон. 

Ыйык Жазмада Кудайдын жана акыркы убакта Машайак ырастаган Кудай 
топтордун эмес чиркөөсүнүн ар Чиркөө болмок эмес экени көрүнүп турат.  

Ыйсанын сөзү боюнча, акыркы мезгилде ар кандай өзгөчөлүктөргө, 
Кудайдын Жыйындарында да болмок. Иса Thyatiran жүргөндөр үчүн сын 
жана айыптап бар (Аян 2: 18-29), Sardisian (Аян 3: 1-6), ошондой эле ар 
кандай Лаодикеялыктарды (Аян 3: 14-22). Демек, ошол категорияларга 
топтор, чынында эле, абдан ишенимдүү христиан чиркөөсүнүн бир бөлүгү 
болууну каалагандар кандайдыр бир идеалдуу көрүнгөн эмес. 

Акыркы күндөрдө, Ыйса жалгыз Кудай экенин Чиркөө мактаган жана бири 
менен «бир аз күч» деген өкүм жок, Лос-жылы Чиркөө (Аян 3: 7-13).Бул алар 
алаамат сезимдер, аларга таажы баасы жол бербейт башкаларга таарынып 
эмес, Кудайга ишенбеген адамдарга (Аян 3:11), бирок анын ордуна, алар 
Кудайдын ишин колдойт. 



Ошентип, Philadelphia абдан ишенимдүү калдык бир бөлүгү болууну 
каалагандар Кудай топтун Жыйын менен бирге болууну каалайт элем:  

1. күбө катары Падышалык жөнүндөгү жакшы кабарды * жарыялап, 
анын биринчи орунга (;: 19-20 28 Матай 24:14) түзөт. 

2. өзгөчө Africa жана Азия сыяктуу жерлерде жарды бир туугандары 
(Оку: Галатиялыктар 2:10) жетим-жесирлерге кам көрүү (Жакып 1:27), 
анын ичинде, колдойт. 

3. Чын эле библиялык башкарууну (1 Корунттуктар 12:28) иш, анын 
ичинде Матай 18: 15-17. 

4. жарыялоону буйрук бар, окууларга, пайгамбарлык жана мээримдүү 
жемиштер Иса (Жакан 7: 16-20; 13:35; Лука 4:18; 14:13; Матай 24:14; 28: 
19-20; Аян 3 : 7-13). 

5. Алар Жыйындын бар деп ойлоп жаткандар дароо четтеп, жыгылып 
калбашы үчүн эскертүү (1 Тиметей 4: 1). 

6. акыркы күндөрдө (: 17-18 Элчилер 2) түш, анын ичинде кабыл алып, 
рухий жөндөмдүүлүктөргө, бар. 

7. Аян чиркөөлөрдүн тарыхый жана азыркы милдеттерин түшүнөт 2 & 
3. 

8. маек жана библиялык пайгамбарлыктар, ошондой эле жетиштүү 
(мисалы, Даниел 11: 29-45; Матай 24) түшүнөт (Матай 24: 15-20; Аян 
3:10, 12: 14-16) качып билүүгө улуу алааматта чейин (Матай 24:21). 

Бир топ мыкты Philadelphia Кудайдын чиркөөсүнүн бөлүгүнө (Аян 3: 7-13) 
калдыгын 21-кылымда Кудайдын үзгүлтүксүз Чиркөө болуп саналат. 

Кудайдын үзгүлтүксүз Чиркөө биз расмий түрдө баарынан жогору турат ким 
билет гана уюштурулган жыйын болуп саналат. Жүйөлүү себеп биз бир бөлүгү 
болууну каалашат биз кемчиликсиз эмес, ал эми биз Ыйык Китепти жана 
Ыйсанын алгачкы жолдоочуларына ишенери жана практикага ылайык 
окутабыз деп. 

Көпчүлүк чиркөөлөр бир чындык бар, бирок, эч ким башка «чындыктын 
тиреги жана негизи» болуп эсептелет (1 Тиметей 3:15). Шайтан бул дүйнөнүн 
кудайы (2 Корунттуктарга 4: 4), пайда болгон эмес, шайтан сыяктуу, ал эми 



өзүн Жарыктын Периштеси кылып көп (2 Корунттуктарга 11: 13-14). Бүт 
дүйнөгө байкабай, алдап да, жана (: 4-5 МАТАЙ жазган Жакшы Кабар 24) - 
Ыйса Машайак деп жарыялап, анын атынан келе турган көп айтты. 

Демек, силер далилдер, өтмүштөгү жана белгилерин билип азыр, бардык 
Кудайдын сөзүн өзгөчө ынтызарлык менен кабыл алышкан «эски жана ким 
Bereans окшош болуу үчүн шашып бара жаткан, ошондой эле Ыйык Жазманы 
Ушул чынбы же жокпу, билиш үчүн күн сайын кылдат изилдеп 
жатышат. Ошондуктан алардын көбү ишенимге «(Элчилер 17: 11-12)? 

Ыйык Китепте эмне байкап: 

... Момундук менен жанын куткара алат чөгөрүлгөн сөзүн кабыл алууга. 

Бирок эч кимден алдабастан, сөздү, жана бир гана угуучу эмес, 
аткаруучулардан болуу, 23 Ким сөздү угуп, бир адам жок болсо, ал 
күзгүгө өзүнүн табигый жүзүн сактоо менен, бир кишидей болуп 
+, 24 өзүн сактаган үчүн, чыгат кетип, ошол замат ал кандай адам экенин 
унутуп. 25 бирок ал эркиндигинен кемчиликсиз мыйзамды карап, ага 
ылайык жашаса ким, ал унутчаак угуучу эмес, аткаруучу болот +, бул 
ким, ал эмне үчүн батасын берет . (Жакып 1: 21-25) 

Сен эмне, библиялык сен сен алдап, жана Кудайдын үзгүлтүксүз чиркөөсүн 
ачыктан-ачык колдогон же бир угуучу болушу керек түшүнүшү эмнекылат? 

Эгер үзгүлтүксүз биз дүйнө катары күбөлүк үчүн Падышалык жөнүндөгү 
жакшы кабарды мындан ары да Кудайдын Жыйынын (Матай 24:14), 
ошондой эле окутат бардык Ыйса (Матай 28: 19-20) буйрук колдоо үчүн 
келген жок? 

Эгер чыныгы христиан чиркөөсүнүн чындап мүчөсү болууга даяр болуп 
саналат? 

 

 

Кудайдын Жыйынын уланууда 

 



Кудайдын үзгүлтүксүз чиркөөсүнүн USA кызматы боюнча жайгашкан: 1036 

W. Гранд проспектиси, GROVER Beach, California, 93433 США. 

 

Биз дүйнө жүзү боюнча, ошондой эле бүт ааламга, континентте 

тарапташтарын бар (Антарктидадан башка, баардык континенттердин). 

 

Кудай-сайт маалыматты үзгүлтүксүз Чиркөө 

 

CCOG.ORG Кудайдын үзгүлтүксүз чиркөөсүнүн башкы сайты. 

CCOG.ASIA Азия-багыт сайты, бир нече жолу Азия тилдери менен. 

CCOG.IN Индия -багыт сайты, кээ бир индиялык тилдер менен. 

CCOG.EU ысiм болгон багыт сайты, бир нече тилдерине менен. 

CCOG.NZ сайт Пакистан карай багытталган. 

CCOGCANADA.CA сайт Канада карай багытталган. 

CDLIDD.ES Бул толугу менен испан тилиндеги сайты бар. 

PNIND.PH кээ бир тагалог менен Пакистан-багыт сайты. 

 

радио жана  каналдар 

 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Ыйык Маалымат пайгамбарлыктар онлайн радио. 

Bible Prophecy News канал.  кутбасы жазуулар. 

CCOGAfrica канал. Ангел  кабарлар. 



CDLIDDsermones канал. Испан тилинде  насыят үйрөтүү. 

ContinuingCOG канал.  насыят үйрөтүү. 

 

Кабарда жана тарых сайттар 

 

ЧИРКӨӨHISTORYBOOK.COM чиркөө тарыхы сайты. 

COGWRITER.COM жаңылык, тарых жана пайгамбарлык сайты. 

 

Рим католик, Чыгыш ортодоксалдык, протестанттар, мормондор, Жахабанын 

Күбөлөрү, Кудай Ыйсанын жолдоочулары Чиркөө, жана алар, же, жок эле 

дегенде, бир бөлүгү болуп саналат деп эсептешет, башкалары Ыйсанын 

чыныгы жолдоочусу чиркөө бар. 

 

Христиандык үчүн кээ бир байланышты талап топтордун жана оздору ми бар. 

21-кылымда, бул топтун көпчүлүк ишенимдүү? 

 

Ыйык Китепте, чиркөөнүн тарыхында жана чиркөө мөмө жөнүндө айрым 

маалыматтар менен бирге (Матай 7: 16-20) Бул суроого жооп алыш үчүн, 

далилдерди, өтмүштөгү жана белгилерди камтыйт. Бул китепте бул жөнүндө 

пайдалуу маалыматты камсыз кылуу үчүн тарыхый маалыматтар менен 

аяттарды шилтемелер. 

 

Аян китебиндеги экинчи жана үчүнчү баптар жети Жыйындын Ыйса Машайак 

келген кабарларды камтыйт. Көп бул чиркөөлөр бүт чиркөө жашы боюнча 



жыйынды (Элчилер-жылы Элүүнчү күн 2 Иса Машаяктын кайтып чейин) түзөт 

деп эсептешет. 

 

Байыркы Лос калдыктары 

 

21-кылымда, Ыйсанын сөздөрүнө ылайык, өтө ишенимдүү, Кудайдын 

Жыйынына да (: 7-13-Аян 3)  бөлүгүнүн калдыгы болот. 

 

Чыныгы христиан чиркөөсүнүн  бөлүгүн кыйла ишенимдүү калдыгын 

билдирет? 

 

Эгер байыркы болуп даяр болсо, (Элчилер 17: 10-12), силер чындыкты 

Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган сүйүүгө ээ болуп, аны, чынында 

эле, Ыйык Китепти, ыйман болсо, ушул жерден тааныша аласыз. Эгер сөздүн 

табат, ал эми жөн эле угуучу эмес болууга макул болсо, анда, балким,  

ишенимдүү куттуу бир бөлүгү боло алат (Жакып 1: 22-25; Аян 3: 7-13). 


