
เป็น คริสเตียนเป็นอย่างไร 
  
พระเจ้าได้ "รูปแบบของเสียงค า" ส าหรับความเชื่อคริสเตียน และเราจะ "ถือ" เพ่ือรูปแบบนี ้(2 ทธ. 1:13) 

ลวดลายของพระเจ้าเป็นสว่นหนึ่งของ "แคบประต"ู ที่ท าให้ชีวิต (Mt. 7:13-14) และลวดลายนี ้ถ้าคนจะใช้มนั 
ลดความสบัสนทางศาสนาและทางศาสนาหาร (การเปรียบเทียบ 1 คร. 14:30) เม่ือคนไร้การศกึษาของรูปแบบของพระเจ้า 
หรือพวกเขาปฏิเสธบางสว่นของมนัจะมีหลายร้อยหรือหลายพนัของกลุม่ทางศาสนาตา่ง ๆ ทัง้หมดถือเป็น "คริสเตยีน" Followers 

ที่แท้จริงของพระเยซทูราบวา่ พระเจ้ามีวิธีการระบกุารท าสิ่งตา่ง ๆ และการคิด "ค้างไว้กบัรูปแบบ" (เปรียบเทียบ 1 คร. 4:17) 

สว่นที่มลูฐานทีส่ดุของรูปแบบของพระเจ้าอยา่งใดอยา่งหนึ่งคือพบในแปลง (วิธีคนกลายเป็นคริสเตียน) ดงัที่แสดง โดยแผนภมิูตอ่ไปนี ้
ลวดลายของพระเจ้าส าหรับการแปลงต้อง ศรทัธา (ความเชื่อ), repentance (กลงึจาก sin), สารภาพและ จุ่ม (immersion 

ในน า้) อภยัโทษบาป 
  

กลอนพระคมัภีร์ไบเบิล ค าสั่งของพระเจา้ ค าสั่งของพระเจา้ การให้ความสุข 
Mk. 16:16: เช่ือ และ ถูก baptized บนัทึกไว ้

กระท ำที่ 2:38: กลบั และ ถูก baptized Remission บาป 

กระท ำที่ 22:16: เกิดข้ึน และ ถูก baptized เก็บลา้งบาป 

  
ข้อมลูใน Mk. 16:16 มีการเทียบกบัแบบ                  boxcars                    pin                    "และ"     กนั 
           " belief"แ  "จุม่" (พระเยซคูริสต์วา่ บคุคลต้อง เชือ่ และ baptized ก่อนที่เขาสามารถจะ "บนัทกึ") 
เน่ืองจากในการกระท า 2 ได้ยิน และเช่ือข้อเท็จจริงพระ (ท าหน้าที่ 2:37), พวกเขาได้บอกกบั "กลบั และถกู baptized" 

เพ่ือให้พวกเขาไมส่ามารถได้รับการ "อภยับาป" (ท าหน้าที่ 2:38) ข้อมลูในการกระท าที่ 2 ยงัมีภาพประกอบยอดเยี่ยมของ 
repentanceค าที่ "เพ่ือ เปลี่ยนแปลงให้ดีขึน้" People     เม่ือก่อนมี               (           2:36) repented (       
ได้เร่ิมรัก และท าตามที่พระเยซ)ู . หลงัจากที่ผู้คนเช่ือ และกลบั พวกเขาจะเป็น baptizedการกระท าที่ "washes เก็บบาป" (ท าหน้าที่ 
22:16) 
นอกเหนือไปจากหวัข้อในแผนภมิูข้างต้น พระคมัภีร์ไบเบิลยงัอธิบายถึงวตัถปุระสงค์ของการจุม่ใน Gal. 3:27 (Paul วา่ จุม่ชน่คน 
"           ") ถ้าบคุคลมีอายพุอที่จะรับผิดชอบตอ่การกระท าของเขา เขาเป็น "         "      "          " 
ถ้าบคุคลมีอายพุอที่จะรับผิดชอบการกระท าของเขา และเขาคือ "ออกจากพระเยซ"ู เขามี                     หนึ่งซึง่เป็นความรอด (2 ทธ. 
2:10) ผู้ที่มี "ในพระเยซ"ู มีทัง้หมดมโนมยัอาศิรพจน์ (Eph. 1:3)หนึ่งซึง่เป็นความรอด. ตามการ Gal. 3:27 คนไมเ่ข้า "พระเยซ"ู 
จนกระทัง่เขาได้ถกูอยา่ง baptized 

     นอกเหนือจากการ        แ   Paul บอกวา่ จุม่เป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการความรอด ไมมี่ข้อมลูใน 1 Pet. 3:20-21 

Peter                   ด ารงต าแหน่งเป็นเส้น dividing โนอาห์และครอบครัวของเขา 
(พระเจ้าใช้น า้ทว่มเพื่อแยกที่บนัทกึไว้จากการสญูหาย ทัว่ไป 6-7) น า้หน้าเยรูซาเล็ม 
และในการให้น า้และความปลอดภยัที่เกิดขึน้ไมไ่ด้บนัทกึการจมน า้ตาย ในความเป็นจริง ปีเตอร์วา่ โนอาห์และครอบครัวของเขาได้ถกู 
"บนัทึกไวผ่้านทางน ้า" (1 Pet. 3:20) ปีเตอร์ยงักลา่ววา่ ไมมี่การ "จริงรูป" ส าหรับคนวนันี ้และนี ้"จริงรูป" เป็น "จุ่ม" (1 Pet. 

3:21) กลา่วอีกนยัหนึ่ง just         แ                                          (    ) ขณะนีแ้บง่                      
ภายใต้ยคุคริสเตียน (ดอีูกแผนภมิูข้างต้น) ปีเตอร์ เพ่ิมเติม บนัทกึวิธี                      "                  " 
(                                  ), 1 Pet. 3:21 จุม่อยูส่ าหรับสิ่งโสโครกมโนมยั — sin— เป็น explained 

ในท าหน้าที ่2:38 และกระท าที่ 22:16 

มีไมมี่พลงัพิเศษในน า้น า้ทว่มที่คัน่โนอาห์จากที่ไมไ่ด้บนัทกึไว้ และจะไมมี่พลงัพิเศษในน า้ที่ตอนนีใ้ช้ baptize คน 
จดัชิดขอบของเราจากบาปมาถึงเลือดของพระเยซู (Paul ท าจดุนีใ้น rom 5:9 และเขาอธิบายวิธีการท างานของกระบวนการนีใ้นรม. 



6:1-4) 
เป็น demonstrated โดยรูปภาพตอ่ไปนี ้ซึง่มีให้ไว้ โดยความเอือ้เฟือ้ของ เราดูแลพนัธกิจsinners 

เข้าถึงประโยชน์ของโลหิตของพระเยซคูริสต์ โดยการ reenacting ของพระเจ้าตาย งานศพ และการคืนชีพ หลงัจากที่คนเช่ือ คงจะ ไม่ 
สามารถบนัทกึ Believer ที่ต้องพบกบั "ตาย ความตาย นีเ้ป็นค าอธิบายอ่ืนส าหรับ repentance (คนต้องเปิดจาก sin 

เปรียบเทียบพ.ต.ท. 3:7 2:38           Lk. 13:3 ท าหน้าที่ 17:30) คนต้อง "ตายจะบาป" (repent) เพ่ือให้พวกเขาไม ่
"ตายในบาป" (ตายชัว่ฟ้าดินสลายในนรก) 
 

 
 
หลงัจากที่บคุคลได้เช่ือ และ repented (เสียชีวิตในการบาป), คือเขาพร้อมที่จะยอมรับวา่ พระเยซเูป็นบตุรพระ (ท าหน้าที่ 8:37; 1 ทธ. 
6:7) และเป็น "ฝังอยู่กบัพระเยซูผ่านจุ่ม" (รม. 6:4) หลงัจากทีบ่คุคลได้รับอยา่งถกูต้อง baptized เขามี "                " (  . 
6:4) . 
มากเช่ือวา่ "ชีวิตใหม"่ (ความรอด อภยับาปและทัง้หมดมโนมยัอาศิรพจน์) มา ก่อนการ จุม่ แตพ่ระคมัภีร์ไบเบลิซ า้ ๆ วา่ นีไ้มถ่กูต้อง 
พระเยซตูรัสวา่ บคุคล "บนัทกึ" หลงัจาก ถกู baptized (Mk. 16:16) ปีเตอร์กลา่ววา่ บคุคลผู้หนึ่งมีการ "อภยับาปของเขา" หลงัจาก 
ถกู baptized (ท าหน้าที่ 2:38) Ananias กลา่ววา่ ซกับาปคือ "น า้เก็บ" โดยมีการ baptized (ท าหน้าที่ 22:16) Paul 

กลา่ววา่ "จุม่" ท าใหค้นเข้าไปในพระเยซู (Gal. 3:27) คนได้รับ "ชีวติใหม"่ หลงัจากที ่จุม่ (รม. 6:4) พระเยซตูรัสวา่ บคุคลต้องถกู 



"เกิดใหม"่ (Jn. 3:3) และนีเ้กิดใหม ่ต้องใช้น ้า (Jn. 3:5) พระเจ้ามีรูปแบบเฉพาะส าหรับความรอด 
และลวดลายนีต้้องการผู้ มีความศรัทธา กลบับาปของพวกเขา สารภาพวา่ พระเยซเูป็นพระลกูชายที่ และฝังเป็น "อยูก่บัพระเยซ"ู ส าหรับ 
"อภยับาปของตนเอง 
     ค าอธิบายของจุม่เป็นงานที่ "ศพ" (Rom. 6:4 และพ.ต.ท. 2:12) บอกเราจุม่พระคมัภีร์ไบเบิลนัน้ต้อง immersion (เราท าไม ่
กลบ โดย sprinkling หรือ pouring ดินนัน้) หมายความวา่ งานศพ บางคนหรือบางสิ่งบางอยา่งครอบคลมุ และน่ีคือสิ่งที่ 
ต้องจุม่พนัธสญัญาใหม ่(บคุคลเป็นมิดใน และดงันัน้จงึ ครอบคลมุน า้) เม่ือจอห์นถกู baptizing คน จุม่เขาจ าเป็นต้องใช้ "น า้มาก" (Jn. 

3:23) ในความเป็นจริง เพลงนีก้ลา่ววา่ จอห์น baptized ในสถานทีนี่ ้"เพราะ" มี น ้ามากมี 
จุม่ อภยัโทษบาปเป็นสว่นส าคญัของรูปแบบของพระเจ้าส าหรับการแปลง แตน่ี่เป็นเพียงหนึ่งคณุลกัษณะของศาสนาคริสต์พนัธสญัญาใหม่ 
พระเจ้า ได้สร้างพิเศษเรียกวา่ "     " (บนัทกึไว้ที่อธิบายถึงค านี)้ พระเยซ ูตามสญัญาการ "                " (Mt. 16:18) แ   
สญัญานีจ้ าเป็นต้องให้เขาตาย เป็นตายสยองขวญั (ท าหน้าที่ 20:28). พระเยซไูมไ่ด้สร้างโบสถ์ของเขา และเขาสร้างขึน้เฉพาะ โบสถ์หน่ึง 
(สงัเกตวา่ ใน Mt. 16:18 ค า "โบสถ์" เป็นเอกพจน์) 
ใน Eph. 1:22-23 Paul อธิบาย "     " เป็นของพระเยซคูริสต์ "   " ("โบสถ์ ซ่ึงเป็นเนือ้ความของเขา") ระบอีุกวิธี Paul 

affirmed วา่ ค าที ่      แ             นัน้ interchangeable ("โบสถ์" และ "กาย" อธิบายสิ่งเดียวกนั) 
ความส าคญัของข้อเท็จจริงนีจ้ะเห็นได้ใน Eph. 4:4 สถานที่ที ่Paul กลา่ววา่ พระเจ้ามีแต ่"ตวัหนึ่ง" เน่ืองจากการ    เก่ียวกบัถกูเทา่นัน้ 
"หนึ่งในร่างกาย" (Eph. 4:4), และนี ้"เนือ้ความที่หนึ่งคือ โบสถ์" (Eph. 1:22-23),    แวะคือ            
ที่มีการอนมุตัิของพระเจ้า โบสถ์อ่ืน ๆ จ านวนมากสามารถพบได้ในโลก แตโ่บสถ์เหลา่นีไ้มไ่ด้เป็นสว่นหนึ่งของโบสถ์สร้างขึน้ โดยพระเยซ ู
โบสถ์เหลา่นีค้ือ กลุม่ปลอมที่ถกูสร้างขึน้ โดยมนษุย์ (Mt. 15:8-9) และพระเยซกูลา่ววา่ 
กลุม่เหลา่นีจ้ะวนัหนึ่งถกูท าลายเน่ืองจากพระเจ้าไมไ่ด้สร้างพวกเขา (Mt. 15:13) 

มีปัญหากบัโบสถ์ปลอมดงันัน้ไมว่า่ พระเยซกูลา่ววา่: "ไม่ทกุคนที ่saith จง me พระเจ้า พระ ต้องป้อนเข้าไปในอาณาจกัรแห่งสวรรค์ 
แต่เขาจะของพอ่ของฉนัทีอ่ยู่ในสวรรค์ที ่doeth 22 มากจะพดูกบัผมในวนันัน้ พระเจ้า พระ ไม่ได้เราไม่ท านายทายทกัตามชือ่ thy และ 
ด้วยชือ่ thy เสือกไสไล่ปีศาจ และชือ่ thy ท างานทีย่ิ่งใหญ่มาก 23 แล้ว จะฉนันบัถือจงได้ ฉนัไม่เคยรู้คณุ: ออกเดินทางจากฉนั 
เย่ทีส่ิ่งชัว่ร้ายท างาน" (Mt. 7:21-23) 

ถ้าเราต้องการความรักอยา่งแท้จริง และท าหน้าที่พระเจ้า เราต้องระบ ุและท างานกบัพระเยซหูนึ่งจริงโบสถ์แทนของกลุม่ปลอม 
พระคมัภีร์ไบเบิลชว่ยให้เราระบเุป็นโบสถ์ที่ด้านขวาผ่าน Scriptures เราสามารถระบโุบสถ์ด้านขวา โดยใช้ "รูปแบบ" (2 ทธ. 1:13) 

พบในค าของพระเจ้าได้ ลวดลายส าหรับโบสถ์ของพระเยซปูระกอบด้วยสิ่งตา่ง ๆ เชน่วิธีการทีค่นกลายเป็น คริสเตียน worships 

โบสถ์ของพระเยซคูริสต์อยา่งไร วิธีการจดัระเบียบของลอร์โบสถ์ และสิ่งที่สมาชิกท า 
เป็นอธิบายในรายละเอียดข้างต้น เคร่ืองหมายระบขุองโบสถ์ของพระเยซคูริสต์อยา่งใดอยา่งหนึ่งคือพบในวิธีบนัทกึบคุคล: คนต้องเชื่อ (Heb. 

11:6); กลบัด้วยบาปของตน (Lk. 13:3 ท าหน้าที่ 17:30); ยอมรับวา่ พระเยซเูป็นพระของลกูชาย (รม. 10:9), และถกู 
baptized อภยัโทษบาป (ท าหน้าที่ 2:38; 22:16) พระคมัภีร์ไบเบิลไมเ่คยพดูของสิ่งตา่ง ๆ เชน่ "ยอมรับพระเยซเูข้าไปในหวัใจ 
"บอกวา่ ของคนบาปเพรร์" หรือ"praying รับพระเยซ"ู 
หลงัจากที่บคุคลไปตามรูปแบบของพระเจ้าส าหรับการแปลงตามที่กลา่วไว้ในยอ่หน้าก่อนหน้า พระคมัภีร์ไบเบิลกลา่ววา่ พระเยซ ู"เพ่ิม" 
บคุคลกบัโบสถ์ของเขา (กระท าที่ 2:47, KJV) ในโบสถ์สร้างขึน้ โดยมนษุย์ (กลุม่การปลอม), คนมกั "join" โบสถ์ หรือพวกเขาก าลงั 
"คะแนน" ลงไป กระท าที่ 2:47 แจ้งสมาชิกในโบสถ์ของพระเยซคูริสต์ถกูควบคมุ โดยการพระเจ้าเอง ระบอีุกวธีิ คนไมส่ามารถ "ร่วม" 
โบสถ์พนัธสญัญาใหมไ่ด้ ใชท่ัง้สามารถจะได้คะแนนลงไป คนกลายเป็น 
สมาชิกของมนัโดยอตัโนมตัิหลงัจากที่พวกเขาท าตามรูปแบบของพระเจ้าส าหรับการแปลง 
นอกจากนีรั้บรู้โบสถ์พนัธสญัญาใหม่ โดยท าอะไรได้บ้าง หลงัจากที่ผู้คนเป็น คริสเตียนใน Day Pentecost (กระท า 2:36-38), 

Luke วา่ พวกเขา "อย่างต่อเนือ่ง ในการสอนของอคัรทูตและ fellowship stedfastly ในการท าลายของขนมปังและการสวด" 
(ท าหน้าที่ 2:42) หวัข้อนีแ้สดงวา่ สว่นของตวัอยา่งของพระเจ้าเก่ียวข้องกบัการประชมุเป็นประจ า และท าสิ่งตา่ง ๆ แสดงไว้ในเพลงนี ้



                         ก าหนดทีจ่ะ "     " แ   " fellowship, " แตส่ว่นใหญ่จะไม ่"stedfast" มีลกัษณะอ่ืนที่สองในการกระท า 
2:42 ("สอนอคัรทตู"และ "การแบง่ของขนมปัง") 
ระบโุบสถ์ของพระเยซคูริสต์ โดยของผิวเคลือบที่เข้มงวดเพ่ือ ลทัธิของอคัรทูต (ข้อมลูที่ตอนนีเ้รามีในพระคมัภีร์ไบเบิล) สามารถถกูฝน 
ของตามกฎและ dictates ของผู้ชาย (Mt. 15:9), สมาชิกของโบสถ์ของพระเยซใูช้แทน พระคมัภีร์ไบเบิลเป็นค าแนะน าของตนเทา่นัน้ 
ทราบวา่คริสเตียนพนัธสญัญาใหมท่ี่พระเจ้าทรงก าหนดให้ "กฎหมายทีส่มบูรณ์แบบของเสรีภาพ" (Jas. 1:25) และให้ข้อมลูนีแ้ก่พวกเขา 
"ทกุส่ิงทีเ่กีย่วข้องกบัชีวิตและ godliness" (2 Pet. 1:3) ระบอีุกวิธี พนัธสญัญาใหมเ่สร็จสมบรูณ์ "จะให้เราจงท าดีทกุ" (2 ทธ. 
3:16-17) พนัธสญัญาใหมจ่งึ คริสเตียน (ผู้ เป็นสว่นหนึ่งของโบสถ์ของพระเยซทูี่)พึง่นี ้"แบบฟอร์มสอน" แตเ่พียงผู้ เดียว (รม. 6:17) 

ส าหรับ "รูปแบบ" (2 ทธ. 1:13) พวกเขาจ าเป็นต้องใช้ และเคารพภกัดีพระเจ้า "ในความจริง" (Jn. 4:24) โบสถ์ปลอมไว้ใจ 
creeds ข้อมลูจากส านกังานของพวกเขา "โบสถ์ใหญ่ โบสถ์คูมื่อ ฯลฯ 
กระท าที่ 2:42 ยงัอ้างอิงถึง "การแบง่ของขนมปัง" พระกระยาหาร (เชน่พระ 's มือ้ ข้อความภาษากรีกหมายวา่ "การแบง่ของขนมปัง") 
ค าชีแ้จงนีบ้อกเราคริสเตียน partook                               คริสต์ศตวรรษที่แรก บนพืน้ฐาน "stedfast" หวัข้ออ่ืน ๆ 
เสริมสร้างข้อเท็จจริงวา่ สมาชิกของโบสถ์ของพระเยซคูริสต์เอาพระกระยาหารมือ้ของพระเจ้าที่เป็นประจ า ตวัอยา่ง Paul 

ซี่ของแอสเซมบลีทรงหรูหราใน 1 คร. 16:2 โครินธ์การประชมุในทกุวนัอาทิตย์ (จดุนีถ้กูแสดงได้ดีมากในการ NASB) 

และโครินธ์ที่ได้น าสนิค้าส าหรับพระกระยาหารมือ้การของพระเจ้าเพื่อตนแอสเซมบลีรายสปัดาห์ (1 คร. 11:20) แม้วา่การ 
สินค้าส าหรับพระกระยาหารมือ้ของพระเจ้าได้มีการใช้ผิด            รู้เป็นการน าองค์ประกอบส าหรับพระกระยาหารมือ้ของพระเจ้าทกุวนัอาทิตย์ 
น่ีเป็นแนวปฏิบตัสิ าหรับ Corinth รวมทัง้หมดที่อ่ืน ๆ congregations ที่ทา่ศาสนาคริสต์พนัธสญัญาใหม่ (1   . 4:17) . 

ตรวจใน 20 การกระท าที่เราอา่นของเวลาเม่ือ Paul ถกูกบัเพ่ือนบาง           และกลุม่นีจ้ริง ๆ แล้วคอย "   แ            " (กระท า 
20:6), Sunday ดงันัน้พระกระยาหารมือ้ของพระเจ้าไมส่ามารถจะสอบ (       20:7) . แม้วา่ Paul ไมรี่บร้อน (ท าหน้าที่ 
20:16), เขาคอยเจ็ดวนัเพ่ือให้เขาได้พบกบัเพ่ือนคริสเตียนใน "วนัแรกของสปัดาห์" (ท าหน้าที ่20:6) 

และเสวยพระกระยาหารมือ้ของของพระเจ้า (ร่วม) ข้อมลูนีส้อดคล้องอยา่งสมบรูณ์ด้วยกระท าที่ 2:42 ข้อความที่ระบวุา่ แรกคริสเตียน 
"steadfastly ในการท าลายของขนมปังด าเนินตอ่" สมาชิกของโบสถ์ของพระเยซคูริสต์เสวยพระกระยาหารมือ้ของพระเจ้าทกุวนัอาทิตย์ 
ในโบสถ์สร้างขึน้ โดยมนษุย์ คนอาจเสวยพระกระยาหารมือ้ของพระเจ้าหนึ่งครัง้ตอ่ปี สองปี เม่ือไตรมาส หรือเดือนละครัง้ 
ถ้า worshippers มีพระเจ้าของพระกระยาหารมือ้                           พวกเขา "    " สว่นหนึ่งของพระเจ้าอะไรไว้ส าหรับบชูา 
และจงึ เปลี่ยนการเปรียบเทียบรูปแบบของเทพ (พระ rev. 22:19) ถ้า คน                                                          
พวกเขา "     "     divine ลวดลายและไม ่              แ        (เปรียบเทียบ rev. 22:18) . ถ้าคนไมมี่วนัอาทิตย์ 
"วนัแรกของสปัดาห์ เป็นของตนเองวนัพิเศษเทิดพระเจ้าในการบชูา (1 คร. 16:2), พวกเขายงัไมป่ฏบิตัิตามสว่นของลวดลายพนัธสญัญาใหม่ 
และไมจ่งึเป็นสว่นหนึ่งของโบสถ์พนัธสญัญาใหม ่
     นอกเหนือจากการระบโุบสถ์พนัธสญัญาใหมผ่่านของลวดลายส าหรับแปลง วิธีทีค่นกลายเป็น สมาชิกของโบสถ์นี ้ผิวเคลือบที่เข้มงวด 
Scriptures และมีพระกระยาหารมือ้ของพระเจ้าทกุสปัดาห์ โบสถ์พนัธสญัญาใหมส่ามารถระบุ โดยสอนบนให้ 
กลุม่ทางศาสนาจ านวนมากร้องเรียนตอ่ไมใ่ชค่ริสเตียนส าหรับกองทนุ หรือพวกเขาตอ่สู้ในสิ่งตา่ง ๆ เชน่ bake ขายและ car washes 

ศตวรรษแรกคริสเตียน ที่เป็นสมาชิกของโบสถ์พนัธสญัญาใหม่ "เอาอะไรจาก Gentiles" (3 ยงัไมไ่ด้บนัทกึ Jn. 7) 

วนันีส้มาชิกของโบสถ์พนัธสญัญาใหมย่งัคงพบทัง้หมดของเงินพนัธกรณีผ่านฟรีจะสนบัสนนุจากสมาชิก คริสเตียนพนัธสญัญาใหมไ่มต้่องการ 
หรือคาดหวงัให้ผู้ที่ไมใ่ชส่มาชิกเพ่ือการมีสว่นร่วมในการท างานของพระเจ้า 
โบสถ์ของพระเยซยูงัอาจระบตุามจ านวนเงินที่ให้บคุคล กลุม่ทางศาสนาหลายอยา่งบอกสมาชิกของตนเพ่ือ "tithe" (ให้ 10% 

ของรายได้ของพวกเขา) ถ้ากลุม่ทางศาสนาสอน tithing น่ีคือเคร่ืองหมายที่แน่ใจวา่ เป็นโบสถ์ปลอม Tithing 

เป็นสว่นหนึ่งของพนัธสญัญาเดิมกฎหมายให้ชาติภาษาฮิบรู พนัธสญัญาเดมิกฎหมายกฎตา่ง ๆ ที่เก่ียวกบัการ               
                                         ฯ ฯที่มีอยู ่และกฎหมายนีถ้กูบงัคบัใช้ประมาณ 1500 ปี หลงัจากที่พระเยซมูาลงในโลก 
เขากลา่ววา่ เขาตายจะน าเก่ียวกบักตกิาแบบใหม ่(Lk. 22:20) และนีเ้กิดขึน้ พระเยซจูงึเก็บพนัธสญัญาเดิมทัง้ระบบ โดยตายบนกางเขน 



(  . 10:4 และเปรียบเทียบ Heb. 8:5-13) . ถ้าคนพยายามผกูสว่นใดสว่นหนึ่งของพนัธสญัญาเดิมกฎหมายคน และการบอกผู้ใช้ 
"tithe" คือ ตวัอยา่งหนึ่งของที่น่ี พระคมัภีร์ไบเบิลวา่ บคุคลก าลงั "fallen จากปลอดหนี"้ และม ี"กดุจากพระเยซ"ู (Gal. 5:4, 

ASV) 
แทนของ tithing สมาชิกของโบสถ์พนัธสญัญาใหมส่ว่นบคุคลตดัสนิใจอยูม่ากเพ่ือให้ ในความเป็นจริง โบสถ์ทีเ่ป็นของพระเยซถูกูควบคมุ 
โดยกฎพืน้ฐานที่สองเม่ือมนัมาพร้อมกับการให้: (1) ให้ "อยา่งสนกุ" และ (2) ให้ ตามที่เราได้รับ "prospered" (1 คร. 16:2; 2 

คร. 9:7) เน่ืองจากพนัธสญัญาใหมก่ลา่ววา่ ให้ ตามทีเ่ราได้รบั prosperedโบสถ์ใด ๆ ที่บอกผู้ใช้ "tithe" (ให้ 10%) คือ 
โบสถ์ปลอม ผู้ถาม หรือบอกคน tithe สอนที่พระวรสารเป็น "แตกตา่งกนันกั" (Gal. 1:6-9) มีข้อผิดพลาดนีร้้ายแรงดงันัน้วา่ Paul 

กลา่ววา่ บรรดาผู้ที่พยายามผกูบางสว่นของกฎหมายพนัธสญัญาเดิมคน เป็นเหมือนกบัหญิงที่ แ                                   (รม. 
7:1-4) 
คริสเตียนพนัธสญัญาใหมรู้่ และสอนที่         "nailed                       " ( . . . 2:14) 

และการเอาออกของกฎหมายพนัธสญัญาเดิมรวมถึงการตดั สบิ Commandments สิ่งที่ต้องการฆาตกรรม การโจรกรรม 
และประเวณีจะยงัไมถ่กูต้อง (รม. 13:9), แตเ่หลา่นี ้กระท าที ่                                                    คน             
"   "                  (Rom. 15:4), แ   พนัธสญัญาใหมถ่กูกฎหมายทัง้หมดจะอยูภ่ายใต้ตอนนี ้
กลุม่ปลอมมกัจะล้มเหลวในการแยกความแตกตา่งระหวา่งพนัธสญัญาเดิมและสร้าง (พวกเขาสอนวา่ Commandments 

สิบยงัคงมีผลผกูพนั คนจ าเป็นต้อง tithe ยงัไมจ่ าเป็นที่ต้องรักษาวนัสะบาโตวนั ฯลฯ), แตส่ิ่งเหลา่นีจ้ะไมส่อน โดยคริสเตียนพนัธสญัญาใหม ่
สมาชิกของโบสถ์พนัธสญัญาใหมรู้่วา่ความแตกตา่งระหวา่งพนัธสญัญาเดิมและในพนัธสญัญาใหม่ 
เน่ืองจากสมาชิกของโบสถ์พนัธสญัญาใหมแ่ยกในพนัธสญัญาเดิมจากพนัธสญัญาใหมถ่กูต้อง พวกเขาปฏบิตัิตามของพระเจ้าจะในพืน้ที่ของเพลง 
                           ของบชูา คนใช้เพลงบรรเลง (Ps. 150; 2 Chron. 29:25) ภายใต้การพนัธสญัญาใหม ่
ระบบของบชูา คน    บอกวา่ "ร้อง" โดยเฉพาะ (Eph. 6:14 3:16 พ.ต.ท.) และน่ีคือสิ่งที่คริสเตียนพนัธสญัญาใหมท่ า     
ในพนัธสญัญาใหม ่         "            จะได้รับอนญุาตท า      อยา่งใดเราเลือก นบัตัง้แต ่        ได้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวา่ 
ผู้อยูภ่ายใต้การพนัธสญัญาใหมจ่ะท าเพลงโดยการ ร้องเพลง ที่เปรียบ (เทียบ Heb. 13:15), น่ีคือสิ่งที่คนเขาท า 
และเป็นเคร่ืองหมายระบอ่ืุนของโบสถ์ของพระเยซู ถ้าเราร้องเพลงและเลน่ ในค าแนะน าพระบชูา         เจ้าของ. 
เพ่ิมเพลงบรรเลงเพื่อบชูาเป็นตวัอยา่งของ "จะบชูา" (พ.ต.ท. 2:23) และการไป "นอกเหนือจากสิ่งที่ถกูเขียน" (1 คร. 4:6) 

โบสถ์ choirs มีอีกตวัอยา่งหนึ่งของ "ไปเกินอะไรก็เป็นเขียน พระคมัภีร์ไบเบิลวา่ คริสเตียนจะ "ร้องกนัไป " (Eph. 6:14 3:16 

พ.ต.ท.), แตบ่างใช้โบสถ์ choirs "เน่ืองจากพวกเขาชอบคะ่" บชูาไมเ่ก่ียวกบัสิ่งที่เราชอบ 

มนัเก่ียวกบัการตอ่รูปแบบของพระเจ้า(เปรียบเทียบ Jn. 4:24 ที่พระเยซคูริสต์วา่ เคารพเรา "ต้องภกัดีในความจริง") ถ้าเราไมท่ าสิ่งตา่ง ๆ 
ในวิธีมีการอธิบายไว้พระเจ้า เราไปไกลเกินกวา่อะไรจะเขียน (1 คร. 4:6), เรา "ไมป่ระทบัในลทัธิของพระเยซู" และ "มีพระเจ้าไม"่ (2 Jn. 

9) 
เร่ืองของความรอดและบชูามีประโยชน์อยา่งมากในการแบง่โบสถ์พนัธสญัญาใหมจ่ากกลุม่ปลอม 

แตส่ิ่งเหลา่นีไ้มใ่ชว่ิธีการเฉพาะในการรู้จกัโบสถ์ที่แท้จริงของพระเยซคูริสต์ เรายงัอาจก าหนดที่โบสถ์ไปตามรูปแบบของพระเจ้าอยา่งแท้จริง 
โดยเรียนอะไรที่พระคมัภีร์ไบเบิลวา่ เก่ียวกบัโบสถ์ องค์กรได้ ทกุองค์กรมีบางชนิดของโครงสร้างรวมทัง้ส านกังานใหญ่ หรือหลกั และ office 

นีจ้ะเป็นจริงส าหรับโบสถ์พนัธสญัญาใหม่ พระเยซคูริสต์เป็นหวัหน้าของโบสถ์ของเขา และเขาอยูใ่นสวรรค์ (ท าหน้าที่ 1:11) 

Enthronement ทิพย์ของพระเยซ ู(ท าหน้าที่ 2:30) บอก "บญัชาการ" ส าหรับพนัธสญัญาใหมโ่บสถ์อยูใ่นสวรรค์ ระบอีุกวิธี 
โบสถ์ของพระเยซคูริสต์มีส านกังานใหญ่ไมมี่ทางโลก โบสถ์ปลอม อยา่งไรก็ตาม มกัจะมีส านกังานใหญ่โลก 
โบสถ์ของพระเยซคูริสต์ยงัเป็นเขตปกครองตนเอง (self-governing) 

เป็นภาพประกอบด้วย กระท าที่ 14:23 และฟป. 1:1 แตล่ะชมุนมุชนของพระเจ้าโบสถ์คือการ มี                           "               " 
(                                   presbyters, pastors, overseers         แ   
แตล่ะค าเหลา่นีอ้ธิบายกว้างยาวแตกตา่งกันของผู้อาวโุสท างาน) Paul                       ส าหรับผู้ชายเหลา่นี ้   1   . 3:1-5 แ   



กนัเพราะผู้ ใหญ่          เขา "  แ " (    rs ส าหรับ และ ใน) เป็นชมุนมุชนท้องถ่ิน (1 ทธ. 3:5) ไต การอ้างอิงถึงกนัเพราะ "ผู้ ใหญ่" 

   Tit. 1:5 และอธิบายไว้เหลา่นัน้เป็น "   "    Tit. 1:1 

กนัเพราะผู้ ใหญ่ที่              Judaea (       11:29-30), Galatia        (           14:22),            (       
15:6), Ephesus (           20:17), และ           (1 Pet. 5:1) .                       พวกเขา    1 Thess. 

5:12 แ   Heb. 13:17. ใน Tit. 1:5 เราเรียนรู้ที่กนัเพราะผู้ ใหญ่                           Crete ("        ") .  
ถึงแม้วา่รูปแบบของพระเจ้าส าหรับการเป็นผู้น าที่โบสถ์ไมข่ยายเกินชมุนมุชนท้องถ่ิน เปอร์เซ็นต์ที่สงูของแบบกligious            
เป็นผู้น าโครงสร้าง                  โบสถ์ (ศาสนากลุม่มี           "         "                       หรือประเทศอื่น 
                                                ). แม้วา่การจดัเรียงนีมี้ทัว่ไป พวกเขาจะทวนกบัรูปแบบของพระเจ้า โบสถ์องค์กรคือ 
วิธีการเพิ่มเติมเพียงหนึ่งเพ่ือแยกโบสถ์ของพระเยซจูาก imitations ทีส่ร้างขึน้ โดยมนษุย์ 
     พระเยซ ู                                                    แ   ของพระเยซคูริสต์โบสถ์มีมลูิกากรพิเศษทีเ่รียกวา่ "deacons" (ฟ . 
1:1) . โบสถ์ของพระเยซยูงัมีชายผู้ เป็น preachers พอลและทิโมธี สอง       แ   รัฐมนตรี แ  ความเร็วชาย    เรียกวา่ "        " 
ในฟป. 1:1 แตกตา่งจากโบสถ์สร้างขึน้ โดยมนษุย์ซึง่ preachers เป็นผู้น าและบอ่ยครัง้คนส าคญัที่สดุในทีช่มุนมุชน พระคมัภีร์ไบเบิลวา่ 
preachers ในโบสถ์ของพระเยซูเป็น   ล      สมาชิกที่เหลืออยูใ่น ของพระเยซคูริสต์โบสถ์ของพนัธสญัญาใหม่          แ           
"saints. " 
ลวดลายของพนัธสญัญาใหมส่ าหรับองค์กรโบสถ์ที่อธิบายไว้ในยอ่หน้าก่อนหน้านีย้อ่มาจากในความคมชดัโพลงระบบ "clergy ฆราวาส" 
ที่พบในหลายนิกาย ในความเป็นจริง ในโบสถ์ธรรมชาติมาก ต้องมีการ "เป็นทางคน" baptize ผู้ ใช้ หรือวิธีใช้ของการบชูา 
รูปแบบของพระเจ้าส าหรับคริสต์ศาสนากลา่ววา่ ทัง้หมดทีบ่นัทกึไว้เป็น "พระ" (1 Pet. 2:5, 9) แทนที่เป็นของการหารคนลงใน 
"clergy และฆราวาส" พระเยซวูา่ "ทัง้หมดเป็น brethren" (Mt. 23:8) Paul แสดงจดุนี ้โดย noting วิธีหลายโครินธ์ที่ชว่ยใน 
และ กบับชูา (1 คร. 14:26) โครินธ์ที่รู้บชูาของพวกเขาไมต้่องการใช้ โดยบาทหลวงเป็นพิเศษหรือบางชนิดของ "ผู้ศกัดิส์ิทธ์ิ" 
เน่ืองจากทัง้หมดคริสเตียนเป็น "พระ" (rev. 1:6; 5:10) และคริสเตียนทัง้หมดจะถือเป็น "ศกัดิส์ิทธ์ิ" (1 Pet. 1:5) 

ข้อจ ากดัเฉพาะเม่ือมาให้มีบทบาทน าในการบชูาเป็นเพศของบคุคล ระบอีุกวธีิ ผู้หญิงไมอ่นญุาตให้มีการน าเอกในแอสเซมบลีที่ถ้ามีผู้ชายอยู่ (1 

คร. 14:34-35 และการเปรียบเทยีบ 1 ทธ. 2:8-13) ในโบสถ์ของเยซ ูชายใดคริสเตียนสามารถชว่ย ด้วยบชูา สอน หรือเทศนา 
โบสถ์ที่มีผู้หญิง preachers เป็นโบสถ์ปลอมแน่นอนสว่นใหญ่เน่ืองจากพวกเขาละเมิด Paul พดูใน 1 คร. 14:34-35 และ 1 ทธ. 
2:8-13 พระเจ้าได้ก าหนดให้แก่ "รูปแบบ" ส าหรับโบสถ์พนัธสญัญาใหม่ (2 ทธ. 1:13) และทัง้หมดต้องใช้รูปแบบนีใ้นการระบ ุ
และการท างานกบัการ "โบสถ์ของเยซ"ู ในชมุชนของตนเอง 
   เรา    แ      เราเป็น                                              ? ถ้าการ "โบสถ์ของเยซ"ู (รม. 16:16) ไมมี่อยูใ่นชมุชนของเรา 
เราสามารถเร่ิมต้นหนึ่ง และปฏิบตัศิาสนาคริสต์พนัธสญัญาใหม่ (เชน่ด าเนินการตา่ง ๆ เพียง ตามพนัธสญัญาใหมอ่ธิบาย) 
เราสามารถเร่ิมต้นการชมุนมุชนในบ้านเรา (1 คร. 16:19 พ.ต.ท. 4:15 Phile. 2) หรือใช้ชอ่งวา่งเสียเร่ิม "worshipping 

ในจิตวิญญาณและความจริง" (Jn. 4:24) เราอยา่งแน่นอนไมต้่องการเป็นสว่นหนึ่งของกลุม่ปลอมที่ "ปล่อยอาเทศของพระเจ้า 
และประเพณีของคนอย่างเร็วค้างไว้" (Mk. 7:8) จ า, "โบสถ์พระเยซูคารวะองค์คณุ" (รม. 16:16)  

 


