
Ինչպես դառնալ քրիստոնյա 

 
 
     Արտահայտությունը «Նոր Կտակարանը Քրիստոնեության" պարզապես 

նշանակում է անում բաներ, ինչպես Նոր Կտակարանի նկարագրում. Աստված ունի 

»օրինակին ձայնի բառերը փոխարինել« է քրիստոնեական հավատի եւ մենք պետք է 

«պահել»: Այս օրինակը (2 Տիմ. 1.13). Աստծո օրինակ մի մասն է «նեղ դարպասի», 

որը տանում է դեպի կյանք (Mt. 7:13-14) եւ այդ օրինակին, եթե մարդիկ օգտագործել 

այն, վերացնում կրոնական շփոթմունք եւ կրոնական բաժանումը (համեմատենք 1 

Cor. 14:33). Երբ մարդիկ են տգետ է Աստծո պատկերը, կամ նրանք մերժում են որոշ 

մասը, կլինեն հարյուր կամ հազարավոր տարբեր կրոնական խմբերի, որ բոլոր 

դավանում է «Քրիստոնյա». Ճշմարիտ հետեւորդներն Քրիստոսի գիտեմ, որ Աստված 

ունի որոշակի ճանապարհ անելու բաներ անհրաժեշտ է «պահել մինչեւ օրինակին» 

(համեմատենք 1 Cor. 4:17). 

     Մեկը տարրական մասեր Աստծո պատկերը գտնվում դարձի գալու: (Ի դեպ մեկը 

դառնում է քրիստոնյա). Ինչպես ցույց է հետեւյալ կառուցվածքը, Աստծո պատկերը 

փոխակերպման պահանջում է հավատ (համոզմունք), ապաշխարության (ա 

շրջադարձային մեղքից), խոստովանություն եւ մկրտության (ընկղմում են ջուր) 

համար մեղքերի ներում. 

 

Աստվածաշնչի հատվածում Աստծո հրամանը Աստծո հրամանը օրհնությունը 

Mk. 16:16, Հավատա եւ մկրտվելու Փրկված 

Գործք 2:38, ապաշխարել եւ մկրտվելու մեղքերի թողության 

Գործք 22:16, արի ու մկրտվել լվանալ հեռու մեղքերի 

 
     Տեղեկատվությունը Mk. 16:16 եղել համեմատ մի գնացք, ճիշտ այնպես, ինչպես 

boxcars են միացել հետ միասին շղթայակցում քորոց, ուստի բառը "եւ" համախմբում 

է հրամաններ է «հավատը» եւ «մկրտություն» (Հիսուսն ասաց անձը պետք է 

հավատանք եւ մկրտվելու առաջ նա կարող է լինել "փրկել"). Քանի որ, այդ ակտերի 2 

լսել էր եւ հավատացել փաստերը ավետարանի (Գործք 2:37), նրանք ասել էին դեպի 

«ապաշխարել եւ մկրտվելու« որպեսզի նրանք կարողանային ստանալ է «մեղքերի 

ներում» (Գործք 2:38). Տեղեկատվությունը Գործք 2 առաջարկում է նաեւ հիանալի 

լուսաբանելու ապաշխարության, մի բառ, որ նշանակում է «փոխել դեպի լավը.« 

Մարդիկ, ովքեր նախկինում ատելի Հիսուսը (Գործք 2:36) ապաշխարեցին (սկսեցին 

սերը եւ հետեւել Հիսուսին). Հետո մարդիկ հավատում եւ ապաշխարել, ուզում են 

մկրտվել, որը գործել է, որ «washes հեռու մեղքերը» (Գործք 22:16). 

     Ի լրումն այն հատվածները է դրան նախորդող աղյուսակը, Աստվածաշունչը նաեւ 

բացատրում նպատակով մկրտության է Gal. 3:27 (Paul ասել է մկրտության դնում 

մարդկանց »մեջ« Քրիստոսի). Եթե մարդը հին բավարար է պատասխանատվության 

իր գործողությունները, ապա նա կամ «Քրիստոս» կամ «դուրս Քրիստոսի.« Եթե 



անձը հին բավական համար պատասխանատու է իր գործողությունների, եւ նա է 

«դուրս Քրիստոսի, նա ունի ոչ հոգեւոր օրհնություններ, որոնցից մեկն է փրկության 

(2 Տիմ. 2:10). Նրանք, ովքեր են «Քրիստոս» ունեն բոլոր հոգեւոր օրհնությունները 

(Eph. 1.3), որոնցից մեկն է փրկութեան. Ըստ Gal. 3:27, մարդ չի մտնում »մեջ« 

Քրիստոսի մինչեւ նա պատշաճ կերպով մկրտվել. 

     Ի լրումն Հիսուս ու Պողոսը ասելով, որ մկրտությունը մասն է փրկության 

գործընթացին: Կա տեղեկատվություն 1 կենդանիների. 3:20-21. Peter նկարագրել է, 

ինչպես ջրի ծառայել է որպես բաժանարար գծի համար Նոյին ու նրա ընտանիքի 

անդամի (Աստված օգտագործվում ջրհեղեղ առանձին պահպանված է կորցրել, 

գեներալ 6-7). Ջուր հանել տապանից, եւ այդ է, որ այն անվտանգ եւ ջրի հետեւանքով 

unsaved է խեղդել. Փաստորեն, Պետեր ասաց Նոյին ու նրա ընտանիքի էին «փրկել 

միջոցով ջուր» (1 Pet. 3:20). Պիտեր ասել է նաեւ, կա «ճշմարիտ պատկեր" 

մարդկանց համար, այսօր եւ այս «ճշմարիտ պատկեր է« Մկրտություն »(1 Pet. 3:21). 

Այլ կերպ ասած, ճիշտ այնպես, ինչպես ջրի առանձնացվել պահպանված են կորած 

հին աշխարհում, այնպես որ, ջուր (մկրտությունը) այժմ բաժանում է փրկվել կորած 

տակ քրիստոնեական ժամանակաշրջանում (տես կրկին նախորդող աղյուսակը). 

Peter հետագա նշել է, թե ինչպես մկրտությունը է, ոչ թե «տականք է մարմնի (չէ մի 

գործընթաց է հանել ֆիզիկական հայհոյանք), 1 կենդանիների. 3:21. Մկրտությունը 

համար հոգեւոր մնացուկ `մեղքի, ինչպես բացատրված է Գործք 2:38 եւ Գործք 22:16. 

     Չկար հատուկ իշխանությունն ջրհեղեղի ջրերը, որոնք առանձնացված Նոյը է 

unsaved, եւ չկա ոչ մի հատուկ իշխանությունն ջրի մեջ, որ հիմա օգտագործվում 

մկրտելու ժողովրդին. Մեր արդարացում մեղքից գալիս Հիսուսի արյան (Paul արել 

այսպիսի կետ ROM կրիչով. 5:9, եւ նա բացատրեց, թե ինչպես է այդ գործընթացը 

աշխատանքները ROM կրիչով. 6:1-4). 

     Ինչպես ցույց է հետեւյալ գրաֆիկական, որը նախատեսված է միջոցով 

քաղաքավարություն ՀՀ Մեզ հետաքրքրում է նախարարությունների, sinners մուտք 

օգուտները Հիսուսի արյան կողմից reenacting Տիրոջ մահը, գերեզմանոցի եւ 

հարությունը. Հետո մի մարդ կարծում է, որ ինքը չի պահպանվել. Որ հավատացյալը 

պետք է փորձի «մահվան». Սա մահը մի է եւս մեկ նկարագրությունը 

ապաշխարության (ժողովուրդը պետք է իր հերթին մեղքից. Համեմատեք գնդապետ 

3.7; Գործք 2:38, Lk. 13:3, Գործք 17:30). Մարդիկ պետք է «մահանալու է մեղքից» 

(ապաշխարել), այնպես որ նրանք չեն «մահանալու մեղք գործել» (մեռնել 

հավերժորեն դժոխքում). 

 



  

 
     Հետո անձը հավատացել եւ ապաշխարեցին (մահացել է մեղքից), ինքը պատրաստ 

է գիտակցի, որ Հիսուսը Աստծո Որդին է: (Գործք 8:37: 1 Տիմ. 6:12) եւ ապա պետք է 

«թաղված Քրիստոսի հետ միջոցով մկրտության» (ROM . 6.4). Հետո անձը պատշաճ 

կերպով մկրտվել, նա ունի «newness Կյանքի» (Rom. 6:4). 

     Շատերը հավատում են, որ «նոր կյանք» (փրկության համար, մեղքերի ներում, եւ 

բոլոր հոգեւոր օրհնությունները) հանդես է գալիս առաջ մկրտության, բայց 

Աստվածաշունչը շարունակ ասում է, դա ճիշտ չէ. Հիսուսն ասաց անձը է «փրկել» 

հետո, մկրտվելով (Mk. 16:16). Պիտեր ասել է անձն է «ներել իր մեղքերից» հետո, 

մկրտվելով (Գործք 2:38). Ananias ասել է մեղքերի են «լվացվեն Away" կողմից 

մկրտվելով (Գործք 22:16). Պողոսը հայտարարել է «Մկրտություն» է դնում 

մարդկանց մեջ Քրիստոսը (Gal. 3:27). Անձը ստանում է «նոր կյանք» հետո 

մկրտության (Rom. 6:4). Հիսուսն ասաց անձը պետք է լինի "ծնված նորովի» (Jn. 3:3) 

եւ այս նոր ծննդյան պահանջում ջուր (Jn. 3:5). Որ Աստված տվել է որոշակի 



եղանակն փրկության եւ այս օրինակը պահանջում մարդկանց հավատ ունենանք, 

ապաշխարում իրենց մեղքերից, խոստովանում են, որ Հիսուսը Աստծո Որդին է, եւ 

լինել «թաղեցին հետ« Քրիստոսի համար »ներողություն են իրենց մեղքերից». 

     Նկարագրությունը մկրտության որպես «գերեզմանոցի» (Rom. 6:4 եւ գնդապետ 

2:12), մեզ ասում են, որ Աստվածաշունչը մկրտության պահանջում ընկղմում (մենք 

չենք թաղել բան կողմից sprinkling կամ հորդ կեղտը դրա վրա). Ա 

հուղարկավորություն նշանակում է որեւէ մեկի կամ մի բան է լուսաբանվում, եւ դա 

այն է, ինչ Նոր Կտակարանի մկրտության պահանջում (անձը submerged մեջ եւ 

այդպիսով ծածկված ջրով). Երբ Ջոն էր baptizing ժողովուրդը, իր մկրտությունից 

պահանջվում է «շատ ջուր" (Jn. 3:23). Ի դեպ, այս հատվածում ասում է Ջոն մկրտվեց 

այս վայրում », որովհետեւ« այնտեղ շատ ջուր կա. 

     Մկրտությունը համար մեղքերի ներում, էական մասն է: Աստծո օրինակին 

փոխակերպման, բայց այս մեկն է բնորոշ Նոր Կտակարանի քրիստոնեության. 

Աստված ունի նաեւ ստեղծել է հատուկ տեղ կոչված է «եկեղեցի» (այս բառը 

նկարագրում է պահպանված.) Հիսուսը խոստացել է «կառուցել Իր Եկեղեցին» (Mt. 

16:18) եւ այս խոստումը անհրաժեշտ Նրան մահանում սարսափելի մահվան (Գործք 

20:28). Հիսուսը չէր կառուցել Իր Եկեղեցին է, եւ Նա կառուցել է միայն մեկ եկեղեցի 

(ծանուցում է, որ լեռը. 16:18 բառը եկեղեցին է եզակի). 

     Ին Եփես. 1:22-23 Պողոսը բնութագրեց »եկեղեցին որպես« Հիսուսի «մարմնի» 

("են եկեղեցի, որը նրա մարմինը»). Այդ մասին հայտարարել է այլ կերպ, Փոլ 

հաստատեց, որ բառերը եկեղեցի եւ մարմնի են փոխարինելի («եկեղեցի» եւ 

«մարմնի» նկարագրել այն նույն բանը). Նշանակությունը: Այս փաստն այն է, երեւում 

է Եփես. 4:4, մի տեղ, որտեղ Պողոսը հայտարարել է Աստված ունի միայն «մեկ 

մարմին է." Քանի որ կա միայն մեկ մարմին »(Eph. 4:4), եւ այդ« մեկ մարմին է, 

եկեղեցին »(Eph. 1:22-23 ), կա մեկ եկեղեցի է, որ ունի Աստծո հաստատմանը. 

Բազմաթիվ այլ եկեղեցիներ կարելի է գտնել աշխարհում, սակայն այդ եկեղեցիների 

մաս չեն կազմում եկեղեցին կառուցված է Քրիստոսի. Այս այլ եկեղեցիներ են, 

կեղծված խմբեր, որոնք կառուցվել են տղամարդկանց (Mt. 15:8-9) եւ Հիսուսն ասաց 

այս խմբերի Կգա մի օր պետք է քանդել, որովհետեւ Աստված չի ստեղծել նրանց (Mt. 

15:13). 
     Հետ կապված խնդիրը կեղծված եկեղեցիների այնքան վատ է, որ Հիսուսն ասաց 

«Ամեն մեկը, որ ասում է ինձ, Տէր, Տէր, պետք է մտնի երկնքի արքայության, բայց նա, 

ով doeth կամքը իմ Հորից, որը գտնվում է երկնքում. 22 Շատ չի ասել ինձ այդ օրը, 

Տէր, Տէր, արեցինք մենք ոչ թե գուշակել քո անունը, եւ քո անունով տրված դուրս 

Դեմոններ, իսկ քո անունը ինչ շատ հզոր աշխատանքները: 23 Եւ հետո ես դավանել 

նրանց, ես երբեք չեմ իմացել ձեզ հեռանալ ինձ, դուք, որոնք աշխատում են մեծ 

անարդարություն »(Mt. 7:21-23). 

     Եթե մենք ցանկանում ենք իսկապես սիրել եւ ծառայել Աստծուն, մենք պետք է 

ճանաչել եւ աշխատանքի հետ Հիսուսի մեկ ճշմարիտ եկեղեցին փոխարեն կեղծված 

խումբ. Աստվածաշունչը մեզ օգնում է բացահայտել, որի եկեղեցին է միջոցով սուրբ 



գրությունները, մենք կարող ենք բացահայտել իրավունքը եկեղեցին `օգտագործելով" 

հրահանգը »(2 Տիմ. 1.13), հայտնաբերվել է Աստծո խոսքից. Օրինակին համար 

Քրիստոսի եկեղեցին իր մեջ ներառում բաներ եմ, թե ինչպես մարդիկ դառնում են 

քրիստոնյա, թե Հիսուսի եկեղեցի worships, թե ինչպես է Տիրոջ Եկեղեցին է 

կազմակերպված, եւ ինչ է նրա անդամների անել. 

     Ինչպես արդեն նկարագրված են նախորդող տեղեկատվության մեկը պարզելու 

նշանները Հիսուսի եկեղեցին գտնվում, թե ինչպես մարդիկ պահվում են: Մարդիկ 

պետք է հավատանք (Heb. 11:6), ապաշխարում իրենց մեղքերից (Lk. 13:3, Գործք 17: 

30), գիտակցում են, որ Հիսուսը Աստծո Որդին է: (Rom. 10:9), եւ մկրտվելու համար 

մեղքերի ներում (Գործք 2:38, 22:16). Աստվածաշունչը երբեք չի խոսում բաների 

ինչպես եւ «ընդունելով Հիսուս մեջ սիրտը», «պնդելով, որ մեղավոր աղոթքի," կամ 

"աղոթելով ստանալու Քրիստոսի». 

     Հետո անձի հետեւում է Աստծո պատկերը փոխակերպման, քանի քննարկվում է 

նախորդ կետում, Աստվածաշունչը ասում է Հիսուս "ավելացնում է« անձ: Նրա 

եկեղեցի (Գործք 2:47, KJV). Ին եկեղեցիները կառուցված տղամարդկանց կողմից 

(խարդախություն խմբեր), որ մարդիկ հաճախ «միանալ» եկեղեցին կամ նրանք են 

«քվեարկել» է այն. Գործք 2:47 ասում է, որ անդամակցությունը Հիսուսի եկեղեցի է եւ 

վերահսկվում է Տերն Ինքն է. Այդ մասին հայտարարել է այլ կերպ, մարդիկ չեն 

կարող «միանալ»: Նոր Կտակարանի եկեղեցին. Ոչ էլ կարող են լինել քվեարկության 

մեջ այն. Մարդիկ ինքնաբերաբար կդառնա անդամներ հետո այն հետեւում են 

Աստծո օրինակի համար, փոխարկման. 

     Նոր Կտակարանի եկեղեցին կարող է նաեւ ճանաչված է այն, ինչ չի. Հետո 

ժողովուրդը դարձավ քրիստոնյաները օրը Pentecost (Գործք 2:36-38), Ղուկասը 

ասում է «շարունակել stedfastly է առաքյալների 'ուսուցման եւ Ասպիրանտուրա` 

տնտեսագիտության գծով, ապա խախտելն հաց ու աղոթքներում »(Գործք 2:42). Այս 

ընդունումը վկայում են, որ մի մասը Աստծո օրինակ, ներառում է հանդիպման 

վերաբերյալ պարբերաբար, եւ անում բաներ, որոնք թվարկված են սույն չափածո. 

Առավել կրոնական խմբերն են կատարվել է «աղոթքով» եւ «Ասպիրանտուրա` 

տնտեսագիտության գծով », բայց մեծ մասը չեն« stedfast »մյուս երկու 

հատկանիշների մեջ Գործք 2:42 (այսուհետ` «առաքյալներ» դասավանդման »եւ« 

խախտելն հացը »). 

     Հիսուսի եկեղեցին կարող է մասամբ նույնացնել իր խիստ հավատարմությունը 

առաքյալներ »վարդապետությունը (տեղեկությունը մենք այժմ ունենք 

Աստվածաշնչում). Փոխարենը հետեւյալ կանոնների եւ թելադրում է տղամարդկանց 

(Mt. 15:9), անդամներ Քրիստոսի եկեղեցին օգտագործել են Աստվածաշունչը, որպես 

իրենց միակ guide. Նոր Կտակարան քրիստոնյաները գիտեմ, որ Աստված տվել է 

«կատարյալ օրենքի ազատությունից» (Jas. 1:25) եւ այս տեղեկատվությունը տալիս 

իրենց «բոլոր բաները, որ վերաբերել է կյանքը եւ աստվածայնությամբ» (2 Pet. 1.3). 

Այդ մասին հայտարարել է այլ կերպ, լրացված Նոր Կտակարանում "furnishes մեզ առ 

ամեն լավ աշխատանքը» (2 Տիմ. 3:16-17). Այսպիսով, Նոր Կտակարանի 



քրիստոնյաներ (նրանք, ովքեր մի մասն են Քրիստոսի եկեղեցի) բացառապես հենվել 

այդ «ձեւը ուսուցանելու» (Rom. 6.17) համար, «օրինակ» (2 Տիմ. 1.13), նրանք պետք 

է ծառայելու եւ երկրպագել Աստծուն «ճշմարտության մեջ» (Jn. 4:24). Կեղծված 

եկեղեցիները ապավինում creeds, տեղեկատվություն իրենց »եկեղեցին շտաբ,« 

եկեղեցի manuals, եւ այլն: 

     Գործք 2:42 նաեւ վերաբերում է «որ խախտելն հաց» (այսինքն, Տիրոջ Ընթրիք. 

Հունաստանի տեքստը բառացի ասում է խախտելն հացի »). Այդ հայտարարությունը 

մեզ ասում է, առաջին դարում քրիստոնյաներին մասնակցել է Տիրոջ Ընթրիք ին 

«stedfast» հիման վրա. Այլ հատվածներ ուժեղացնում են այն փաստը, որ 

անդամները Հիսուսի եկեղեցու տեղի ունեցավ Տիրոջ Ընթրիք կանոնավոր կերպով. 

Օրինակ, Պոլ խոսել է Corinthian հավաքները 1 Cor. 16:2. Կորնթացիներին էին 

հանդիպման ամեն կիրակի (այս Բանն այն է, արտահայտված շատ լավ է NASB) եւ 

Կորնթացիներին էին բերելով կետերի համար Տիրոջ Ընթրիք իրենց շաբաթական 

հավաքների (1 Cor. 11:20). Թեեւ կետերի համար Տիրոջ Ընթրիք էին misused, 

Կորնթացիներին իմացել են, որ բերել տարրերի համար Տիրոջ Ընթրիք ամեն կիրակի. 

Սա էր գործնականում Corinth, ինչպես նաեւ մյուս բոլոր congregations, որ 

կիրառվում Նոր Կտակարանը Քրիստոնեության (1 Cor. 4:17). 

     Ին Գործք 20 մենք կարդում ենք մի ժամանակ, երբ Պողոսը հետ էր որոշ 

հայրենակիցներ քրիստոնյաների եւ այս խմբին փաստորեն, սպասում է «առաջին 

օրը շաբաթ» (Գործք 20:6), կիրակի օրը, որպեսզի Տիրոջ Ընթրիք կարելի է դիտարկել 

(Գործք 20:7 ). Թեպետ Պողոսը շտապում էր (Գործք 20:16), նա սպասեց յոթ օր, 

որպեսզի նա կարողանար հետ հանդիպելու ընկերների քրիստոնյաների մասին, 

«առաջին օրը շաբաթ» (Գործք 20:6) եւ գնալ Տիրոջ Ընթրիք (The Հաղորդութիւն) . Այս 

տեղեկատվությունը համապատասխանում է կատարելապես հետ Գործք 2:42, մի 

տեքստ, որ ասում է, որ առաջին քրիստոնյաների «շարունակվել հաստատակամորեն 

է խախտելն հացը». Անդամները Հիսուսի եկեղեցի գնալ Տիրոջ Ընթրիք ամեն կիրակի. 

Ին եկեղեցիները կառուցված տղամարդկանց կողմից, ժողովուրդը կարող է գնալ 

Տիրոջ Ընթրիք տարին մեկ անգամ, տարին երկու անգամ, եռամսյակը մեկ անգամ, 

կամ ամիսը մեկ անգամ. 

     Եթե worshipers ունեն Տիրոջ Ընթրիք պակաս հաճախ, քան շաբաթը մեկ անգամ, 

նրանք «խլել" մաս, թե ինչ է Աստծո համար նախատեսված երկրպագության եւ 

այդպիսով փոխել Աստծո աստվածային օրինակը (համեմատել Rev. 22:19). Եթե 

մարդիկ առաջարկում են Տիրոջ Ընթրիք ավելի, քան շաբաթական մեկ անգամ, նրանք 

«Ավելացնել»: Աստծո աստվածային օրինակը, եւ նույնպես մեղավոր է ճանաչել 

մեղքի (համեմատել Rev. 22:18). Եթե մարդիկ չեն կիրակի օրը, «առաջին օրը 

շաբաթ», ինչպես իրենց հատուկ օր է հարգել Աստծո երկրպագության (1 Cor. 16:2), 

նրանք էլ չեն կարողանում հետեւել մասն է Նոր Կտակարանի օրինակին են եւ 

այդպիսով մաս չեն Նոր Կտակարանի եկեղեցին. 

     Ի լրումն հայտնաբերելու Նոր Կտակարանի եկեղեցի միջոցով իր օրինակին 

փոխակերպման, այնպես, որ մարդիկ կդառնան Եվրամիության անդամ: Այս 



եկեղեցին, խիստ հավատարմությունը սուրբ գրությունները եւ ունենալով Տիրոջ 

Ընթրիք ամեն շաբաթ, Նոր Կտակարանի եկեղեցի կարելի է նույնացնել ըստ նրա 

ուսմունքների մասին տալ. Բազմաթիվ կրոնական խմբերը կոչ են ոչ քրիստոնյաների 

համար դրամական միջոցների կամ նրանք զբաղվել բաների նման թխել եւ վաճառքի 

մեքենա washes. Առաջին դարում քրիստոնյաների, որոնք անդամներ էին Նոր 

Կտակարանի եկեղեցին, զբաղեցրեց ոչինչ ից Gentiles »(The unsaved, 3 Jn. 7). Այսօր 

անդամները Նոր Կտակարանի եկեղեցին դեռ հանդիպելու իրենց բոլոր 

ֆինանսական պարտավորություններ միջոցով ազատ կամքի ներդրումը 

անդամների, Նոր Կտակարանի քրիստոնյա չեմ ուզում, ոչ էլ սպասում, ոչ 

անդամները նպաստել որեւէ բան Տիրոջ աշխատանքն է. 

     Քրիստոսի եկեղեցին նույնպես կարող նույնացնել է գումար, որ մարդիկ տալիս. 

Բազմաթիվ կրոնական խմբերը պատմել իրենց անդամներին «տասանորդ» (տալիս 

10%, իրենց եկամուտների). Եթե կրոնական խումբ ուսուցանում տասանորդը, սա 

համոզված նշան, որ դա կեղծված եկեղեցի. Տասանորդը մասն է Հին Կտակարանի 

օրենքը, որ տրվել է եբրայերեն ժողովրդին. Հին Կտակարանի օրենքը պարունակում 

է տարբեր կանոնների տալու մասին, պահպանելով կիրակի օրը, կենդանիների 

զոհաբերություններ, հատուկ քահանաներ, եւ այլն, եւ այդ օրենքը ուժի մեջ շուրջ 

1500 տարի. Հետո Հիսուսը եկավ աշխարհ: Նա ասաց, որ իր մահը կբերի մասին նոր 

ուխտ (Lk. 22:20) եւ սա պատահել է. Հիսուսը տարան ողջ Հին Կտակարանի 

համակարգի մեռնող խաչի վրա (Rom. 10.4 եւ համեմատել Heb. 8:5-13). Եթե մարդիկ 

փորձում են կապել որեւէ մասը Հին Կտակարանի մասին օրենքի մարդկանց հետ եւ 

ասում, որ մարդիկ «տասանորդ» մեկն է: Օրինակ այս, որ Աստվածաշունչը ասում է, 

մարդիկ են «ընկած են շնորհով» են եւ «severed ից Քրիստոսը» (Gal. 5: 4, ASV). 

     Փոխարենը `տասանորդը, անդամներ Նոր Կտակարանի եկեղեցին կատարել 

անձնական որոշումն է, թե որքան տալ. Փաստորեն, եկեղեցին, որը պատկանում է 

Քրիստոսի կառավարվում է երկու հիմնական կանոնները, երբ խոսքը վերաբերում է 

տալու `(1) Տուր" cheerfully »եւ (2) տալիս, ինչպես մենք արդեն« բարգավաճում »(1 

Cor. 16:2, 2 Cor . 9:7). Քանի որ Նոր Կտակարանի ասում է տալիս, ինչպես մենք 

արդեն բարգավաճում, ցանկացած եկեղեցին, որն ասում է, որ մարդիկ «տասանորդ» 

(տալիս 10%) հանդիսանում է կեղծված եկեղեցի. Նրանք, ովքեր խնդրել, կամ ասեք, 

որ մարդիկ տասանորդ են դասավանդում է «տարբեր ավետարանը» (Gal. 1:6-9). Սա 

սխալ է, այնքան լուրջ է, որ Պողոսը հայտարարել է նրանց, ովքեր փորձում են կապել 

մի մասը Հին Կտակարանի մասին օրենքը մարդիկ նման են մի կնոջ, որը 

ամուսնացած է երկու տղամարդ, միեւնույն ժամանակ (Rom. 7:1-4). 

     Նոր Կտակարան քրիստոնյաներ գիտենք եւ սովորեցնում են, որ Հիսուսը «nailed 

հին օրենքի խաչը» (գնդապետ 2:14) եւ հեռացման Հին Կտակարանի օրենքը 

ներառում է վերացնելու տասը պատվիրանները. Բաներ նման սպանություն, 

գողության եւ ամուսնական հավատարմության խախտում են դեռեւս սխալ (Rom. 

13:9), բայց այս արարքները սխալ են, որովհետեւ նրանք են, արգելված Նոր 

Կտակարանում. Մարդիկ կարող են "սովորել" - ից Հին Կտակարանի (Rom. 15:4), 



բայց Նոր Կտակարանում է օրենքի բոլոր տակ են հիմա. Կեղծված խմբերը հաճախ 

չեն կարողանում տարբերակել Հին Կտակարանի եւ Նոր (դրանք սովորեցնում են, որ 

տասը պատվիրանները դեռեւս պարտադիր, մարդիկ պետք է տասանորդ, կա 

անհրաժեշտություն են պահում կիրակի օրը, եւ այլն), սակայն այդ բաները չեն 

ուսուցանվում ըստ Նոր Կտակարանի քրիստոնյաներ. Անդամներ, Նոր Կտակարանի 

եկեղեցին հայտնի է տարբերությունը Հին Կտակարանի եւ Նոր Կտակարանի. 

     Քանի որ անդամները Նոր Կտակարանի եկեղեցին ճիշտ առանձնացնենք Հին 

Կտակարանի է Նոր Կտակարանի, դրանք համապատասխանում են Աստծո կամքին 

ոլորտում երաժշտություն. Տակ Հին Կտակարանի համակարգի երկրպագության, 

մարդիկ օգտագործել գործիքային երաժշտությունը (Ps. 150, 2 Chron. 29:25). Տակ, 

Նոր Կտակարանի համակարգի երկրպագության, մարդիկ հատուկ հայտնել է 

«երգել» (Eph. 5:19, գնդապետ 3:16), եւ սա, ինչ Նոր Կտակարանի քրիստոնյաները 

անել. Եթե Նոր Կտակարանի ասել է կատարել հայկական երաժշտություն, «մենք 

կլինեինք լիազորված է կատարել երաժշտությունը որեւէ կերպ ընտրում ենք. Քանի 

որ Աստված տվել է, մասնավորապես, ասել է նրանց, ովքեր ապրում են Նոր 

Կտակարանում են կատարել երաժշտություն երգելով (համեմատենք Heb. 13:15), սա 

ինչ է Իր ժողովուրդը, եւ սա եւս մեկ հայտնաբերման նշանն Քրիստոսի եկեղեցին. 

Եթե մենք երգում եւ խաղում են երկրպագության, մենք ավելացնել Աստծո 

կատարման ցուցումներ. Ավելացնելով, գործիքային երաժշտություն երկրպագել է 

օրինակ է հանդիսանում `" կլինի-երկրպագել »(գնդապետ 2:23) եւ պատրաստվում« 

վեր, ինչ գրված է »(1 Cor. 4:6). 

     Եկեղեցու երգչախմբեր են մեկ այլ օրինակ է «դուրս է այն, ինչ գրված է.« 

Աստվածաշնչում ասված է քրիստոնյա են դեպի «երգել են մեկը մյուսին» (Eph. 5:19, 

գնդապետ 3:16), սակայն որոշ օգտագործում եկեղեցի երգչախմբեր, «որովհետեւ 

նրանք սիրում նրանց. «Երկրպագություն մասին չէ, թե ինչ ենք ուզում, այն մասին է, 

հետո Աստծո պատկերը: (համեմատենք Jn. 4:24 որտեղ Հիսուսն ասաց մենք» պետք 

է պաշտամունք ճշմարտության մեջ »). Եթե մենք դա չենք անում բաներ ձեւով որ 

Աստված տվել է նկարագրել, մենք դուրս են գալիս, թե ինչ է գրված (1 Cor. 4:6), մենք 

«այլեւս չի ենթարկվել է Քրիստոսի վարդապետությունը, եւ մենք« չենք Աստծուն »(2 

Jn . 9). 
     Սուբյեկտների փրկության եւ երկրպագության են շատ օգտակար լինել 

առանձնացման Նոր Կտակարանի Եկեղեցու կեղծված խմբերի, բայց սրանք ոչ միայն 

ուղիները ճանաչել Հիսուսի ճշմարիտ եկեղեցին. Մենք կարող ենք նաեւ սահմանել, 

որի եկեղեցին իրոք հետեւում է Աստծո պատկերը `ուսումնասիրելով, թե ինչ է 

Աստվածաշունչը ասում է, մոտ եկեղեցի կազմակերպություն. Յուրաքանչյուր 

կազմակերպություն ունի որոշակի տիպի կառուցվածքի, այդ թվում շտաբ կամ 

գլխավոր գրասենյակ, եւ սա նաեւ ճիշտ Նոր Կտակարանի եկեղեցին. Հիսուսը 

ղեկավարն է Նրա Եկեղեցին է, եւ Նա ապրում է երկնքում (Գործք 1.11). Հիսուսի 

երկնային գահակալություն (Գործք 2:30), մեզ ասում է «շտաբի» համար: Նոր 

Կտակարանի եկեղեցին գտնվում է երկնքում. Այդ մասին հայտարարել է այլ կերպ, 



Հիսուսի եկեղեցին չունի երկրային կենտրոնակայանում, կեղծված եկեղեցիներ, 

սակայն, հաճախ ունեն երկրային շտաբում. Հիսուսի եկեղեցի է նաեւ ավտոնոմ 

(տեղական ինքնակառավարման). 

     Ինչպես պատկերված է Գործք 14:23, եւ Ֆիլ. 1:1, յուրաքանչյուր միաբանութիւնը 

Տիրոջ եկեղեցին է ունենալ տեղական ղեկավարներին հայտնի են որպես «մեծերի» 

(այդ տղամարդիկ են, անդրադարձան նաեւ մշակված է որպես եպիսկոպոսներ, 

presbyters, հովիվներով, overseers, հովիվները. Յուրաքանչյուրը այս խոսքերի 

բնութագրում է տարբեր տեսանկյունից որպես երեց աշխատանքների ). Փոլ 

բնութագրեց որակավորումների համար, այդ տղամարդիկ 1 Տիմ. 3:1-5 եւ նա ասաց 

երեցներին «հոգ տանել» (նրանք են իշխանները համար եւ), տեղական 

միաբանութիւնը (1 Տիմ. 3:5). Տիտոսին նշված է, «մեծերի» մեջ Երաժտահավ. 1:5, եւ 

ապա նկարագրեց նրանց որպես «Սրբազան» մեջ Երաժտահավ. 1:7. 

     Մենք կարդում ենք երեցներ Judaea (Գործք 11:29-30), հարավային 

Գաղատիայում (Գործք 14:23), Երուսաղեմ (Գործք 15:6), Ephesus (Գործք 20:17), եւ 

Փոքր Ասիայում (1 կենդանիների. 5.1 ). Կան ակնարկեց, հղումները նրանց 1 Thess. 

5.12 եւ Heb. 13:17. Ին Երաժտահավ. 1:5 մենք սովորում ենք, որ ավագանու 

անհրաժեշտ էր ողջ կղզու Կրետե կղզու («յուրաքանչյուր քաղաք»). 

     Թեեւ Աստծո եղանակն եկեղեցի ղեկավարությունը չի տարածվում այն կողմ 

տեղական միաբանության, բարձր տոկոս կրոնական խմբերի ունեն ղեկավարության 

կառույց, որ դուրս է գալիս տեղական եկեղեցի (կրոնական խմբերը ունեն »եկեղեցին 

շտաբ» է հայտնի քաղաք կամ մի ուրիշ երկիր, կամ առկա որոշ տեսակի 

տարածաշրջանային, ազգային կամ համաշխարհային խորհրդի). Չնայած այդ 

պայմանավորվածությունները ընդհանուր են, դրանք հակասում են Աստծո 

պատկերը. Եկեղեցին կազմակերպություն է միայն եւս մեկ ճանապարհ դեպի 

առանձին Քրիստոսի եկեղեցին ից imitations կառուցված տղամարդկանց կողմից. 

     Հիսուսը ղեկավարն է եկեղեցին, երեցներ են տեղական ղեկավարների եւ Հիսուսի 

եկեղեցին ունի հատուկ ծառայողներ հայտնի են որպես «սարկավագների» (Phil. 1.1). 

Եկեղեցին Քրիստոսի ունի նաեւ մարդկանց, ովքեր ծառայում են որպես 

քարոզիչները. Փոլ եւ Տիմոթէոս էին երկու առաջին դարում նախարարներ եւ այդ 

տղամարդիկ են անվանում են «ծառաներ» է Ֆիլ. 1:1. Ի տարբերություն եկեղեցիները 

կառուցված տղամարդկանց կողմից, որտեղ քարոզիչներ են, ղեկավարների եւ 

հաճախ ամենակարեւոր մարդկանց միաբանության, Աստվածաշունչը ասում է, որ 

քարոզիչներ Քրիստոսի եկեղեցին են ծառայողներ. Մնացած անդամների Հիսուսի 

եկեղեցու Նոր Կտակարանի պարզապես անվանել «Սրբեր». 

     Նոր Կտակարանի եղանակն եկեղեցի կազմակերպության նկարագրված է 

նախորդ կետերում կանգնած է բացարձակ տարբերություն «հոգեւորականների-laity" 

համակարգով գտել բազմաթիվ denominations. Փաստորեն, շատ տեխնածին 

եկեղեցիների այնտեղ պետք է լինի «պաշտոնատար անձ» մկրտելու մարդիկ կամ 

օգնել հետ երկրպագել. Աստծո եղանակն քրիստոնեության ասում է, բոլոր 

պահպանված են "քահանաներ» (1 Pet. 2:5, 9). Փոխարեն բաժանելու ժողովրդի մեջ 



»: հոգեւորականների եւ laity,« Հիսուսն ասաց «բոլորս եղբայրներ» (Mt. 23:8). Paul 

պատկերազարդ այս պահին նշելով, թե ինչպես մի քանի Կորնթացիներին օգնել է եւ 

երկրպագության (1 Cor. 14:26). Կորնթացիներին գիտեր, որ իր երկրպագության չէր 

պետք է իրականացվել է հատուկ քահանայի կամ որոշ տեսակ է «սուրբ անձ», քանի 

որ բոլոր քրիստոնյա են "քահանաներ» (Rev. 1:6, 5:10), եւ բոլոր քրիստոնյաները 

համարվում են »: սուրբ »(1 Pet. 1:15). 

     Միակ սահմանափակումը, երբ խոսքը վերաբերում է ունենալու առաջատար դեր 

երկրպագության է անձի սեռը. Այդ մասին հայտարարել է այլ կերպ, կանանց չի 

թույլատրվում է առաջատար դեր է ժողովը, եթե տղամարդիկ ներկա են (1 Cor. 14:34-

35 եւ համեմատել 1 Տիմ. 2:8-13). Են Քրիստոսի Եկեղեցում, ցանկացած քրիստոնյա 

տղամարդկանց կարող է օգնել երկրպագում, ուսուցանելու կամ քարոզելու. 

Եկեղեցիները, որոնք ունեն կանայք քարոզիչներ են առավել միանշանակ կեղծված 

եկեղեցիներ, քանի որ նրանք խախտել այն, ինչ Պողոսը հայտարարել է 1 Cor. 14:34-

35 եւ 1 Տիմ. 2:8-13. Աստված տվել է «նմուշ» համար: Նոր Կտակարանի եկեղեցի (2 

Տիմ. 1.13), եւ բոլորը պետք է օգտագործել այս օրինակը բացահայտել եւ աշխատել է 

«եկեղեցի« Քրիստոսի իրենց համայնքում. 

     Ենք մենք գտել են եւ մենք մի մասն է մեկ եկեղեցի կառուցել է Քրիստոսի մասին: 

Եթե "եկեղեցին Քրիստոսի» (Rom. 16:16) գոյություն չունի: Մեր գաղութին մէջ, մենք 

կարող ենք սկսել մեկ ու պրակտիկան, Նոր Կտակարանի `քրիստոնեություն 

(այսինքն` անել բաներ ճիշտ այնպես, ինչպես Նոր Կտակարանի նկարագրում). Մենք 

կարող ենք սկսել մի հավաքույթ է, մեր տանը (1 Cor. 16:19, գնդապետ 4:15, Phile. 2) 

կամ օգտագործելով վարձակալված տարածք սկիզբ "երկրպագում են հոգով եւ 

ճշմարտությամբ» (Jn. 4:24). Մենք, իհարկե, չեն ուզում լինել մասը կեղծված խմբերի, 

որ «դուրս գալու պատվիրանը` Աստծուն, եւ պահեք արագ ավանդույթը մարդկանց 

»(Mk. 7:8). Հիշեք, «Բոլոր եկեղեցիներում Քրիստոսի սալյուտ ձեզ» (Rom. 16:16). 

 


