
1 
 

Որտեղ է ճշմարիտ քրիստոնեական եկեղեցին 

այսօր. 
 

 

18 ապացույցներ, դերձան, եւ նշաններ բացահայտել ճշմարիտ ընդդեմ 

կեղծ քրիստոնեական եկեղեցի. 

 

լրացուցիչ 7 ապացույցներ, դերձան, եւ նշաններ, որոնք կօգնեն 

բացահայտել Լաւոդիկէի եկեղեցիները: 
 
 

Բոբ Տհիել, Պհ.Դ. 
 

Այս տեղեկատվությունը այստեղ արդեն թարգմանվել է անգլերեն լեզվի 

նյութերի հասնել, քանի որ շատ հնարավոր է, (ՄԱՏԹԷՈՍԻ 24.14, 28: 19-

20: Մինչ թարգմանիչները զգույշ պետք է պատշաճ կերպով թարգմանել, 

քանի որ նրանք սովորաբար չեն անդամներ շարունակական եկեղեցու 

Աստուծոյ, հասկանում են, որ այնտեղ կարող է լինել որոշ 

տարընթերցումներ տեղեկատվության: Եթե ինչ-որ բան ճիշտ չի թվում, թե 

պարզ չէ, խնդրում ենք խորհրդակցեք բնօրինակը անգլերեն աղբյուրը, 

ժամը www.ccog.org. 

 

Հեղինակային իրավունք © 2014, 2016 թ., Ըստ Նազարենե գրքեր: ISBN 978-

1-940482-05-7 հրատարակություն 2.0. Ծալաթերթիկների (բուկլետների) 

արտադրվում է շարունակական Եկեղեցու Աստծո եւ իրավահաջորդի մի 

կորպորացիայի անհատ. 1036 W. Գրանդ Ավենուե, Գրովեր Բեաչ, 

Ցալիֆորնիա, 93433 ՈՒՍԱ. 

 

Կազմ: Ցանկանում Հիսուսի ճշմարիտ Եկեղեցի պետք զանգակատուն 

կամ օգտագործել կոթողներ: Բոլոր լուսանկարները Բոբ Տհիել, 
բացառությամբ Վեսթմինսթերյան աբբայությունում, որը գտնվում էր 

հանրային տիրույթում. 

 

Հիսուսն ասել է, որ գերեզմանը չէր հաղթի Նրա Եկեղեցին է: Դուք գիտեք, 

http://www.ccog.org/
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թե որտեղ է, որ եկեղեցին այսօր է: 

 

Համոզված ես? Արդյոք դուք պատրաստ է լինել իսկական «կատարողին« 

Քրիստոնյա եւ ոչ թե պարզապես մի լսող. Կարող եք գործածել 

ճշմարտությունը մասին ճշմարիտ քրիստոնեական եկեղեցու. 

 

Կարող է մի փոքր, եւ մալիգնեդ խումբը լավ ներկայացնել ճշմարիտ 

քրիստոնեական եկեղեցին այսօր. 
 

Ցանկանում եք լինել պատրաստ է «պնդում ջերմեռանդորեն այն 

հաւատքին մեկընդմիշտ առաքվում է սրբերին» կամ, որ դուք 

նախընտրում կեղծ. Եթե դուք ապավինում ձեր զգացմունքների կամ 

Աստծո խոսքն է որոշեն, թե. 

 

Արդյոք Դուք իսկապես հավատում չափանիշները Աստվածաշնչի. Դուք 

գիտեք, որ ապացույցներ, նշաններ, եւ ցլուես բացահայտել ճշմարիտ եւ 

շարունակելով Աստուծոյ եկեղեցիին. 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
1. Որ Եկեղեցին կշարունակի.      
 

2. նշաններ բացահայտելով ճշմարիտ եկեղեցին 
 

3. Ինչ է տեղի ունեցել Նոր Կտակարանի ժամանակներում: 
 

4. Որ եկեղեցին Աստծո առավել հավատարիմ. 
 

5. Ամփոփում ապացույցների, դերձան, եւ Նշաններ 

հայտնաբերելու ճշմարիտ Եկեղեցու 
 

CCOG կայքեր եւ ավելի տեղեկություն 
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1. Որ Եկեղեցին կշարունակի. 
 
Հազարավոր եկեղեցիների եւ միլիարդավոր մարդկանց 

 

Կան հազարավոր խմբերի հետ խոշոր սկզբունքային 

տարբերություններին, որոնք պնդում են, որ մի մասը Քրիստոսի 

եկեղեցու. Նրանցից շատերը լրջորեն խոսում այն մասին, էկումենիկ 

միասնության: Երկու միլիարդ մարդ, որոնք ենթադրվում է, որ մի մասը 

այդ եկեղեցիների: Է զանգվածային եկեղեցին ճշմարիտ քրիստոնեական 

եկեղեցին: 

 

Մեկ փաստ է, ապշեցուցիչ, բայց ճիշտ է, այն է, որ թեեւ մարդկանց մեծ 

մասը, կարծես, ենթադրել, որ բոլոր պնդում է քրիստոնեական 

եկեղեցիները ստանալ իրենց համոզմունքները եւ 

վարդապետությունները Աստվածաշնչից, իրականությունն այն է, որ 

գրեթե բոլոր եկեղեցիները, որոնք պնդում են, թե քրիստոնեական հաճախ 

ապավինում ոչ աստվածաշնչյան եւ հեթանոսական ավանդույթները 

իրենց համոզմունքների համար: 

 

Գրեթե ոչ ոք չի սովորեցնել լրիվ ճշմարտությունները Աստվածաշնչից, 

քանի որ շատ հաճախ հակասում են իրենց մխիթարիչ ավանդույթների, 

մշակույթի եւ / կամ հասարակության մեջ. 

 

Կարող եք, իրոք, որն է ճշմարիտ քրիստոնեական եկեղեցին: 

 

Կան հեշտ ապացույցները, որոնք կօգնեն ձեզ վերացնել կեղծ 

եկեղեցիները: Եթե դուք պատրաստ են բացել ձեր միտքը եւ սիրտը է 

բացահայտել այդ ապացույցներ, նշաններ եւ ցլուես, պատասխանը 

կբացահայտվի, եւ դուք կարող եք հասկանալ, թե ինչու է դա կարեւոր է 

իմանալ, թե որտեղ ճշմարիտ քրիստոնեական եկեղեցին է, այսօր, եւ ինչու 

մենք պետք է նվիրվածություն հանդես գալ այս պահին Աստծո ծրագրում: 

 

Բացահայտեք, թե ինչ է սովորեցնում Աստվածաշունչը եւ պարզել 

ինքներդ. Բարի գալուստ Ձեր ճանապարհորդությունը դեպի ճշմարիտ 

Աստծո Եկեղեցում: 
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Հիսուսն ուսուցանել է, որ իր Եկեղեցին կշարունակի 

 

Հիսուսն ուսուցանել է, որ Իր Եկեղեցին կշարունակի մինչեւ վերջ այս 

տարիքում: 

 

... Ես պիտի կառուցանեմ իմ եկեղեցիս, ու գերեզմանի դռները 

չպիտի յաղթահարեն: (ՄԱՏԹԷՈՍԻ 16:18, Նեւ Կինգ Ջամես 

Վերսիոն ողջ եթե այլ բան նշված) 

 

... Ես պիտի կառուցանեմ իմ եկեղեցիս, ու դռները չպիտի 

յաղթահարեն դրան: (ՄԱՏԹԷՈՍԻ 16:18, Նոր ամերիկյան 

Աստվածաշունչը, դնում են, որ ԱՄՆ համաժողովին կաթոլիկ 

եպիսկոպոսների) 

 

   «Ամբողջ մարմինը չի տրվել ինձ երկնքում եւ երկրի վրա. Ուրեմն 

աշակերտ դարձրէք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցէք անունով Հոր 

եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու, 20 ուսուցում է նրանց դիտարկել բոլոր 

բաները, որ ես պետք պատուիրել ձեզ, եւ ահա, ես ձեզ հետ միշտ, 

նույնիսկ մինչեւ վերջ տարեկանից »: (ՄԱՏԹԷՈՍԻ 28: 18- 20) 
 
 

Ոչ մահը (Հադես / է Նետհերւորլդ) ժամանակ էլ (վերջը այս տարիքում) 

կարող է հաղթի ճշմարիտ քրիստոնեական եկեղեցու. Հիսուսի 

ուսմունքները ապացուցել, որ պետք է լինի մի խումբ (կամ բազմակի 

խմբեր), որոնք կազմում են ճշմարիտ եկեղեցին ամբողջ եկեղեցու 

տարիքից. Այս եկեղեցին չէր սովորեցնում ամենը, որ Հիսուսը պատվիրեց 

(ՄԱՏԹԷՈՍԻ 28: 19-20), ինչպես նաեւ նրանց, ում Հայրը կանվանեի 

(Յովհաննէս 6.44). Ամբողջ աշխարհում: 
 

Հիսուսը նաեւ ուսուցանեց պատմության ճշմարիտ քրիստոնեական 

եկեղեցու, նախապես. Նա արել է այս ուղերձների տվեց եկեղեցիների 2-րդ 

եւ 3-րդ գլուխների գրքի հայտնության: 

 

Եթե այդ Աստվածաշունչը, կրոնական գրությունները, եւ աշխարհիկ 
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պատմությունը կարող է ցույց տալ, թե ինչ վաղ Առաքելական եւ 

հավատարիմ հետընտրական Առաքելական եկեղեցին հավատում, միակ 

իրական թեկնածուներին այդ ճշմարիտ եկեղեցու, ամբողջ եկեղեցու 

տարիքից, կարող է լինել այն մարդկանց, ովքեր պահում են այդ նույն 

ուսմունքներն ու գործելակերպը (CF Ջուդ 3): 

 

Քանի որ եկեղեցին տարիքը չի ավարտվել, քանի որ Հիսուսը դեռ չի 

վերադարձել, ճշմարիտ եկեղեցին պետք է գոյություն ունենա: Բայց 

որտեղ? 

 

Չնայած այն հանգամանքին, որ շատ են եղել հավատուրաց, կան 

իսկապես միայն երկու հնարավորությունները Քրիստոսի ճշմարիտ 

Եկեղեցին 21-րդ դարում, այն կամ մի բարձր հունա-հռոմեական ազդել 

խումբը մեկ կամ ավելի եկեղեցիներում, թե դա մի եկեղեցի կամ խումբ 

եկեղեցիների որոշ այլ, ավելի իսկապես առաքելական եւ 

աստվածաշնչյան, աղբյուրը (տես Հայտնություն 2, 3, եւ 17): 

 

Նրանց համար, ովքեր մեզ, ովքեր հավատում են Աստվածաշունչը, չկան 

այլ տարբերակներ: Միակ իրական թեկնածուն (ներ) ի ճշմարիտ եկեղեցու 

կլինի մեկ կամ ավելի խմբեր, որոնք դեռ պետք է նույն ուսմունքներն ու 

գործելակերպը, այսօր, քանի որ վաղ առաքելական եկեղեցին 

իրականում: 

 

տհե Աստվածաշունչը սովորեցնում է Քննեցէք ամէն բան 

 

Շատերը չեն ուշադիր քննել, թե ինչ եկեղեցին են հաճախում: Շատերը 

կարծում են, այդ պնդումներն Էկումենիկ եւ միջկրոնական բազմությունը, 

որ բոլոր կրոններն հանգեցնում են նույն տեղում: Այդուհանդերձ, Հիսուսը 

սովորեցրեց, որ լայն մոտեցում (այդ «հեշտ ճանապարհ») էր ճանապարհ 

ոչնչացման եւ միայն մի քանի փնտրողների պետք է գտնել ուղիղ եւ նեղ, 

ճանապարհը, այս տարիքում (ՄԱՏԹԷՈՍԻ 7: 13-14, ԿՋՎ): 
 

Եթե դուք անհանգստացնել է ապացուցել, թե արդյոք ձեր եկեղեցին 

ճշմարիտ քրիստոնյա մեկը. 
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Մարդկանց մեծ մասը ընդունում է այն, ինչ որ գերիշխող կրոնը իրենց 

ընտանիքի կամ տեղական մշակույթը ընդունում: Ոմանք, սակայն, 

փոփոխություններ կատարել իրենց կյանքի ընթացքում: Որոշ 

փոփոխություններ հիմնված են զգացմունքներով, ոմանք հարմարության 

համար, եւ ոմանք վարդապետության: Ոմանք վերցնել մի եկեղեցի, որտեղ 

նրանք զգում են առավել հարմարավետ: Մյուսները վերցնել մեկը 

հիմնված իր հարեւանությամբ, երիտասարդության եւ / կամ այլ 

սոցիալական ծրագրերի, կամ այն պատճառով, որ ինչ - որ կերպ, դա 

կարող է առաջ շարժվել կարիերան: 
 

Ինչ պետք է անել: 
 

Պողոս առաքյալը գրել է (ըստ բողոքական եւ կաթոլիկ ընդունված 

թարգմանությունները Նոր Կտակարան): 

 

Ապացուցել, բոլոր բաները, պահեցէք այն, ինչը բարի է: (1 

Թեսաղոնիկեցիներ 5.21, KJV) 

 

Հապա քննեցէք ամէն բան. պահեցէք այն, ինչը բարի է: (1 

Թեսաղոնիկեցիներ 5.21, Դոուայ -Ռեյմս Աստվածաշունչը- ԴՐԲ) 

 

Եւ չեն լինի համակերպիք այս աշխարհին, հապա 

փոխակերպուեցէք ձեր միտքին նորոգութեամբ, որպէսզի դուք քննէք 

թէ ինչ է այն, որ բարի, հաճելի եւ կատարեալ է Աստուծոյ կամքը: 

(Հռովմայեցիս 12: 2, ՆԿՋՎ) 
 

Եւ մի համակերպիք այս աշխարհին. բայց կբարեփոխվի է 

նորոգութեամբ ձեր մտքում, որ դուք կարող եք ապացուցել, թե ինչ է 

բարին, եւ ընդունելի է, եւ կատարյալ կամքը Աստուծոյ. 

(Հռովմայեցիս 12: 2, ԴՐԲ) 

 

Վճարել Ունեցել եք ապացուցեց, որտեղ ճշմարիտ քրիստոնեական 

եկեղեցին է այսօր: Եթե կարծում եք, որ դուք կարող եք ունենալ, ես 

իսկապես օգտագործել է չափանիշները, որ Աստվածաշունչը 

օգտագործում: 
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Երբ եկեղեցու սկսել: 

 

Տո ստանալ ավելի լավ պատկերացում, որտեղ եկեղեցին այսօր, դա կլինի 

լավ գաղափար է տեսնել, որտեղ է այն սկսվեց: Մատթեոսի 16:18, Յիսուս 

ասաց, որ կառուցել իր եկեղեցին »այս ժայռի» (նկատի ունենալով, 

ինքզինք, Ացտս 4: 10-11; 1 Ցորինտհիանս 10: 4) եւ ապա ուղարկեք Սուրբ 

Հոգով (Ջոհն 16: 7; համեմատիր Ջոհն 14:26): Երբ դա սկսվելու. 

 

Այն սկսվեց հիսուն օր հետո, Նա հարություն առավ: 

 

Քրիստոնեական եկեղեցին սկսվեց օրը Պենտեցոստ գ. 31 ԱԴ, որը երբ 

Սուրբ Հոգին էր ուղարկվել: Ուշադրություն դարձրեք, հետեւյալը երկրորդ 

գլխում Գրքի Գործք մասին, թե ինչպես է Եկեղեցին Աստուծոյ սկսվեց: 

 

Երբ Պենտեկոստեի օրը լիովին գալիս, նրանք բոլորը միաբանութեամբ 

մեկ վայրում ... 4 Եւ բոլորը լցուեցին Սուրբ Հոգով ու սկսեցին խոսել ուրիշ 

լեզուներով, ինչպէս Հոգին իրենց խօսիլ կու տար: (Գործք 2: 1,4) 

 

Բայց Պետրոս կանգնեցաւ տասնմէկին հետ, բարձրացրել է իր ձայնը եւ 

ասաց նրանց, 

 

«Տղամարդիկ Հրէաստանի, եւ բոլոր նրանց, ովքեր ապրել են Երուսաղեմի 

սա գիտցէք է ձեզ, եւ ուշադրություն են դարձնում իմ խոսքերը ... 22« 

Իսրայելացի մարդիկ, լսեցէք սա խօսքերը Յիսուս Նազովրեցին, մի մարդ 

վկայուած Աստծո կողմից ձեզ հրաշքներով, սքանչելիքներով եւ 
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նշաններով - որ Աստուած արեց Նրան ձեր մէջ, ինչպէս դուք ինքներդ էլ 

գիտեք, - 23 Նրան, առաքվում սահմանված նպատակի եւ 

կանխատեսություն Աստծո, դուք վերցրել են անօրեն ձեռքերով, խաչեցին 

եւ մեռցուին 24 որոնց Աստուած յարուցանեց, քակելով մահուան ցաւերը, 

քանի որ կարելի չէր, որ նա պետք է անցկացվեն ըստ դրա ... 

 

«Հետեւաբար, թող ամբողջ տունը Իսրայէլի գիտնայ թէ Աստուած այս 

Յիսուսը, որ դուք խաչեցիք, եւ Տեր, եւ Քրիստոսն է» 

 

Հիմա, երբ այս լսեցին, նրանք կտրել է սրտի, եւ ըսին Պետրոսի ու միւս 

առաքեալներուն. «Մարդիկ եղբայրներ, ինչ ընենք»: 

 

Այն ատեն Պետրոս ըսաւ անոնց. 

 

«Ապաշխարեցէք, եւ թող ամեն մեկը ձեզ մկրտվեն անունով, Հիսուս 

Քրիստոսի, մեղքերու ներումին համար, եւ պիտի ստանաք պարգեւը, 

Սուրբ Հոգիով: 39 Որովհետեւ խոստումը ձեզի ու ձեր զաւակներուն, ու 

բոլոր նրանց, ովքեր հեռու եղողներուն, ինչպես շատերը, քանի որ Տէրը, 

մեր Աստուածը պիտի զանգել »: 

 

Եւ ուրիշ շատ խօսքերով կը վկայէր, եւ կը յորդորէր զանոնք ու կըսէր. 

«Ազատեցէք դուք ձեզ այս կամակոր սերունդէն»: 41 Այն ատեն անոնք, որ 

սիրայօժար ընդունեցին անոր խօսքերը, մկրտուեցան. եւ այդ օրը մոտ 

երեք հազար հոգով ավելացվել է նրանց. 42 Եվ նրանք կը յարատեւէին 

առաքեալներուն ուսուցումին ու եղբայրություն է, հաց կտրելու եւ 

աղօթելու մէջ ... 47 Աստուած կը գովաբանէին եւ գտնէին ամբողջ 
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ժողովուրդին առջեւ. Եւ Տերը ավելացվել է եկեղեցուն ամենօրյա նրանց, 

ովքեր էին փրկվել. (Գործք 2.14, 22-24, 36-42, 47). 

 

Աստված էր ավելացնելով, որ եկեղեցու օրաթերթ. Ուշադրություն 

դարձրեք նրանց, ովքեր դրան էին ապաշխարեն եւ մկրտվեն: Այսպիսով, 

միայն նրանք, ովքեր կարող են անել այնպես են ավելացվել է ճշմարիտ 

քրիստոնեական եկեղեցու. Ուշադրություն դարձրեք, որ հաւատարիմ 

շարունակվեց առաքեալներուն ուսուցումին: Այս ցլուես կարող է օգնել 

ձեզ հասկանալ տարբերությունը ճշմարիտ եկեղեցու եւ այն, որ 

պարզապես պնդում են, որ Քրիստոսի Եկեղեցին: 

 

Ինչ է Եկեղեցին: 

 

Նոր Կտակարանը Բառը թարգմանվում է որպես «եկեղեցու» գալիս է 

հունարեն բառը տրանսլիտերատեդ որպես «Եկկլեսիա», այսինքն, «մի 

կանչեց ժողով:» Աստվածաշունչը սովորեցնում է նաեւ, որ եկեղեցին 

ներկայացնում է Քրիստոսի մարմինը: 

 

Եւ նա է գլուխը մարմնի, որ եկեղեցին, ով սկիզբը, մեռելներէն 

անդրանիկը, որ բոլոր բաները, նա կարող է ունենալ բարձր դիրքը. 

(Կողոսացիս 1.18) 

 

... Քրիստոս, հանուն իր մարմնի, որ եկեղեցին (Կողոսացիներ 1.24). 
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Այնպես որ, մեր Քուեստ համար ճշմարիտ եկեղեցու, մենք փնտրում են 

մարմնի հավատավոր, որ շարունակվում են հավատքի եւ ուսմունքների 

Հիսուսի եւ Նրա օրիգինալ առաքյալների. Եկեղեցին «հոգեւոր տունը» (1 

Պետրոս 2: 5), եւ չի սահմանափակվում է մեկ ֆիզիկական 

կազմակերպության կամ կորպորացիայի ողջ պատմության ընթացքում. 

 

Ինչ է ճշմարիտ քրիստոնյա: 

 

Իսկական քրիստոնյան է, ով ընդունել է կոչը Հիսուսին, ինչպես հարկն է 

ապաշխարեցին, մկրտվել, եւ, ըստ էության, ընդունել է Աստծո Սուրբ 

Հոգին (Գործք 2:38): Իհարկե, շատերը, ովքեր չեն համապատասխանում 

իրականությանը քրիստոնյաները պնդում են, որ. 

 

Ուշադրություն դարձրեք նաեւ, որ Պողոս առաքյալը գրեց, որ քրիստոնյա 

է, որ Աստծո Հոգին բնակելի ներսում նրանց, եւ, որ նրանք կարող են 

հանգեցնել տարբեր տեսակի կյանքի, քան նրանք, ովքեր չեն: 

 

Բայց դուք չէք ապրիր մարմինին համաձայն, հապա, Հոգիին համաձայն, 

եթէ իսկապէս Աստուծոյ Հոգին բնակած է ձեր մէջ. Հիմա, եթե որեւէ մեկը 

չունի Քրիստոսի Հոգին, ինք անորը չէ: 10 Եւ եթէ Քրիստոս ձեր մէջ է, 

մարմինը մեռած է մեղքին պատճառով, իսկ Հոգին կեանք կը պարգեւէ 

արդարութեան պատճառով: 11 Իսկ եթե Հոգին անոր, որ բարձրացրել 

Յիսուսը մեռելներէն կը բնակի ձեր մէջ, Նա, ով բարձրացրել Քրիստոսին 

մեռելներից կեանք պիտի տայ նաեւ ձեր մահկանացու մարմիններուն, իր 

Հոգիով, որ կը բնակի ձեր մէջ: 
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Հետեւաբար, եղբայրներ, պարտական ենք, ոչ թե մարմնի, ապրել են, ըստ 

մարմնի. 13 Որովհետեւ եթէ դուք ապրում են, ըստ մարմնի, դուք կարող 

եք մահանալ: իսկ եթէ Հոգիով դուք ցանկանում եք տեղադրել է մահվան 

գործերը մարմնի, Դուք կարող եք ապրել: 14 որովհետեւ, ինչպես շատերը, 

ինչպես ղեկավարվում են Աստծո Հոգու, սրանք Աստուծոյ որդիները. 

(Հռովմայեցիս 8: 9-14) 

 

Նրանք, ովքեր իրականում չեն ունենա Հոգին Աստուծոյ անորը չէ: 

 

Քրիստոնյաները պետք է սիրենք եւ ցույց տալ սերը, բայց ոչ խայտաբղետ 

աշխարհի կողմից: 

 

Մաքուր եւ անարատ կրոնի Աստծո առջեւ եւ Հօր առաջ այս է. Այցելել 

որբերին եւ այրիներին իրենց նեղութեան, եւ պահել իրեն անբիծ 

աշխարհից: (Հակոբոս 1.27) 

 

Պետրոս Առաքյալը գրել է: 

 

Ուրեմն դուք, սիրելիներ, քանի որ դուք գիտեք, որ այս նախապես, զգոյշ 

դուք նույնպես ընկնում ձեր սեփական համբերութեան, առաջնորդվելով 

հեռու մոլորութեան ամբարիշտը: 18 Բայց աճեցէք շնորհքով ու 

գիտելիքները, մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի: Նրան լինի փառքը թե 

այժմ եւ հավիտյան: Ամէն: (2 Պետրոս 3: 17-18) 
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Փոխվում է մեկ կյանքը, հոգեւոր աճի կարեւոր մասն է լինելու իրական 

քրիստոնյա. Բացի այդ, ճշմարիտ քրիստոնյաները գիտակցում են, որ 

ճշմարիտ հավատքը, արդեն «դեմ ամենուր» (Գործք 28:22), նրա 

առաջնորդները ենթարկվել են չեղյալ հայտարարվեն է այլ կրոնական 

«իշխանությունները», քանի որ իրենց ուսմունքների եւ կրթական (Գործք 

4: 1-21; 6: 9-14), եւ որ իրական քրիստոնյաները իրենք պետք է ենթակա 

հետապնդման (Հովհ. 15.20). 

 

Հանգուցյալ Եկեղեցին Աստված աւետարանչի Դիբար Ապարտիան գրել է: 

 

Քաջություն է լինել ճշմարիտ քրիստոնյա: 

 

Մարգարէները հին մարդիկ էին քաջությամբ: Երբ Աստված Հեսուին 

ասաց սկսել ճակատամարտը մտնել Ավետյաց երկիր, Նա պատվիրեց, 

«Զորացիր եւ քաջ եղիր» (Հեսու 1: 6). , 

 

Առաքյալները էին նաեւ տղամարդիկ քաջության, հատկապես այն բանից 

հետո, որ նրանք ստացել են Աստծո Սուրբ Հոգին: Հեշտ չէր նրանց համար 

քարոզելու Ավետարանը պայմաններում շարունակական 

սպառնալիքների եւ հետապնդումների: Նրանք պետք է ընտրել միջեւ 

հնազանդվելով Աստծուն, եւ հնազանդվելով մարդուն միջեւ մտնելով մեծ 

դարպասը եւ նեղ մեկը: Նրանք ասացին, իշխանությունների կողմից », - 

Սաստիկ չպատուիրեցինք ձեզ չի սովորեցնում այդ անունով, սակայն 

այստեղ դուք Երուսաղէմը լեցուցիք ձեր ուսուցումով, եւ դուք մտադիր են 

բերել այն մարդուն արիւնը» (Գործք 5.28, ՐՍՎ): Պատասխանը Պետրոսը 
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եւ մյուս առաքյալները տվեց հավատքի եւ քաջության. «Մենք պէտք է 

հնազանդվել Աստծուն, այլ ոչ թե մարդկանց» (հատված 29): 

 

Դուք հասկանում եք, որ մի օր դուք կարող եք ունենալ տալ նույն 

պատասխանը նրանց, ովքեր հալածեն ձեզ. 

 

Հեբրեւս 11, ընդհանուր առմամբ, հայտնի է որպես հավատի գլխում: Եւ 

խոսել հավատքի դա անում: Բոլոր այն մարդիկ, դրանցում նշված ապրել 

հավատքով, սակայն, որ պահանջվում է շատ քաջություն: (Գոոդ Նեւս, 

Ջանուարյ, 1981 թ.) 

 

Ճշմարիտ քրիստոնեական եկեղեցին գոյություն ունի, քանի որ 

Պենտեկոստեի Գործք 2, քանի որ Հիսուսն ասաց, որ դա (Մատթեոս 16:18; 

Հայտնություն 2 և 3): 

 

Այդուհանդերձ, պարզապես գտնելու ճշմարիտ քրիստոնեական եկեղեցին 

է, բավարար չէ: Ոնե նաեւ պետք է անձամբ լինել ճշմարիտ քրիստոնյա: 

 

Սակայն պետք է խօսքը գործադրողներ եղէք, եւ ոչ միայն լսողներ, ձեր 

անձերը խաբելով: (Ջամես 1.22) 

 

Բայց նախ խնդրեցէք Աստուծոյ թագաւորութիւնը եւ նրա արդարութիւնը, 

եւ այդ բոլոր բաներն ալ պիտի տրուին ձեզի: (Մատթէոս 6.33). 
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Ճշմարիտ քրիստոնյաները Աստծու ոգին, սեր, կան խիզախ, եւ երկար է 

Աստուծոյ թագաւորութեան: Ճշմարիտ քրիստոնեական եկեղեցին 

շարունակում է սովորեցնել, որ եւ մյուս ասպեկտները բուն հավատի մեջ 

(Հուդա 3): 

 

2. Սիգնս Բացահայտելով ճշմարիտ Եկեղեցու 

 

Հիմա, որ մենք տեսանք, որ ճշմարիտ եկեղեցին պետք է շարունակվեն, եւ 

պահել բնօրինակը հավատը, մենք հիմա նայում որոշ առանձնահատուկ 

նշանների, ցլուես, եւ վարդապետությունները, որոնք օգնում են 

բացահայտել ճշմարիտ Եկեղեցու: 

 

Սրբացած ճշմարտության Աստծո խոսքն է 

 

Հիսուսն ասաց, որ նշանը, որ ձեռնադրվել ճշմարիտ քրիստոնյաներին էր, 

որ նրանք սրբացած ճշմարտության: 

 

Նրանք չեն աշխարհից, ինչպէս ես եմ, ոչ այս աշխարհից 17 Սրբացրու 

նրանց քո ճշմարտութեամբ: Քո խոսքը ճշմարտություն է: 18 Ինչպէս դու 

ինձ ուղարկեցիր աշխարհ, ես էլ նրանց ուղարկեցի աշխարհ: 19 Եւ նրանց 

համար ես զիս կը սրբացնեմ, որպէսզի իրենք ալ սրբացած ըլլան 

ճշմարտութեամբ: (Հովհ. 17: 16-19) 

 

Իսկական բանալին տարբերակել ճշմարիտ քրիստոնեական եկեղեցին 

շատերի կեղծված է, թե ինչպես է կատարել եկեղեցին իսկապես պետք է 
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Աստծո խոսքին: Մարդկանց մեծ մասը դավանում Քրիստոսին մաս են 

կազմում եկեղեցիների ստանալ որոշ կամ շատ իրենց վարդապետության 

հեթանոսական եւ այլ աղբյուրներից, որոնք հակասում Աստծո խոսքին: 

Մարդու մշակել կրոնները կեղծ խոնարհության չեն իրական հոգեւոր 

արժեքի (Կողոսացիս 2.23). 

 

Մինչ ոմանք նախընտրում են վստահել իրենց զգացմունքները, որոշելու 

համար համապատասխան եկեղեցի, Աստծո խոսքն է դնում մի այլ 

ստանդարտ Աստծո: 

 

Տիրոջն ապավինիր քո բոլոր սրտով, Եվ մի վստահիր քո սեփական 

հասկացողությանը, 6 քո բոլոր ճանապարհներումը ճանաչիր նրան, եւ նա 

կուղղէ քո ճանապարհները: 7 Մի իմաստուն ձեր սեփական աչքերով. 

Վախենում են Տիրոջը եւ հեռացիր չարից. (Առակաց 3: 5-7) 

 

Նա, ով ունի հպարտ սրտի գրգռէ վեճ, Բայց նա, ով հավատում է Տերը 

կլինի բարգավաճում: 26 Նա, ով հավատում է իր սեփական սիրտը մի 

հիմար, բայց ով քայլում է իմաստուն հանդես կգա: (Առակաց 28: 25-26) 

 

Դա է ճշմարտությունը Աստծո խոսքին, որը կարող է մարդիկ հոգեպես 

լիակատար (2 Տիմոթեոս 3: 16-17): 

 

Ուշադրություն դարձրեք նաեւ հետեւյալը. 
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Խօսքին համար Տիրոջ, որ ճիշտ է, եւ նրա բոլոր աշխատանքը 

կատարվում է ճշմարտության: (Սաղմոս 33: 4) 

 

«Որովհետեւ ես, Տերս, սիրո արդարադատության ... Ես պիտի ուղղել 

իրենց աշխատանքը ճշմարտությունը, եւ կդարձնի նրանց հետ 

յաւիտենական ուխտ լինի: (Եսայիա 61: 8) 

 

Աստծո աշխատանքը կատարվում է ճշմարտության, իսկ եկեղեցին 

առաջատար այդ աշխատանքը Քրիստոսի պետք է, անում է այն 

ճշմարտության. 

 

Աստուծոյ պաշտօնեաներն են յանձնարարուած «ճշմարտության 

խոսքով» (տես 2 Կորնթացիներ 6: 4-7), այլ ոչ թե անցկացման 

ավանդույթների տղամարդկանց, որոնք հակասում են սուրբ 

գրությունների (տես Մարկոս 7: 6-8; Մատթեոս 15: 3-9 ): Իսկապես 

հավատարիմ քրիստոնյա եկեղեցին դնում է Աստծո խոսքը, վերը 

ավանդույթների վարդապետության: 

 

Քանի որ Պետրոսը եւ միւս առաքեալները, ղեկավարները հավատարիմ 

քրիստոնեական եկեղեցու պետք է պատրաստ լինենք քարոզելու 

ճշմարտությունը, նույնիսկ, երբ դա ժողովրդական կառավարական եւ 

կրոնական իշխանությունների (Գործք 5: 27-32): 

 

Որն է Աստվածաշնչյան Անունը Եկեղեցու: 
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Մի թել է ճշմարիտ քրիստոնեական եկեղեցու անունը. 

 

Գերիշխող աստվածաշնչյան անունը ճշմարիտ Եկեղեցու Նոր 

Կտակարանում սովորաբար թարգմանվում է որպես «Աստծո Եկեղեցում» 

(Գործ. 20.28; 1 Ցորինտհիանս 1: 2; 10.32, 11: 16,22; 15: 9; 2 Կորնթացիներ 1 

: 1; Գաղատացիս 1.13; 1 Թեսաղոնիկեցիներ 2.14; 2 Տհեսսալոնիանս 1: 4; 1 

Տիմոթեոս 3: 5,15): 

 

Չնայած նրան, որ ոմանք առաջարկեցին, որ «կաթոլիկ եկեղեցին» էր 

բնօրինակը անունը, պետք է փաստել, որ առաջին անգամ է, որ տերմինը 

«կաթոլիկ եկեղեցին», որը ենթադրվում է, որ օգտագործվում էր ոչ թե 

նկատի է Հռոմ: Այն օգտագործվում է որպես նամակի Իգնատիոս 

Անտիոքացին եկեղեցին Աստծո Զմյուռնիայի: Նա, մասնավորապես, 

անդրադարձել է այն »է Աստծո Եկեղեցում ... Եկեղեցու, որը գտնվում է 

Զմյուռնիայում, Ասիայում» (Իգնատիուս »նամակից Սմյրնաեանս, գ. 120 

թ.): Խմբեր նման շարունակական եկեղեցու Աստծո (ՑՑՈԳ) են 

հետնորդներն Եկեղեցու Աստծո Վախճ. Եւ ի տարբերություն հունա-

հռոմեական եկեղեցիների, մենք պահել է նույն ուսմունքների հետ 

կապված Զատիկը, Սաբբատհ, հազարամյակի, Աստվածագլխի, եւ այլն, 

որոնք նրա վաղ ղեկավարները ուներ: 

 

Ողջ քրիստոնեական պատմության մեջ, ճշմարիտ եկեղեցին սովորաբար 

օգտագործվում է մի տարբերակ Արտահայտությունը "Աստուծոյ 

եկեղեցին» (կամ «եկեղեցիները Քրիստոսի,« տես Հռովմայեցիս 16.16), 

թեեւ հաճախ այլ խօսքով դրա հետ (տես 1 Ցորինտհիանս 1: 2; 1 Տիմոթեոս 

3.15). Բայց Աստծո Հոգին, ոչ թե անունը, ճշմարիտ չափորոշիչները (1 

Պետրոս 2: 5): 
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Հետեւաբար, պարզապես ունենալով ճիշտ անունը պարտադիր չէ, որ 

ապացույց. Սակայն ոչ իրավունք ունեցող անունը կլիներ հակված լինել 

դիսքուալիֆյինգ գործոն: 

 

Ես գիտեմ, որ ձեր գործերը. Տես, ես հրամցնեն ձեզի բաց դուռը, եւ ոչ ոք չի 

կարող փակել այն. որովհետեւ դուք ունեք մի փոքր ուժ, իմ խօսքը 

պահեցին, եւ չեն հերքել են իմ անունը 9 Իրոք, ես կդարձնեմ նրանց 

ժողովարաններում Սատանայի, որոնք կըսեն թէ իրենք Հրեայ են, բայց 

չեն, բայց սուտ, իրոք, ես պիտի ստիպեմ զանոնք, որ գան ու երկրպագել 

մինչեւ ձեր ոտքերը, եւ գիտեմ, որ ես սիրեցի ձեզ: (Հայտնություն 3: 8-9) 

 

Հիսուսն ասել է, որ ճշմարիտ քրիստոնեական եկեղեցին չի հերքում իր 

անունը, որը կազմված է «հոգեւոր» հրեաների, ունի մի քիչ ուժ, եւ 

շարունակում է Քրիստոսը խօսքը: Բայց նկատել, որ Հիսուսը եղել է նաեւ 

պարզ է, որ ոմանք, ովքեր պնդում են, հավատարիմ լինել չէր կարող լինել: 

 

Ինչու է Տհե նամե "Շարունակելով Չուրչ ոֆ Գոդ». 

 

Որոշ աշխարհի եկեղեցիների հայտնաբերել վարդապետական կետը 

ճշմարտության մասին աստվածաշնչյան անունով Եկեղեցու համար: 

Ոմանք արդեն ընդունվել գոնե մի մասը այս անունը, եւ կոչ են անում 

իրենց «Եկեղեցին Աստուծոյ»: 
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Սակայն, դա կարեւոր է գիտակցել, որ մի անուն, որը պետք է փոխանցել 

իմաստը: Իսկ եթե զանազան «Աստուծոյ եկեղեցիները« այս աշխարհի չեն 

ճանաչելու Աստծուն, քանի որ իրենց վրայ թագաւորեմ, չեն 

ամբողջությամբ ենթակա իր կամ իր խոսքով, չեն հնազանդվելով Նրան, եւ 

չեն շատ այլ խոշոր ապացույցների այս բոոկլետ-, ապա , թեեւ 

տիրապետելով անունը օգտագործվում է աստվածաշունչ, նրանք չեն 

մասն ճշմարիտ Եկեղեցու Աստծո. 

 

Սա համահունչ նախազգուշացումներին է Աստվածաշնչում, որ կոչ է 

անում նման մարդկանց ստախոսներ, որոնք մաս են կազմում 

«ժողովարանում սատանայի» (Հայտնություն 3:10), ինչպես նաեւ նրանց, 

ովքեր կեղծ նախարարների, ովքեր հայտնվում են վերափոխել իրենց մեջ 

«նախարարների արդարութեան» (2 Կորնթացիներ 11: 14-15): 

 

Որ լինելով ասել է, քանի որ մի շարք աշխարհիկ կազմակերպությունների 

պառկել պահանջ անունով ճշմարիտ Եկեղեցու նույնքան միլիոնավոր 

«դավանող» քրիստոնյաների ոչ պատշաճ դրել պահանջ է Հիսուս 

Քրիստոսի անունով (Մատթեոս 7: 21-23) Երբ ցանկանում հաստատել այս 

փուլը ճշմարիտ Եկեղեցու Աստծո, անցկացման նպատակով բիզնեսը 

Աստուծոյ այս երկրի վրա, մենք չկարողացանք ընդգրկել այն որպես, 

պարզապես, «Եկեղեցին Աստուծոյ.« Քանի որ դա չի եղել մատչելի, 

ինչպես նաեւ ցույց տալ մեր կապը եկեղեցու, սկզբից (Գործք 2), մենք 

ընտրեցինք »տերմինը Շարունակելով Եկեղեցին Աստծո». 

 

Պնդում անկեղծորեն եւ ճշմարիտ հավատքի 
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Չափազանց կարեւոր նշան է, որ ճշմարիտ քրիստոնեական եկեղեցին 

ունի բնօրինակ հավատը, որը հանձնվում է առաքյալների. 

 

Ուշադրություն դարձրեք, մի խնդիր, որ Պողոս Հուդան գտել եւ ինչ ասել է 

նա հավատարիմ քրիստոնյաներին անել դրա մասին: 

 

Սիրելիներ, իսկ ես շատ աշխատասեր գրել Ձեզ վերաբերող մեր 

հասարակաց փրկութեան համար, ես գտա, որ անհրաժեշտ է գրել ձեզի 

յորդորելով Ձեզ պնդում ջերմեռանդորեն պայքարիք այն հաւատքին 

համար, ինչը եւս մեկ անգամ բոլորի համար հանձնվում է սուրբերուն: 4 

Որովհետեւ որոշ տղամարդիկ ցրեպտ է աննկատ , որը վաղուց էին 

առանձնացրել այս դատապարտման, ամբարիշտ մարդոց, որոնք դիմել 

շնորհքը մեր Աստծու պոռնկութեան եւ ժխտում միակ Տէր Աստուած եւ 

մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսին. (Ջուդե 3-4) 

 

Ջուդե պատմեց շուրջ երկու խմբեր: Նրանք, ովքեր ցանկանում են պնդում 

է բուն հավատքով է, որ մէկ անգամ աւանդուեցաւ սուրբերուն, եւ նրանք, 

ովքեր փորձում էին փոխել այն անպատշաճ. Ճշմարիտ քրիստոնեական 

եկեղեցին ունի առաքել հավատը. Հավատք է, որ շարունակելու է դեռ 

առավել ովքեր դավանում Քրիստոսի 21-րդ դարում, իրոք չգիտեմ, թե ինչ 

օրիգինալ քրիստոնյաները, ըստ էության, հավատացել է եւ կիրառվում 

(տես նաեւ մեր ազատ գրքույկը, շարունակելով պատմություն եկեղեցու 

Աստծո): 

 

Դա մի սուրբ հավատը, պահելով Աստծո սերը, եւ նայելով դեպի իր 

ողորմածությանը. 
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Բայց դուք, սիրելիներ, շինելով դուք ձեզ, մինչեւ ձեր ամենասուրբ 

հաւատքին վրայ, եւ աղօթելով Սուրբ Հոգիով, 21 պահեցէք դուք ձեզ 

Աստուծոյ սիրոյն մէջ, փնտրում ողորմութեան մեր Տէրոջ, Յիսուս 

Քրիստոսի յաւիտենական կեանքի համար: (Ջուդե 20-21) 

 

Աստվածաշունչը ցույց է տալիս, որ իսկական նախարարներն են քարոզել 

Աստուծոյ խօսքը, եւ համբերել, չի փոխվելու, ճշմարիտ է 

աստվածաշնչյան վարդապետությունները: 

Քարոզէ խօսքը! Եղեք պատրաստ մրցաշրջանում եւ դուրս 

մրցաշրջանում. Համոզել, յանդիմանէ, յորդորէ ամբողջ 

համբերատարութեամբ եւ ուսուցումով: 3 Որովհետեւ պիտի գայ 

ժամանակ, երբ պիտի չհանդուրժեն ողջամիտ վարդապետութեան, 

սակայն, ըստ իրենց ցանկությունների, քանի որ նրանք ունեն իտչինգ 

ականջները, որ նրանք պիտի կուտակեն իրենց համար ուսուցիչների, 4, 

եւ նրանք կդառնա իրենց ականջները հեռու ճշմարտությունից, եւ պետք է 

դիմել մի կողմ, հետեւելով առասպելներու: 5 Բայց դուն արթուն բոլոր 

բաներում, նեղութիւնների մէջ համբերիր, գործ ավետարանչականները, 

կատարել քո պաշտօնը. (2 Տիմոթեոս 4: 2-5) 

 

Որոշ վարդապետություններից քրիստոնեական եկեղեցու են գտել 

Եբրայեցիներ 6: 1-3: Այդ վարդապետությունները, այդ թվում 

ապաշխարության, մկրտության, ձեռնադրութեան, պատրաստվում է 

դեպի կատարելություն, յարութեան մեռելոց, եւ յաւիտենական 

դատաստանին սովորեցնում էին եղած առաքեալներէն ու վաղ 

քրիստոնյաների էապես, քանի որ նրանք այժմ ուսուցանվում են 

շարունակական եկեղեցու Աստուծոյ: 
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Ուշադրություն դարձրեք, ինչ-որ բան, որ Հիսուսը սովորեցրեց, որ 

Ֆիլադելֆիայի մասի եկեղեցու 

 

... Է ... եկեղեցու Ֆիլադելֆիայում ... 8 ... դուք ունեք մի փոքր ուժ, իմ խօսքը 

պահեցին, եւ չեն հերքել, իմ անունը ... 11 Ահա, ես եմ գալիս արագ! 

Անցկացնել արագ, թե ինչ դուք պետք է, որ ոչ ոք չի կարող վերցնել ձեր 

պսակը. (Հայտնություն 3: 7,8,11) 

 

Հիսուսն ուսուցանում է, որ պետք է պահպանել աստվածաշնչյան 

ճշմարտությունների եւ թույլ չեն տա իրենք պետք է ապակողմնորոշել 

ուրիշների կողմից, ովքեր չեն ունենա նույն հավատարմությունը Աստծո 

խոսքի: Ճշմարիտ Եկեղեցին Աստուծոյ անցկացնել արագ 

աստվածաշնչյան ճշմարտությունների, չի ընդունում եկեղեցական 

խորհուրդների, որոնք դեմ կլինեն ճշմարիտ հավատի, ոչ էլ կարող է 

հուսահատություն է անում աշխատանքը, քանի որ տղամարդկանց. 21-րդ 

դարում, դա մնացորդին Ֆիլադելֆիայի մասի ճշմարիտ քրիստոնեական 

եկեղեցու, որ դա ամենալավ (տես գլուխ 4 որոշ մանրամասների համար). 

 

Ուշադրություն դարձրեք ինչ-որ բան է Հովհաննես առաքյալի 

 

Այն, ինչը սկզբից էր, որը մենք լսեցինք, որ մենք մեր աչքերով տեսանք, 

որոնք մենք նայեցինք, եւ որին մեր ձեռքերը շօշափեցին վերաբերյալ 

Խոսքը կյանքի - 2 կեանքը յայտնուեցաւ, մենք տեսանք, եւ վկայեմ, եւ 

պատմենք ձեզի, որ հավերժական կյանքը, որն Հոր հետ էր եւ յայտնուեցաւ 

մեզի համար - 3 որ մենք տեսել եւ լսեցինք, կը պատմենք ձեզի, որպէսզի 
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դուք ալ հաղորդութիւն ունենաք մեզի հետ: եւ իսկապես մեր 

Կրթաթոշակն հետ է Հոր եւ Նրա Որդի Հիսուս Քրիստոսի: 4 Եւ այս բանը 

գրում ենք ձեզ, որպէսզի ձեր ուրախութիւնը լման ըլլայ: (1 Հովհ. 1: 1-4) 

 

Ուշադրություն դարձրեք, որ Յովհաննէս ըսաւ նա սովորեցրել է, թե ինչ է 

նա սովորել սկզբից. Ճշմարտությունն չի փոխի: 

 

Հովհաննես Առաքյալն է սովորեցրել են ենթարկվել, շարունակել է, 

Քրիստոսի վարդապետության: 

 

Ով որ խախտում եւ չի չմնայ վարդապետության Քրիստոսի չունի 

Աստծուն. Նա, ով բնակվում է Քրիստոսի վարդապետության ունի թէ 

Հայրը եւ Որդին. (2 Հովհ. 9) 

 

Մեկ կը բնակի այդ վարդապետության չի փոխելու այն 

վարդապետությունների, որոնք հակասում են Աստվածաշունչը. 

 

Հովհաննես Առաքյալն է նաեւ հաղորդել տարբերության մասին 

հավատացյալների եւ նրանց, ովքեր պնդում էին, որ հաւատարիմ 

 

Զաւակներ, վերջին ժամն է. եւ ինչպէս լսեցիք թէ Նեռը պիտի գայ, նույնիսկ 

հիմա շատ նեռեր են եկել, ըստ որի մենք գիտենք, որ դա վերջին ժամն է: 19 

Նրանք մեզանից դուրս եկան, բայց նրանք չէին մեզանից. որովհետեւ եթէ 

ըլլային մեզմէ, կը մնային մեզի հետ: բայց նրանք գնացին, որ նրանք 

կարող են բացայայտուի, որ դրանցից ոչ մեկը էին մեզ. (1 Հովհ. 2: 18-19) 
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Ուշադրություն դարձրեք, որ Հովհաննես Առաքյալը գրել է, որ նրանք, 

ովքեր հավատարիմ են եղել, որ հետեւել են նրա ուսմունքները ու 

գործելակերպը, բայց այն, որ եղել են նեռեր չէր շարունակելու է այդ 

պրակտիկայի. 

 

Չնայած կան բազմաթիվ գործելակերպը օրիգինալ քրիստոնեության, 

որոնք կորցրել են հունա-հռոմեացիների, գուցե դա պետք է ինտերջեցտեդ, 

որ այստեղ մեկը ամենավաղ փաստաթղթավորված փոփոխություններ են 

փորձի եւ ուսմունքների Առաքյալի Հովհաննեսի պետք է անել, ինչպես 

նաեւ ամսաթիվը եւ պահպանման Զատիկը , Սա էր, մի փոփոխություն, 

որը զանազան հունա-հռոմեական եկեղեցիները ներկայացրել է վաղ 2-րդ 

դարում, եւ այն առաջացրել հակասություններ (Եվսեբիոս եկեղեցու 

պատմություն, գիրք Վ, գլուխների 23-24): 

 

Նրանք հրաժարվել են պահպանել Պասեքը է 14-նիսանի Հիսուս, 

Հովհաննես առաքյալը, եւ տարբեր այլ հավատարիմ եկեղեցական 

առաջնորդների պատմականորեն արել (հիմնական մասը, ովքեր 

հրաժարվել 14-րդ անցել է կիրակի): Ըստ սկզբին 2-րդ դարում, Չուրչ ոֆ 

Գոդ եպիսկոպոս Պոլյցարպ Զմյուռնիայի եզրակացրել է, որ «շատերը» 

ուներ «կեղծ վարդապետությունը» եւ նա անդրադարձավ իրենց 

հավատքի, ինչպես նաեւ ունայնություն / անպիտան (Պոլյցարպ նամակը 

փիլիպպեցիներին): 

 

Ըստ սկզբին 3-րդ դարում, շատերը հունա-հռոմեացիների վերաճել, թե ինչ 

Չուրչ ոֆ Գոդ եպիսկոպոս Սրապիոնը Անտիոքի կոչվում է որպես 
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«պառկած կոնֆեդերացիա» (Սրապիոնի նամակը Ցարիցուս եւ 

Պոնտիցուս): 

 

Չնայած նրան, որ հունա-հռոմեական եկեղեցիները պնդում են, այնպես էլ 

Պոլյցարպ եւ Սրապիոնի, ինչպես իրենց սեփական (եւ Սրապիոնի, ըստ 

երեւույթին, եղել հաջողվել է Անտիոքի ի անհավատարիմ հունա-

հռոմեական առաջնորդների), իրականությունն այն է, որ նրանք (եւ 

նրանց, ում նրանք հավատարմորեն հետ կապված եցցլեսիաստիցալլյ) 

անցկացվել է եկեղեցում, Աստծո, եւ ոչ հունա-հռոմեական 

վարդապետությունները: 

 

Չնայած նրան, որ կային շատ այլ փոփոխություններ կողմից 

անհավատարիմ եկեղեցիների, գիտնականները, ընդհանուր առմամբ 

համաձայն են, որ Հովհաննես Առաքյալը պահվում Պասեքը է 14-ը: 

Հետեւաբար, այս մեկը վարդապետությունը մի միջոց է հեշտությամբ 

ասել նրանց, ովքեր լսում են սուրբ գրություններում, նրանցից, ովքեր 

ձախողվել են շարունակել է փորձի Հովհաննես Առաքյալի եւ իրեն հետ 

եղողները: Փոփոխված Պասեքը ամսաթիվը կիրակի դարձել 

համընդհանուր հրամանագրված այն ժամանակ, երբ հեթանոսական 

կայսր Կոստանդինը ուշ ստիպված հարցը: Կոստանդինը ոչ մի իրական 

Քրիստոնյա: Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նա չէր մկրտվել մեջ որեւէ 

դավանում քրիստոնեական հավատքի, - հայտարարեց նա իրեն 

աշխարհիկ եպիսկոպոս եւ ստիպել կիրակի Պասսովեր հարցը պետք է 

հաստատվի խորհրդի Նիցեա 325 մ.թ. Երբ Կոստանդինը մահացավ նա 

թաղված է արեւի աստված տեսակի գերեզմանի , Նրանք, ովքեր ուզում են 

հավատարիմ մնալ աստվածաշնչյան պրակտիկայի չլսեց նրան, կամ նրա 

խորհրդի հրամանագրով: Նա նաեւ ունեցել է բազմաթիվ սպանվել, հետո 

Նիցեա: 
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Ողջ պատմության ընթացքում եղել են երկու հիմնական խմբեր, մեկը, որ 

անցկացված բնօրինակը հավատը, իսկ մյուս հիմնական մեկը, որ պնդում 

է, բայց չի արել: 

 

Ինչ վերաբերում է «առաքելական հաջորդականության». Մոտ մեկնարկից 

3-րդ դարում, ապա հռոմեական աջակցելու Տերտուլիանոսը գրել է երկու 

խմբերի (Սմյրնաեանս եւ հռոմեացիների), որոնք պնդում էին կապեր 

Առաքյալների (Տերտուլիանոսը ի Լիբեր դե պրաեսցրիպտիոնե 

հաերետիցորում Գլուխ 32), բայց միայն նրանցից մեկը եղել է եւ մնացել 

Հավատարիմ եւ մյուսը, ոչ: Մի խումբ հայտարարել է 

իրավահաջորդությունը Հռոմից, իսկ մյուսը, որը պնդում էր, այն Սմյրնա 

(միջոցով Առաքյալի Յովհաննէս Պոլյցարպ դեպի Տհրասեաս եւ այլն): 

 

Ինչ վերաբերում է առաքելական հաջորդականության գնում, դա կարող է 

լինել կարեւոր է գիտակցել, որ չկա հրահանգ է Աստվածաշնչի մասին 

ճշմարիտ Եկեղեցին ունենալու քոլեջի ԿԱՐԴԻՆԱԼՆԵՐԻ, ոչ մի 

Պոնտիֆեխ Մախիմուս: Երկուսն էլ նրանք, ովքեր ունեն մնացորդները 

հեթանոսությունից: Ըստ Տհե Ցատհոլից Ենցյցլոպեդիա, վերնագիրն 

Պոնտիֆեխ Մախիմուս չէր ընդունվել է հռոմեական եպիսկոպոսների 

մինչեւ ուշ 4-րդ դարում, իսկ քոլեջի ԿԱՐԴԻՆԱԼՆԵՐԻ պաշտոնապես չի 

ձեւավորել, մինչեւ 11-րդ դարում: Ինչ է Հռոմ այժմ անում է ընտրելու իր 

լավագույն առաջնորդ պարզապես չէր մասը բնօրինակը հավատքի. 

 

Թեեւ Աստվածաշունչը ցույց է տալիս, որ Աստված հակված է աշխատելու 

միջոցով սկիզբ մարդկային առաջնորդ, սա առաջնորդը մեկն է, ով եղել է 

իւղով (2 Կորնթացիներ 1:21; 1 Տիմոթեոս 4.14; 5.22; 2 Տիմոթեոս 1: 6) եւ 
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որը ցույց է տալիս պտուղները, որոնք ցույց են տալիս, որ 

ղեկավարությանը (Մատթեոս 7: 15-20; 1 Տիմոթեոս 3: 1-7): Թերեւս դա 

պետք է նշել, որ դա միայն ճշմարիտ Եկեղեցին Աստծո, որ կարող է 

ապացուցել միջոցով վաղ ժամանակակից գրառումների, որ այն ուղղակի 

իրավահաջորդությունը է օրիգինալ առաքյալների. Նույնիսկ Ջերոմե նշել 

է, որ Հովհաննես Առաքյալը ձեռնադրվել Պոլյցարպ Զմյուռնիայի 

(Հերոնիմոսի Դե Վիրիս ԻլլուստրիբուսԳլուխ 17): Հունա-Հռոմեացիները 

հակված ապավինել ուշ «լեգենդներին» իրենց պահանջների մասին, 

Պետրոսին եւ իրենց հակասական հաշվետվությունների Լինուս եւ 

Ցլեմենտ, գումարած փոխվել են վարդապետությունները: Շատ ավելի 

մանրամասներ առաքելական հաջորդականության եւ համոզմունքների 

բնօրինակը քրիստոնեական եկեղեցու ընդգրկված են մեր ազատ 

գրքույկում, շարունակական պատմության եկեղեցու Աստուծոյ: 

 

Եկեղեցին Աստված գիտեր, որ Աստվածաշունչը այն ժամանակ 

Հովհաննես Առաքյալի 

 

Որ քրիստոնյա առաջնորդ գիտեր բոլոր գրքերը Աստվածաշնչի այն 

ժամանակ, երբ վերջին գիրքը Նոր Կտակարանում գրված: 

 

Դե, որ տրամաբանորեն պետք է Հովհաննես Առաքյալը. Ոչ միայն, որ նա 

կարծում է, որ եղել է վերջին օրիգինալ Առաքյալների է մեռնել, նա նաեւ 

կարծում է, որ գրել է վերջին մի քանի Աստվածաշնչի գրքերը, այդ թվում 

գրքում հայտնության (Հայտնություն 1: 9-19): 
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Մինչ օրիգինալ առաքյալները դեռ կենդանի են, որ կարող տրամադրել 

տեղեկություններ, որոնք քրիստոնյաները, որոնք անհրաժեշտ է իմանալ, 

թե անձամբ է գրավոր: Բայց նկատել է, որ մտադրությունը (տես Եսայիա 

8.16) եղել, որ Աստվածաշունչը չէր հայտնվում է բավարար լինելուց 

քրիստոնյաները պետք է հոգեպես ամբողջական: 

 

Ամբողջ Գիրքը տրվել է ոգեշնչմամբ Աստուծոյ, եւ ձեռնտու 

վարդապետության, եւ հանդիմանության, ուղղելու, եւ արդարութեան 

խրատելու համար, 17 որ Աստուծոյ մարդը կարող է լինել ամբողջական, 

մանրակրկիտ համալրված ամեն բարի գործի համար. (2 Տիմոթեոս 3: 16-

17) 

 

Ուզեր քրիստոնեական եկեղեցին է, որ իսկապես հիմնավորում է իր 

վարդապետությունները Գրությունների գիտեմ, նրանց հնարավոր 

ամենավաղ ժամանակ (տես Եսայիա 8.16). Կամ կպահանջվի դարերի 

մարդկայնորեն-գումարվում եկեղեցական խորհուրդների քննարկելու 

հարցը, քանի որ հունա-հռոմեական եկեղեցիներ են արել. 

 

Պատմական վկայությունների եւ հիմնախնդիրները 

 

Կա մի հին փաստաթուղթ, որը հայտնի է որպես Տհե Հարրիս դրվագներ, 

որոնք ասում են, որ Հովհաննես Առաքյալը անցել «կանոնների» մի 

աշակերտ իր անունը Պոլյցարպ (նաեւ հայտնի է որպես Պոլյցարպ 

Զմյուռնիահայ). Պոլյցարպ հրեա չէի (նրա անունը հունարեն), եւ, 

հավանաբար, եղել է ամենաազդեցիկ հեթանոսների ճշմարիտ Եկեղեցում 

Աստծո երկրորդ դարում: Նա, թերեւս, առավել ազդեցիկ ճշմարիտ 
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քրիստոնեական առաջնորդ 135 ԱԴ (երբ Երուսաղեմը կորցրել է Յուդան, 

իր վերջին, հրեական եպիսկոպոս / հովիվ) մինչեւ իր մահը մի քանի 

տասնամյակ անց: 

 

Պոլյցարպ նամակը փիլիպպեցիներին մեջբերում, կամ ակնարկում է 

բոլոր 27 գրքերի Նոր Կտակարանում (Պոլյցարպ 

նամակըփիլիպպեցիներին հետ Նոր Կտակարանի աստվածաշնչյան 

անոտացիաներ: Տրինիտյ ամսագիր ջատագովություն, հունիսի 2008 թ.): 

Մի նամակում իր եղբոր Ոնեսիմոս Մելիտո է Սարդիս (իրավահաջորդ 

Պոլյցարպ) ուղղակիորեն եւ անուղղակիորեն թվարկում 39 գրքերը Հին 

Կտակարանի, որ մենք շարունակական եկեղեցում Աստված դեռ 

օգտագործել. Եւ Մելիտոն ի ցուցակը չի ներառում որեւէ, այսպես կոչված 

երկրորդականոն գրքերի, որ հռոմեական եւ Արեւելյան ուղղափառ 

կաթոլիկ եկեղեցիները այժմ օգտագործում: 

 

Կա նաեւ արաբերեն փաստաթուղթ, որը, ըստ էության, հայտարարում է, 

որ հավատարիմ քրիստոնյաները Երուսաղեմում վաղ 2-րդդարի բոլոր 

կամ մասը Նոր Կտակարանում, բայց որ հավատարիմ հռոմեական 

աջակցելու պրոֆեսորներ Քրիստոսի չկա չէր, եւ որ իրենք ապավինում ոչ 

-ինսպիրեդ գրքեր (Պինես Ս հրեա քրիստոնյաները վաղ դարերում 

քրիստոնեության համաձայն նոր աղբյուր, 1966 թ.): 

 

Եկեղեցին Աստծո ժամանակ Հովհաննես Առաքյալի Պատմոս 

(Հայտնություն 1: 9) Փոքր Ասիայի (ուշ առաջին դար) միջոցով Պոլյցարպ 

Զմյուռնիայի (երկրորդ դար) ուներ ամբողջ կանոնական սուրբ 

գրությունների: Այդուհանդերձ, հունա-հռոմեական եկեղեցիները 

քննարկեց այն գրքերը դարեր շարունակ, եւ հաճախ ներառված ոչ 
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կանոնական նորերը իրենց նոր կտակարանաց. Այն բանից հետո, երբ 

հետ խորհրդակցելուց, ովքեր Փոքր Ասիայում եւ Երուսաղէմի (ներառյալ 

որոշ Եկեղեցու Աստծո), որ հունա-հռոմեացիները, վերջապես, 

կարողացան գալ ճիշտ Նոր Կտակարանի կանոնի: 

 

Չէր ճշմարիտ քրիստոնեական եկեղեցին է իմանա, որ ամբողջ կանոնը իր 

ամենաշուտը սկզբից. 

 

Վերափոխվող բողոքականները, ովքեր եկել են Հռոմում, չեն վերջնական 

տեսքի բերելով իրենց կանոնները, մինչեւ 16-րդ դարում, որը նույնպես, 

երբ նրանք սկսել են, քանի որ իրենք ապավինում տարբեր հռոմեական 

ցուցակների առաջ. Ոչ ալ Եկեղեցին Հռոմի լիովին ավարտի իր կանոնը, 

մինչեւ 16-րդ դարի խորհրդի Տրենտ. Այդ գրքերը ընդունված խորհրդի 

Տրենտ ընդգրկված գրքերը Հին Կտակարանի, որ իրենց վաղ 

ղեկավարները, ինչպես, օրինակ, Ջերոմե (դոկտոր իրենց եկեղեցու), չի 

համարում, որ ճշմարիտ է սուրբ գրությունների: Ոչ էլ ընթացիկ 

բողոքականներ, ոչ էլ մեզ ճշմարիտ Եկեղեցու Աստծո ընդունում դրանք, 

քանի որ սուրբ գրությունների: 

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, Աստվածաշունչը Նորություններ 

մարգարեությամբ ամսագիրը ից շարունակական եկեղեցու Աստուծոյ 

հրատարակել է երկու փաստագրված հոդվածներ 2013-բացատրելով 

ավելի շատ մանրամասներ սրբերի դասին սուրբ գրությունների: Այդ 

ամսագրերը կարելի է նաեւ ւււ.ցցոգ.որգ կայքում տակ գրականության 

էջանիշը կոճակը: 
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Ճշմարիտ եկեղեցին գիտի ճշմարտությունը Աստվածագլխի 

 

Ճշմարիտ քրիստոնեական եկեղեցին միշտ էլ հավատացել է Հոր, Որդու 

եւ Սուրբ Հոգու: Վաղ քրիստոնյաները հասկանում, որ Աստվածաշունչը 

սովորեցնում է հայրը (օրինակ Ջոն 6:27; Կողոսացիս 2: 2) եւ որդի 

(օրինակ 20: 28-29; Կողոսացիս 2: 2) էին աստվածային էակներ 

(Կողոսացիս 2: 9), եւ որ Սուրբ Հոգին էր Աստծո զորությունն է, որ գալիս է 

Հոր (օրինակ, Մեթյու 10:20) եւ Որդու (Փիլիպպեցիս 1.19). 

 

Ի 381, հունա-հռոմեացիները պաշտոնապես ընդունվել է տարբեր 

տեսակետը Աստվածագլխի (Հռովմայեցիս 1.20; Կողոսացիներ 2: 9) 

վերաբերյալ Հոգու Անձի: Չնայած նրան, որ որոշ ըմբշամարտի 

հավատացել է Հոգու «Անձի" մինչեւ, մեծամասնությունը գոնե նրանց "- ի 

Արեւելքում», - հայտնում է Տհե Ցատհոլից Ենցյցլոպեդիա, չէր ընդունել է, 

որ ոչ էլ Երրորդությունը, նույնիսկ մի քանի տասնամյակ առաջ:Սա մի 

վարդապետական փոփոխությունը, որը ճնշող մեծամասնությունը 

հունա-հռոմեացիների ընդունված է: Տհե Տրինիտյ վարդապետությունը էր 

նաեւ կիրարկվում է Կայսերական հրովարտակով ից հետապնդում կայսր 

Թեոդոսիոս (ովքեր, ըստ էության, նաեւ որոշել այն ժամանակվա 

վերանայված հունա-հռոմեական հավատը որպես հավատքի Հռոմեական 

կայսրության): 

 

Տհե Տրուե Չուրչ չի սովորեցնում, Անօրինականության-Իտ պաշտպանում 

օրենքը Աստծո 
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Հին Կտակարանում, գրված էր, որ Աստծո օրենքները կլինի նշան միջեւ 

իր եւ հավատացյալների (Երկրորդ Օրինաց 6: 1-8): Մինչ որոշ 

բողոքական առաջնորդներ սովորեցնում են, որ տասը պատվիրանները 

են կատարվել հեռավորության հետ, դա եղել է ոչ թե պաշտոնը Յիսուսի, 

իր առաքյալներին, ոչ էլ վաղ քրիստոնյաների: 

 

Հիսուսը զգուշացրեց, որ «որոմը» (մոլախոտերի) պետք է տնկել 

տարածուեցաւ եղբայրներուն մէջ հակառակորդի կողմից (Մատթեոս 13: 

37-40): Հիսուսն ուսուցանել է, որ դավաճանել կլիներ զբաղվել 

«անօրինականության» (Մատթեոս 13:41), սակայն հետագայում պետք է 

վերացվի (Մատթեոս 13:42). Ուշադրություն դարձրեք, ուրիշ բան, որ 

Հիսուսն ուսուցանել է. 

 

«Ոչ ոք, ով ասում է ինձ, Տէր, Տէր" կըսէ, պիտի մտնէ երկինքի 

թագաւորութիւնը, հապա ան, որ կը գործադրէ իմ երկնաւոր Հօրս կամքը: 

22 Շատերը կասեն ինձ այն օրը, «Տեր, Տեր, ունինք ոչ մարգարեացվել Ձեր 

անունը, հանեմ դեւերը Ձեր անունը եւ արվում է շատ հրաշալիքների Ձեր 

անունով. 23 իսկ հետո ես հայտարարում է նրանց, «Ես երբեք չեմ 

ճանչնար ձեզ. հեռացէք ինձմէ, դուք ով անօրէնութիւն գործողները». 

(Մատթէոս 7: 21-23) 

 

Հիսուսը հստակ սովորեցնում է, որ շատերը զանգահարել նրան «Տերը», 

եւ նույնիսկ պնդում են, որ արել հրաշքներ Իր անունով, սակայն, որ նա 

կասի նրանց, ովքեր այդպես էլ արեց, բայց կիրառվում 

«անօրինականության» է մեկնելու: Այսպիսով, ճշգրիտ 

մարգարեություններ եւ Դեմոն եխորցիսմս, եւ իրենց, չեն նշանները պետք 

է կենտրոնանալ, քանի ոչ հավատարիմ խմբերը երբեմն դրանք. 
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Պողոս Առաքյալն հաղորդում է, որ «առեղծվածը անօրէնութեան,« արդեն 

սկսվել է իր օրը (2 Թեսաղոնիկեցիներ 2: 7), եւ, որ մարդիկ չպետք է 

խաբել «դատարկ խոսքերով,« որպեսզի նրանց չենթարկվել (Եփեսացիս 5: 

6): Որ «առեղծվածը», որը դրսեւորվում է հունա-հռոմեացիների, երբ 

խոսքը վերաբերում է բազմաթիվ ասպեկտների Աստծո օրենքներին 

(նրանք պատճառը նրանց շուրջը). 

 

Ճշմարիտ Եկեղեցին Աստուծոյ պաշտպանում Աստծու օրենքը (1 Ջոհն 5: 

1-3): Այն սովորեցնում է, որ Աստված շարժման օրենքների, որ եթե 

հնազանդվեց, կբերի մարդկությանը շատ լավ է, այդ թվում, առատ 

բարեկեցության եւ արդյունավետ լիարժեք կյանքի: 

 

Ճշմարիտ Եկեղեցին Աստուծոյ հայտարարում է, որ Աստծո օրենքը չի 

արվում հեռու, բայց արդեն «բարձրանայ» եւ կազմել "պատվավոր" 

(Եսայիա 42:21) եւ ընդլայնվել է Հիսուս Քրիստոսի (Մատթեոս 5: 17-48): 

 

 

Քո խոսքը ճրագ է իմ ոտքերի եւ լոյս իմ ճանապարհին. (Սաղմոս 119: 105) 

 

Իմ լեզուն պիտի խօսին ձեր խոսքի, ձեր բոլոր պատվիրանները, որոնք 

արդարութիւն. (Սաղմոս 119: 172) 

 

Ճշմարիտ եկեղեցին ուսուցանում Աստծո Տեն պատվիրանը օրենքը մեկն 

իր մեծագույն պարգեւներից մարդկությանը, եւ որ Նրա պատվիրանները 
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արդարութիւն. Դրանք պահելու արտացոլում սերը: «Այժմ նպատակը 

պատվիրանի սեր է» (1 Տիմոթեոս 1: 5): 

 

Թեեւ որոշ հունա-հռոմեական եկեղեցիների պնդում են, թե հավատում 

են, որ, իրենց ընդունման միլիտարիստական «քրիստոնեության» եւ այլ 

անօրեն վարդապետությունների, նրանք ունեն, նման փարիսեցիների 

հին (Մատթեոս 15: 3-9), հիմնավորված շուրջ օրենքի Աստծո 

վավերացնում եւ ավանդույթները, որոնք հակասում են դրան: 

 

Հովհաննես Մկրտիչը (Ղուկաս 3.14) եւ Հիսուսը (Յովհաննէս 18.36) 

ուսուցանել է, դեմ ռազմատենչ մասնակցության այս տարիքում:Բոլոր 

իրական գիտնականները գիտակցում են, որ վաղ քրիստոնյաները չէին 

մասնակցում են մարմնական պատերազմի. Եկեղեցին Աստծո 

գործիչների, ինչպիսիք են Մելիտո է Սարդիս գրել է դրա դեմ, իսկ 

Տհեոպհիլուս Անտիոքացին գրել է քրիստոնյաների դեմ, նույնիսկ 

հետեւում բռնի սպորտի զարգացումը. Շարունակվող Չուրչ ոֆ Գոդ դեռ 

սովորեցնում դէմ ռազմատենչ մասնակցության եւ դիտելով 

միտումնավոր բռնի սպորտի այս տարիքում: 

 

Չնայած նրան, որ ռազմական մասնակցությունը դատապարտվել ուշ, 

քանի որ 3-րդ դարում հռոմեական եպիսկոպոսի եւ Սաինտ Հիպպոլյտուս 

շրջանակներում մեկ դար իր մահվան, հունա-հռոմեական եկեղեցիները 

փոխվել այս կետում. Նրանք ուշ այնքան հեռու գնաց, առաջարկել 

«մեղքերի թողության» տակ որոշումներով Հռոմի Պապ Ուրբանուս ԻԻ- ը 

1095 ԱԴ նրանց, ովքեր պայքարել են պատերազմող կրոնական 

խաչակրաց արշավանքները. 
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Հիսուսն ասել է, «Աստված Հոգի է, եւ իրեն երկրպագողներն ալ պէտք է որ 

երկրպագեն հոգիով ու ճշմարտութեամբ» (Հովհ. 4:24):Այդուհանդերձ, 

հունա-հռոմեացիները սատարելու օգտագործումը տարբեր կուռքերին ու 

պատկերակները, որ նրանք մեծարելու:Տասը պատվիրանները (Ելից 20: 

4-6) եւ Հովհաննես Առաքյալը (1 Հովհ. 5.21). Զգուշացրեց, որ որպես արել 

Մելիտո է Սարդիս 2-րդ դարում: 

 

Չնայած նրան, որ գրքի Եբրայեցիս հաստատում է, որ յոթերորդ օրը 

Շաբաթը ենջոինեդ է քրիստոնյաների (Եբրայեցիս 4: 1-9), առավել ովքեր 

դավանում քրիստոնեություն պատճառ դրա շուրջ: 

 

 

Եկեղեցական պատմությունը, եւ դուրս է Աստվածաշնչում, ցույց է տալիս, 

որ նրանք, ովքեր այդպես էլ արեց ունեցել հաջողություններ խաբելու 

շատերին: 

 

Տհե Տրուե Չուրչ էր հետապնդվում, բայց երբեք հալածող 

 

Հիսուսը եւ Պողոս Առաքյալն է սովորեցրել է, որ ճշմարիտ 

քրիստոնյաները պիտի հալածեցին (Մատթեոս 5: 10-12; 10.23; 2 Տիմոթեոս 

3.12). Թեեւ դա ճիշտ է, որ հունա-հռոմեական եկեղեցիները կանգնած 

հետապնդումները իրենց պատմության մեջ, որ նրանք տարբերվում են 

ճշմարիտ քրիստոնեական եկեղեցու, որ նրանք նույնպես հաճախ 

ֆիզիկական հալածողների: 
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Ոչ-միլիտարիստական ճշմարիտ Աստուծոյ եկեղեցիներուն ողջ 

պատմության երբեք չեն կազմակերպվել ֆիզիկական հալածողներին 

(թեեւ հերետիցս եւ հավատուրացներ, ովքեր պնդում էին, որ նրանց մի 

մասը կարող է ունենալ): 

 

Աստվածաշունչը սովորեցնում է, որ «Մյստերյ Մեծ Բաբելոնը» հարբած 

էր, որ արյան նահատակված սուրբերուն համար (Հայտնություն 17: 4-5), 

որի դա օգնեց պատճառը: Աստվածաշունչը սովորեցնում է, որ յոթ հիլլեդ 

վրա հիմնված "Մյստերյ Մեծ Բաբելոնը» էր ենտանգլեդ հետ 

աշխարհների կառավարությունների տված պիղծ դաշինքին, որ Աստված 

դատապարտում է (տես Հայտնություն 17: 1-9,18; 18: 1-10): 

 

Քանի որ փոխզիջման հետ մարմնաւոր հռոմեական եւ այլ 

առաջնորդների, հունա-հռոմեական եկեղեցիները ոչ միայն 

իրականացվել տարբեր տնտեսական հալածանքները ողջ պատմության 

ընթացքում, նրանք ունեցել են նաեւ ճշմարիտ քրիստոնյաները զոհվել 

պահելու համար նույն գործելակերպը, ինչպես Հիսուսը եւ նրա օրիգինալ 

հետեւորդների ունեցել, ինչպես, օրինակ, պահելով Հանգստության օրվա 

(Գործք 13: 13-15; 18: 4; Եբրայեցիս 4: 9), խուսափելով աստվածաշնչյան 

պիղծ միս, եւ պահելով Պասեքը է 14-ը: 

 

Բողոքական «բարեփոխիչները» ունեցել է նաեւ մարդ է զոհվել, ովքեր դեմ 

ոչ աստվածաշնչյան պրակտիկան մանկական մկրտության. 

 

Հունա-հռոմեացիները հալածուած քրիստոնյաներին անցկացնելու 

համար պետք է օրիգինալ աստվածաշնչյան վարդապետությունների, 
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ինչպիսիք են ճշմարտության մասին Աստվածագլխի, պահպանելով 

աստվածաշնչյան սուրբ օր, հրաժարվելով ընդունել աստղերն / 

սրբապատկերներ / խաչեր, առարկելով հեթանոսական հագուստով 

հունա-հռոմեական հոգեւորականների, հաշվի առնելով, Հռոմ 

ներկայացված վերջ միանվագ Բաբելոնը, ուսուցանելով Աստծու 

արքայութիւնը, առարկելով ոչ աստվածաշնչյան «խորհուրդներից, 'եւ 

ուսուցանելով Հազարամյա Իշխանության Հիսուս Քրիստոսի մասին: 

 

Այն կարող է նաեւ լինել հետաքրքրություն է նշել, որ կան իրականում, 

հունա-հռոմեական մասնավոր մարգարեությունները », որոնք 

դասավանդում են հունա-հռոմեացիները կարող է դա անել նորից վերջին 

անգամ. 

 

Ճշմարիտ Եկեղեցին Աստուծոյ վաղուց արդեն հետապնդվում է նրանց, 

ովքեր պնդում էին, պետք է Աստծու կամքը ծառայությունը:Հիսուսը 

զգուշացրեց Այս մասին Ջոհն 16: 2-4: 

 

Արտաքինքին զարդարանք եւ տեսքը 

 

Եկեղեցու պատմաբանները գիտակցում են, որ օրիգինալ 

հոգեւորականները (սարկավագների / երեցները / նախարարներ / 

պրեսբյտերս / եպիսկոպոս / հսկիչները) չի կրում տեսակը եզակի 

բացահայտելով հանդերձների, ինչպիսիք են, մինչեւ հիմա 

օգտագործվում է Հռոմեական եւ Արեւելյան ուղղափառ կաթոլիկ 

հոգեւորականների: 
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Բնօրինակը քրիստոնյա առաջնորդները հագնված, ինչպես նորմալ 

մարդկանց: Յիսուս, Ինքն էր պետք է մատնանշել Հուդայի (Մարկ. 14: 43-

46), ինչպես նա չի հագնված, շատ տարբեր է, քան մյուսների: Մինչ ոք չէր 

ակնկալում, մի քրիստոնյա առաջնորդ է պատշաճորեն հագնվում (տես 

Մատթեոս 22: 11-14), վաղ ղեկավարները չեն հագնվում է շատ տարբեր է 

հանրության համար: 

 

Հունա-հռոմեական հոգեւորականները հաճախ հագնում տեսակի 

հագուստ, որ քահանաները համար արեւի աստծու Միհրի հագնում.Այս 

տեսակի հագուստով չէր ընդունվել է հռոմեական եւ Արեւելյան 

Ուղղափառ, մինչեւ նրանք ազդել են հեթանոսական կայսր Կոստանդին է 

4-րդ դարում (ով հետեւորդ Միհրի եւ նույնիսկ Միհրի 'պատկերը 

մետաղադրամների բանից հետո, երբ նրա ենթադրյալ դարձի): 

 

Ինչ վերաբերում է բողոքական նախարարների: Դե, ոմանք, ինչպես 

շատերը անգլիկան (Անգլիայի եկեղեցու), մի հագնում է նույն տեսակի 

հագուստ, քանի որ հունա-հռոմեացիների. 

 

Եւ ուրիշներ? Լավ է, որ սպիտակ օձիք, որ շատ նախարարները հագնում 

չի եկել Աստվածաշնչից. Չնայած նրան, որ ժամանակակից հակառակ 

սպիտակ օձիք զեկուցվել է արդեն հորինել է 19-րդ դարում, այն արդեն 

պնդում է, որ արեւի քահանաները հագնում որոշակի տարբերակը նրանց 

առնվազն դեռեւս 1000 մ.թ.ա. 

 

Նախարարությունը է Աստուծոյ եկեղեցիներուն չեն հագնում, 

քահանայութիւն մանյակ նման շատերը հունա-հռոմեացիների անել: 
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Ինչ վերաբերում է եկեղեցական շենքերի. 

 

Պարզվում է, որ առաջին, մասնավորապես, կառուցվել քրիստոնեական 

եկեղեցու շենքը կառուցվել է Երուսաղեմում դուրս աղյուսների ավերված 

հրեական տաճարի 70ս հայտարարությունն այստեղ է 4-րդ դարի 

խճանկարը ներկայացուցչություն դրանից: 

 

   Եկեղեցին Աստծո Երուսաղեմի արեւմտյան Հիլլ Ցալլեդ Մտ. Զիոն 

 

Վերը նշված շենքը, որը ենթադրվում է, կառուցվել են 1-ին դարում, եւ 

նայեց նման է հրեական ժողովարաններում ժամանակ: Այն ուներ 

պարապետս համար անվտանգության (Օրենք 22: 8), բայց այն չի 

պարունակում խաչեր, կոթողներ, կամ Ստեեպլես: 

 

Խաչեր չէր ընդունվել է հունա-հռոմեացիների առնվազն 150 տարի անց 

Հիսուսը հարություն առավ: Ժամկետները հաճախ միստրանսլատեդ Նոր 

Կտակարանի որպես «խաչ» եւ «խաչելության, փաստորեն, նշանակում է 

'բեւեռ' եւ 'ցցին,« համապատասխանաբար, օրիգինալ հունական. 
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Ստեեպլես, նման կոթողներից էին մի պհալլից խորհրդանիշ, ինչպես 

նաեւ խորհրդանիշ է հեթանոսական արեւի աստվածների:Ավելացվում է 

այնպիսի խորհրդանիշները քրիստոնեական շենքի կլինի անպատշաճ 

Աստծո ժողովրդի համար (տես Երկրորդ Օրինաց 12: 29-32): Նրանք, 

ովքեր իսկապես Աստծո Եկեղեցում չեն տեղադրել այնպիսի նշաններ 

շենքերի: 

 

Նույնը ճիշտ է նաեւ, որ օգտագործման գարգոյլես հունահռոմեական 

եկեղեցական շենքերի: Գարգոյլես են, որ վախեցնել չար հոգիները հեռու 

եկեղեցուց: 12-րդ դար, կաթոլիկ ՍԱԻՆՏ ԲԵՐՆԱՐԴ անձնագիրը 

Ցլաիրվաուխ հայտնի էր հանդես գալ նրանց դեմ, ինչպես 

կռապաշտություն, դեռ շատ հայտնի շենքեր (նման կաթոլիկ Մայր 

տաճարի Նոտրե Դամե) ունեն Գարգոյլես նրանց վրա. 

 

Թեեւ այնտեղ կարող է լինել մի տեղ համապատասխանորեն գեղազարդ 

պաշտամունքային վայրեր (օրինակ, 1 Թագավորներ 6), առկա է 

գեղարվեստական պատմություն ես կցանկանայի պատմել Մականուն: 

Մեկում «Ինդիանա Ջոնսի" ֆիլմերում, մի քանի հոգի փնտրում է բաժակը, 

որ Հիսուսը, իբր, խմեց դուրս իր վերջին Պասսովեր (տես Ղուկաս 22:20): 

Մի տեսարան ցույց տվեց մի սեղան բազմաթիվ գավաթների: Այն նաեւ 

ցույց է տվել, տարբեր կմախքներ մարդկանց, ովքեր եկել եւ փորձել է 

սխալ ցուպ-քանի որ, ըստ ֆիլմի, ընտրելով սխալ բաժակը եւ սկսում է 

հեռանալ հանգեցրել է մահվան: Կապարի բնավորությունը, Ինդիանա 

Ջոնես, հետո տեսնելով ընտրությունը գավաթների, այնպես էլ գեղազարդ 

ու պարզ, սկսեց վերցնել թանկ հայտնվող մեկը: Նա այնուհետեւ նշել է, 

ինչ-որ բան է ուժի, «Հիսուսն էր ատաղձագործ եւ իր աշակերտները 

ձկնորս էին: Չկա ոչ մի կերպ Նա ուներ մի միկրո ոսկե գավաթ. «Այնպես 

որ, Ինդիանա Ջոնես գրի, թանկարժեք բաժակը. Նա այնուհետեւ վերցրեց 
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ամենաէժան փնտրում բաժակը, որի իրավունքն էր բաժակը, ըստ ֆիլմի, 

եւ ապրել. 

 

Իմ կարծիքով. 

 

Չնայած նրան, որ Ինդիանա Ջոնես պատմությունը հերյուրանք է, 

իրական կյանքում, որոշ մարդիկ չափազանց շատ շեշտը արտաքին 

տեսքը շենքերի, հեռուստատեսային շնորհանդեսներ, զգեստ, եւ այլն, 

այնպես էլ Հին եւ Նոր Կտակարանների, Աստված դարձնում այն պարզ է, 

որ նա չի դատում դուրսէն տեսքը նման մարդկանց դա անել (1 Սամուել 

16: 7; Մատթէոս 7: 21-23, 23: 27-28): Պողոս Առաքյալը հասկացրել է, որ 

թեեւ ինքը ընտրվել է Աստծո կողմից (Գործք 9: 10-18), նա ոչ մի 

առանձնապես լավ խոսնակ (2 Կորնթացիներ 10.10).Նույնը ճշմարիտ էր 

Մովսէսի (Ելից 4: 10-14) եւ Երեմիայի (Երեմիա 1: 6): Պօղոս, Մովսեսը, եւ 

Երեմիան բոլորս ավելի լավ հայտնի են իրենց գրվածքներում. 

 

Քրիստոնյաները խրախուսվում են իրավամբ բաժանել խոսքը 

ճշմարտության (2 Տիմոթեոս 2.15), եւ հիմնվում են սուրբգրային 

չափանիշների (Հովհ. 5:39), որոնք Աստծո չափանիշները (տես 2 

Տիմոթեոս 3.16), եւ ոչ թե դուրս տեսքը (2 Կորնթացիներ 10: 7-11), երբ 

փորձում է որոշելու, թե ով է խոսում ճշմարտությունը հավատարմորեն 

եւ որը հանդիսանում է ճշմարիտ քրիստոնեական եկեղեցին: 

 

Ճշմարիտ եկեղեցին քարոզում ճշմարիտ Ավետարանը Աստուծոյ 

թագաւորութեան 
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Հիսուսը եկավ քարոզէր արքայութեան աւետարանը, Աստուծոյ 

 

Հիսուսը եկավ Գալիլեայի, քարոզելու ավետարանը Աստծո 

արքայությունում, 15 եւ կըսէր. Ժամանակը լրացած է, եւ Աստուծոյ 

թագաւորութիւնը մօտեցած է. Ապաշխարեցէք, ու հաւատացէք 

աւետարանին: (Մարկ 1: 14-15, ԿՋՎ) 

 

Եւ Յիսուս ակնկալվում Իր հետեւորդներին հավատալ արքայութեան 

աւետարանը: Նա խոսեց դրա առակներով (օրինակ Մատթեոս 13: 3-50; 

Մարկ 4: 2-12; Ղուկաս 13: 20-21), քանի որ շատերը պատրաստ չէին 

հասկանալ խորհուրդները Աստծո արքայությունում այս տարիքում 

(Մարկոս 4: 11; Մատթեոս 13: 10-11): 

 

Հիսուսն ուսուցանել է, որ Իր հետեւորդները կլինի ներգրավված 

հռչակման ավետարանի արքայության, ինչպես նաեւ: 

 

Եվ սա արքայութեան աւետարանը պիտի քարոզուի ամբողջ աշխարհում, 

որպես վկա բոլոր ազգերուն, եւ այն ատեն վախճանը պիտի գայ: 

(Մատթէոս 24.14). 

 

Գնացէք ուրեմն աշակերտ դարձրէք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցէք 

անունով Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու, 20 Ուսուցանեցէք նրանց պահել 

այն բոլոր բաները, որ ես պատուիրեցի ձեզ. եւ ահա ես ձեզ հետ եմ միշտ, 

նույնիսկ մինչեւ վերջ տարեկանից:(Մատթեոս 28: 19-20) 
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Քարոզէր արքայութեան աւետարանը Աստծո աշխարհին, որպես վկա, 

նշանակում է, որ մենք պետք է հասնել բոլոր ազգերը Թագավորության 

լուրը: Իսկ նրանց համար, ովքեր կարող են արձագանքել, որ Աստված կոչ 

է անում (Հովհ. 6.44), մենք, ապա ձգտում ենք սովորեցնել այն ամենը, որ 

Յիսուս հրամայեց. 

 

Իր Հարությունից հետո, Հիսուսը սովորեցրեց իր աշակերտներին 

արքայության մասին Աստուծոյ: 

 

Նա նաեւ ներկայացրեց իրեն կենդանի հետո Իր տառապանքի կողմից 

շատ ապացոյցներով, որ տեսել են նրանց քառասուն օրերի ընթացքում եւ 

խոսում բաների Աստուծոյ թագաւորութեան մասին: (Գործք 1: 3) 

 

Առաքյալները ուշ քարոզում, որ նույն հաղորդագրությունը առաջիկա 

համաշխարհային կառավարության Աստծու թագավորության (օրինակ 

Գործք 19: 8), քանի որ դեռ չի շարունակվող Չուրչ ոֆ Գոդ. Քարոզէր 

արքայութեան աւետարանը է բերել հալածանքներ անցյալում եւ նաեւ 

ձգան գալիս հալածանք ըստ բազմաթիվ սուրբ գրություններում 

(Մատթեոս 24: 9-14, Մարկ. 13: 10-13; համեմատիր Ղուկաս 21: 12-19; 

Դանիէլ 11: 28-35): 

Ճշմարիտ եւ օրիգինալ ավետարանը հաղորդագրությունը մեկն է 

կուսուցանվի այսօր: 

 

Զարմանում եմ, որ դուք վերածվում հեռու այդքան շուտ նրան, ով կոչ է 

արել ձեզ Քրիստոսի շնորհով, մեկ այլ ավետարանի, 7 ինչը չէ մյուսին: 

բայց կան ոմանք, ովքեր վրդովեն ձեզ եւ ցանկանում են խեղաթիւրել 
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Քրիստոսի աւետարանը: 8 Բայց նույնիսկ եթե մենք կամ երկնքից մի 

հրեշտակ, քարոզել որեւէ այլ ավետարանը քեզ, քան այն, ինչ մենք 

քարոզեցինք ձեզի, նզովեալ ըլլայ: 9 Երբ մենք նախկինում նշել է, այնպես 

որ հիմա, նորից եմ ասում, եթե որեւէ մեկը քարոզում ուրիշ որեւէ 

աւետարան, քան ձեզանից, թե ինչ եք ստացել, նզովեալ ըլլայ: 10 

Որովհետեւ չեմ ես հիմա համոզել, տղամարդկանց, թե Աստծուն. Կամ ես 

ջանամ հաճեցնել: Քանի որ եթէ ես դեռ գոհ է տղամարդկանց, ես չէի 

կարող լինել ծառայ Քրիստոսի. (Գաղատացիս 1: 6-10) 

 

Շատերը չի սովորեցնի ուղերձը ավետարանի թագավորության, քանի որ 

այն տարբերվում է շատ ավանդույթների եւ նախասիրությունների 

մարդկանց: Հիսուսը գալիս է կրկին իշխելու երկրի վրա (հմմտ. Ղուկ 19: 

11-12; Մատթեոս 6.10; Հայտնություն 5: 9-10; 20: 4-6) եւ կարող է բերել 

պարգեւատրում Իր սրբերի Նրա հետ (Եսայիա 40 10; 62:11): 

 

Ցավոք, փոխարենը ուսուցանելու այն, ինչ Հիսուսն ուսուցանեց 

ավետարանի Թագավորության, շատերը փոխարենը հիմնականում 

սովորեցնում իրենց տարբերակի դեմս Հիսուս (տես նաեւ մեր ազատ 

գրքույկը Ավետարանը Թագավորության Աստծո): Ոմանք սխալմամբ 

գաղափարը, որ միջազգային համագործակցության կբերի խաղաղության 

եւ բարգավաճման երկրի վրա. 

Բացի այդ, շատերն են ասում, որ մարդիկ դիմել տարբերակի «Մարը, որ 

նույնպես կեղծ ավետարանը (Գաղատացիս 1: 6-9): Աստվածաշունչը 

սովորեցնում է դիմել Աստծուն (Հովել 2.13; Գործք 26.20), եւ եկեղեցին 

պատմությունը ցույց է տալիս մեզ, որ վաղ քրիստոնյաները չէին դիմել է, 

ոչ էլ մեծարել Հիսուսի մայրը, Մարիամը, (տես նաեւ ազատ գրքույկը, 

շարունակական Հիստորյ ոֆ տհե Եկեղեցին Աստծո): 
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Էր ճշմարիտ Եկեղեցին պետք է լինի մեծ. 

 

Հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցին, որը ամենամեծ եկեղեցին պնդում 

կապերը քրիստոնեության: Չնայած նրան, որ այն չի, երբեմն վերաբերում 

է ինքնին, քանի որ «Աստծո Եկեղեցում», այն է դրա չափը ապացուցում է, 

որ դա է ճշմարիտ Եկեղեցին Աստուծոյ. 

 

Կամ կարող է մի փոքր խումբ, եւ / կամ հավաքածու համեմատաբար 

փոքր խմբերի, ըստ էության, շարունակությունն է ճշմարիտ եկեղեցու. 

 

21-րդ դարում, չէր Հիսուսի ճշմարիտ Եկեղեցի է քարկոծում է աշխարհում, 

կամ լինել խոշոր խաղացող բարձր ներգրավված աշխարհի քաղաքական 

դեպքի վայր? 

 

Դե, Հիսուսը եւ Առաքյալները սովորեցրել է, որ ճշմարիտ եկեղեցին կլինի 

փոքր 

 

Մի վախնար, պզտիկ հօտ, որովհետեւ ձեր Հայրը հաճեց տալ ձեզ 

արքայութիւնը: (Ղուկ. 12.32). 

 

Եսայիան նաեւ Իսրայելի մասին բացականչում է. «Չնայած թիվը 

Իսրայէլի որդիներուն լինել, քանի ավազի ծովի, մնացորդը պիտի փրկուի: 

28 Նա ավարտել է աշխատանքը, եւ կտրել այն կարճ արդարութեան 

համար, որովհետեւ Տերը կատարել է կարճ աշխատանքը երկրի վրայ. 

(Հռովմայեցիս 9: 27-28) 
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Նույնիսկ այդպես է, ապա, այս ներկայ ատենը մնացորդ մը կայ, ըստ 

ընտրութեան շնորհի. (Հռովմայեցիս 11: 5) 

 

Հիսուսը սովորեցրել է, որ միայն մի քանիսը պետք է գտնել ճանապարհը 

դեպի հավերժական կյանքի այս տարիքում, քանի որ մեծ մասը չէր գնալ 

լայն ճանապարհը, որ տանում է դեպի կործանում (Մատթէոս 7: 13-14, 

20:16): Նա նաեւ ուսուցանել է, որ շատերը ձգտում է մտնել, բայց ոչ այն 

գտնել (Ղուկաս 13.24). 

 

Եթե շատ փոքր մարմինը հավատացյալների կարող է լինել ճշմարիտ եւ 

առավել հավատարիմ եկեղեցին, դա չի իմաստ, որ Աստված 

հիմնականում աշխատում միջոցով համեմատաբար քիչ ժամանակ 

եկեղեցու տարիքից. Շատ դավանող քրիստոնյաները, ըստ երեւույթին, 

կասկածի տակ դնել այդ փաստը: 

 

Ինչպես մարգարեացվել է, շատերը անտեսվել, թե ինչպես է Աստված 

աշխատում (Զաքարիա 4: 6-9; 6.44) եւ «անարգել օրը փոքր բաների 

վերաբերյալ» (Զաքարիա 4.10). 

 

Կարող է ճշմարիտ եկեղեցին մնում է մի Ցիտյ. 

 

Եղել շտաբը ճշմարիտ քրիստոնեական եկեղեցու մնալ մի քաղաքում, 

ինչպիսիք են Հռոմ, կամ Կ.Պոլիս: Բազմաթիվ միլիոնավոր կարծում, որ. 
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Սակայն, ըստ Պողոս Առաքյալի, որ անհնար էր: Ուշադրություն դարձրեք, 

թե ինչ է նա գրել է (մեկ բողոքական եւ երկու կաթոլիկ 

թարգմանությունները սուրբ գրության են ստորեւ): 

 

Որովհետեւ մենք հոս չունինք մնայուն քաղաք, բայց մենք ձգտում են մեկը 

գալ: (Եբրայեցիս 13.14, ՆԿՋՎ) 

 

Որովհետեւ մենք ունենք ոչ թե այստեղ մշտական քաղաք, բայց մենք 

ձգտում ենք, որ այն պետք է գա (Եբրայեցիս 13.14, Ռեյմս ՆՏ): 

 

Կա ոչ մշտական քաղաք է մեզ համար այստեղ, մենք փնտրում են մեկին, 

որը դեռ պետք է. (Եբրայեցիս 13.14, Նեւ Ջերուսալեմ Բիբլե, նջբ): 

 

Ակնհայտ է Պողոսը սովորեցնելով, որ չի կարող լինել մշտական քաղաք 

քրիստոնյաների համար, քանի դեռ քաղաքը, որը պետք է գա ( «Նոր 

Երուսաղեմը» Հայտնություն 21: 2): Այսպիսով, Պողոսը սովորեցնելով, որ 

ոչ մի մարդկային քաղաքը, այդ թվում Հռոմից, կարող է լինել մշտական 

շտաբի քաղաքը հավատացյալների. 

 

Ըստ Նոր Կտակարանի, ճշմարիտ վարդապետությունը (1 Տիմոթեոս 4.16; 

2 Տիմոթեոս 3: 14-16; Գաղատացիս 2: 5; Կողոսացիս 1: 21-23; Հուդա 3; 

Գործք 14: 21-22) եւ եղբայրական սերը (ֆիլադելպհիա է բուն հունական, 

Հեբրեւս 13: 1), ոչ թե աշխարհագրական դիրքը, ենթադրվում է 

շարունակել: Շարունակվող եկեղեցին Աստծո շարունակվեց օրիգինալ 

առաքելական վարդապետությունների եւ ձգտում է զբաղվել 

Պհիլադելպհիան սերը: 
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Եկեք նայենք ավելի է, ինչ Հիսուսը սովորեցնում է ապագա 

ղեկավարությանը եկեղեցու վերաբերյալ վայրում: 

 

եւ դուք պետք է լինի ատելի է բոլոր մարդոց համար, իմ անունովս, հապա 

ան, որ կը ուզածին հասնել մինչեւ վախճանը, անիկա պիտի փրկուի: 23 

Երբ նրանք պիտի հալածեն ձեզ այս քաղաքին, փախէք ուրիշ (Մատթեոս 

10: 22-23, ԴՐԲ) , 

 

Դուք պետք է համընդհանուր ատելի հաշվին, իմ անունովս, բայց ամեն ոք, 

ով որ տոկայ մինչեւ վախճանը, անիկա պիտի փրկուի: 23 Եթե հալածեն 

ձեզ մի քաղաք, ապաստան է հաջորդ. եւ եթե նրանք հալածեն ձեզ, որ 

ապաստան է մյուսը: Ի ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ դուք ստիպված չեք 

անցել կլոր Իսրայէլի քաղաքները, մինչեւ որ մարդու Որդին գայ. 

(Մատթեոս 10: 22-23, նջբ) 

Քրիստոնյաները են հարատեւել ու յարատեւեն հաւատքին մէջ: Եւ Յիսուս 

դեռ չի եկել, եւ ինչ էլ որ քրիստոնյաները եղել են Պաղեստինում արդեն 

չասեդ միջոցով բոլոր քաղաքներում, այդ աշխարհագրական 

տարածաշրջանում, քանի որ Հիսուսն ասաց, որ այս (խաչակրաց 

արշավանքները օգնեցին ապահովելու համար այս): Հետեւաբար, Հիսուսը 

ակնհայտորեն նկատի է քաղաքներում, քան նրանք, որոնք գտնվում են 

տարածքում Պաղեստինի. (Ըստ «Իսրայէլի քաղաքները», - այս ներառում 

է Իսրայելի ցեղերին որ ցրուած էին, մեկ Ջամես 1: 1, եւ ոչ միայն նրանք, 

ովքեր այդ տարածքում սովորաբար կոչվում է Իսրայելը, կամ 

Պաղեստինը քրիստոնյաների համար ապաստան): 
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Հետեւաբար, ինչի հիման վրա Հիսուսը եւ ուսուցանել է Պողոս Առաքյալը, 

եկեղեցիներ, որոնք պնդում են, որ մշտական քաղաք առաքելական 

հաջորդականության համար մոտ 2000 տարիների ընթացքում կարող է ոչ 

ճշմարիտ քրիստոնեական եկեղեցին: Այդուհանդերձ, քանի որ 

պատմությունը ցույց է տալիս, որ շտաբը ճշմարիտ Եկեղեցու Աստծո 

փոխվել է դարերի ընթացքում ստացված սկզբանե Երուսաղեմում (Գործք 

2) հնարավոր Անտիոքում (Գործք 11.26). Դեպի Եփեսոս Զմյուռնիայում 

դեպի Եվրոպա (տարբեր քաղաքներում) տարբեր վայրերում Հյուսիսային 

Ամերիկայում, սա նշան է, որ մի խումբ, ինչպիսիք են շարունակական 

եկեղեցու Աստուծոյ (որը ներկայումս հիմնված է հինգ քաղաքներում 

շրջանի Կալիֆորնիայի) կարող է լինել ճշմարիտ քրիստոնեական 

եկեղեցին: 

 

Այսպիսով, բացակայությունը «մշտական քաղաք» է նաեւ «ապացույցն» է, 

որ վերացնում է, այսպես կոչված, «Առաքելական տեսնում« այն 

եկեղեցիներից, որոնք պնդում բազմաբնակարան-րդ դարի 

շարունակականությունը Հռոմում, Անտիոքի, Երուսաղեմում, 

Ալեքսանդրիայում, Կոստանդնուպոլսում, եւ այլուր: 

 

Թերեւս դա պետք է նշել նաեւ, որ Աստվածաշունչը, մասնավորապես 

դատապարտում է «մեծ քաղաքի, որը նստում է յոթ բլուրների 

(Հայտնություն 17: 9, 18). Հռոմ եւ Կոստանդնուպոլիս համարվում են «յոթ 

հիլլեդ 'քաղաքներում, որտեղ, ինչպես որ հինգ քաղաքներում 

տարածաշրջանը Կալիֆորնիայի չէ. 

 

Կիրակին պահելու ուսուցանվեց եւ էր շարունակել 
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Թեեւ շատերը, ովքեր դավանում քրիստոնեություն հանդես գալ կիրակի 

օրն է հանգստի համար քրիստոնյաների, որ ոչ մի տեղ է սովորեցրել է 

Աստվածաշնչում: Կիրակի, ինքնին, մտել դավանության քրիստոնյա 

աշխարհին միջոցով փոխզիջումների հեթանոսական պետական 

մարմինների եւ հեթանոսական արեւի աստված պաշտամունքի. 

 

Հին Կտակարանի սովորեցնում է, որ յոթերորդ օրը Կիրակին էր միջեւ 

Աստծո եւ Նրա ժողովրդի (Ելից 31: 13-18). 

 

Բայց ինչ վերաբերում է Նոր Կտակարանում: Նոր Կտակարանը հստակ 

ցույց է տալիս, որ Հիսուսը (Ղուկաս 4.16, 21; 6: 6; 13.10), ինչպես նաեւ 

Առաքյալների եւ հաւատարիմ (Գործք 13: 13-15, 42-44, 17: 1-4; 18 : 4; 

Եբրայեցիս 4: 9-11) պահվում եօթներորդ օրը կիրակի (որը կոչվում է 

շաբաթ օրը անգլերեն օրացույցներ): 

 

Չնայած նրան, որ ոմանք ասում են, որ այս օրը երկրպագության փոխվեց, 

եւ ոչ թե նախատեսված մնալ քրիստոնյաների համար, նկատում է, թե ինչ 

է Նոր Կտակարանը ինքնին իրականում սովորեցնում (մեկ բողոքական եւ 

երկու հռոմեական կաթոլիկ թարգմանություններում ստորեւ): 

 

Մնում է, ապա, շաբաթ-Մնացած ժողովրդի համար Աստծո, 10 նրանց 

համար, ովքեր մտնում են Աստծո հանգիստը նույնպես հանգչում է իր 

աշխատանքից, ինչպես որ Աստված արել է իր 11 Ուրեմն եկեք, ամեն 

ջանք գործադրում է մտնելու այդ հանգիստը, այնպես, որ ոչ ոք չի ընկնում 

հետեւելով իրենց օրինակին անհնազանդության (Եբրայեցիս 4: 9-11, Նեւ 

Ինտերնատիոնալ Վերսիոն). 
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Այնտեղ դեռ պետք է, հետեւաբար, յոթերորդ օր հանգիստ պաշտպանված 

են Աստծո ժողովրդի, 10 քանի որ մուտք գործել տեղը հանգստի է 

հանգստի հետո ձեր աշխատանքի, քանի որ Աստված արել հետո իր 11 

Եկեք, ուրեմն, մամուլի սպասում է մտնել այս տեղը հանգստի, կամ 

ձեզանից ոմանք կարող պատճենել այս օրինակին հրաժարվում է 

հավատալ, եւ պետք է կորցրել. (Եբրայեցիս 4: 9-11, նջբ) 

 

Հետեւաբար այնտեղ է թողել սաբբատիսմե ժողովրդի համար Աստծո. 10 

որովհետեւ ան որ մտաւ անոր հանգստավայրը, նույնը ալ հանգստացաւ 

իր գործերէն, ինչպէս Աստուած, իր 11 Եկեք շտապում հետեւաբար մտնել 

այդ հանգստի. որ ոչ մէկը Ընկնել նույն օրինակով անհաւատութիւնը. 

(Եբրայեցիս 4: 9-11, բնօրինակը եւ Տրուե Ռեյմս Նոր Կտակարանի 

թվագրության 1582) 

 

Պատմությունը ցույց է տալիս, որ Հանգստության պահպանումը պահվել 

ողջ պատմության ընթացքում, չնայած հնչեցված մեղադրանքների 

կայսերկան իշխանությունների եւ խորհուրդների մարդոց: Սաբբատհ-

պահելով տարածումը օրիգինալ եկեղեցու Երուսաղէմէն Փոքր Ասիայում, 

Աֆրիկայում, Եվրոպայում եւ Ասիայում վաղ դարերում Շաբաթը պահելու 

փաստագրված է տեղի է ունեցել դարեր շարունակ, եւ եկել է Արեւմտյան 

կիսագնդերը ոչ ուշ, քան 1600ս. 

 

Միայն մի եկեղեցի, որը շարունակում է պահել Շաբաթը մինչեւ 21-րդ 

դարում կարող է լինել ճշմարիտ եկեղեցին ժողովրդի համար Աստծո Ըստ 

Նոր Կտակարանի (Եբրայեցիս 4: 4 ցույց է տալիս, որ այս Կիրակին 

մնացածը կապված է յոթերորդ օրը): 
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Պատճառներից մեկը, որ այսօր շատերը չեն հասկանում, թե ինչ է 

Աստվածաշունչը սովորեցնում է, որ որոշ թարգմանիչներ միտումնավոր 

միստրանսլատեդ հունարեն բառը սաբբատիսմոս (ςαββατισμóς), 

հայտնաբերվել է Եբրայեցիներ 4: 9. Բողոքական նորա եւ ՆԿՋՎ 

միստրանսլատե այն որպես չի փոխվել տարբերակը Ռեյմս Նոր 

Կտակարանի, որը նաեւ հայտնի է որպես Չալլոներ տարբերակով 

(փոխվել է 18-րդ դար): Բոլոր երեք միստրանսլատե բառը որպես 

«հանգստի», մինչդեռ մի ուրիշ հունարեն (տրանսլիտերատեդ, ինչպես 

կատապաուսին), թարգմանվել որպես «հանգստի» Նոր Կտակարանում: 

Սաբբատիսմոս հստակորեն վերաբերում է «Շաբաթ հանգստի» եւ ազնիվ 

գիտնականների բոլորս ընդունենք, որ , , Քանի որ միստրանսլատիոնս, 

առավել այսօր չեն գիտակցում, որ յոթերորդ օրը Սաբբատհ հատուկ 

ենջոինեդ քրիստոնյաների համար Նոր Կտակարանում: 

 

 

Տհե Սուրբ օրեր ու Աստծո ծրագիրը փրկության 

 

Ի Ծննդոց 1.14, Աստված հայտարարում է, որ նա որոշակի լույսերը 

(ինչպես արեւը, եւ լուսինը) նշելու դուրս սուրբ օր / կրոնական տոների 

(Աստծո Խոսքը թարգմանություն) դեռեւս մի քանի, ովքեր պնդում են, 

Հիսուսին պահել նրանց. 

 

Աստծունը Տոներից եւ սուրբ գումարումների են բոլոր նշված է 

Աստվածաշնչի 23-րդ գլխում գրքի Ղեւտացոց: Դրանք են յոթերորդ օրը 

Կիրակին, Զատիկի, Բաղարջակերքի օրերէն, Պենտեցոստ, տոնը փողերը 

օրվա Քավության, Տօն Վրանների, եւ վերջին մեծ օրը. Թեեւ շատերը 
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Մոդերնս կլիներ անվանել դրանք "Հրեական" փաստն այն է, որ Հիսուսը, 

իր աշակերտները, եւ նրանց վաղ հավատարիմ հետեւորդները պահել է 

նրանց. Այսպիսով, նրանք պահվում են նրանք, ովքեր ի շարունակական 

Աստծո Եկեղեցում: Այս աստվածաշնչյան Սուրբ օրեր նշում դեպի 

առաջին եւ երկրորդ գալուստը Յիսուսի եւ օգնության շոուի Աստծո 

փրկության ծրագրի. 

 

Շատ Մոդերնս կզարմանայի է գիտակցել, որ վաղ քրիստոնյաները 

ակնկալվում է, որ գրեթե բոլոր նրանց, ովքեր երբեւէ ապրել պետք է 

փրկել, եւ լինել մի մասը Աստծո հավերժական արքայությունում: 

Նույնիսկ վաղ հունա-հռոմեական կողմնակիցները, ինչպիսիք են 

Իրենաեուս Լիոն, Օրիգենեսը Ալեքսանդրիայի, Գրիգոր Նյուսացին, եւ 

Ամբրոսե Միլանի սովորեցրել է առնվազն մասի այդ վարդապետության: 

 

Պարտ ոֆ տհե պատճառով, որ այդ վարդապետությունը 'կորուսյալ »այն 

էր, որ ավելի քիչ է եւ ավելի քիչ են հունա-հռոմեացիների կլինի պատշաճ 

կերպով պահպանել աստվածաշնչյան սուրբ օր, հատկապես այն բանից 

հետո, որ նրանք փոխվել զատիկը է 2-րդ դարում: Գրեթե բոլոր սուրբ 

օրերը դատապարտել են ուղղափառ եպիսկոպոս Ջոհն Չրյսոստոմ, կայսր 

Թեոդոսիոս (հռչակած մահապատիժը նրանց համար, ովքեր 

կհամարձակվեն շարունակում են պահել աստվածաշնչյան ամսաթիվը 

Զատիկը), ինչպես նաեւ արել խորհրդին Լաւոդիկէի է վերջին 4-րդ դարում 

, Հայտարարությունները, ինչպես նաեւ հետապնդումներ, ըստ 

հեթանոսական Կոստանդին կայսեր ավելի վաղ այդ դարում, ինչպիսիք 

են, «Եկեք, ապա ոչ մի կապ չունեն ընդհանուր գարշելի հրեական 

ամբոխի», նաեւ խաղացել է իր դերը: 
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Մեկ այլ պատճառ է կորստի իմացության փրկության ծրագրի էր 

դատապարտումը Որիգենիսմ 5-րդ եւ 6-րդ դդ. Մինչ Օրիգենեսն ուներ 

շատ թերություններ (նույնիսկ իր փրկության հասկացություններին), նա 

ընդգրկվել է նրա ուսմունքների հնարավորություն փրկության համար, 

ովքեր չեն պահպանվել, կամ անուղղելի չար այս տարիքում: Հռոմեական 

կաթոլիկ ուսմունքը Քավարանի, կարծես արդեն ընդունվել են որպես ոչ 

բիբլիական այլընտրանք երբեւիցե հետո Որիգենիսմ դատապարտվեց 

(չնայած, որ Արեւելյան ուղղափառ եւ բողոքականները չեն ընդունում 

քավարան): 

 

Ավանդաբար, Եկեղեցին Հռոմի եւ բողոքական եկեղեցիները հակված են 

սովորեցնում, որ հիմա է միակ օրը փրկության եւ, որ բոլոր ոչ թե փրկել 

այս տարիքում չի այրել հավերժ գերեզմանում / գեհենում (թեեւ ներկայիս 

Էկումենիկ ու միջդավանական շարժումները շարունակվում է մայիսին 

փոխել): Արեւելյան ուղղափառ եկեղեցու վաղուց ունեցել 

վերապահումներ այդ մասին, եւ հայտարարել են, որ Աստված կարող է 

փրկել շատ մնացած մարդկության պահին սպիտակ գահին 

դատաստանին (տես Հայտնություն 20: 11-13), բայց չեն համոզված 

(Ֆլորովսկին Գ վերջին բաներ եւ վերջին իրադարձությունները: Ց. 1979. 

Միսիոներական թերթիկների # Ե95հ Սուրբ Պրոտեցտիոն Ռուս 

ուղղափառ եկեղեցու. Լոս Անջելես): Մի մասը պատճառ ուղղափառ 

բացակայության որոշակիության այն է, որ նրանք չեն իսկապես պահում 

աստվածաշնչյան սուրբ օրերը ոչ էլ նրանք հասկանում են, որ իրական 

իմաստը, որ նրանք ունեն քրիստոնյաների համար. Աստծու սուրբ օրեր 

օգնությունը պիցտուրե Աստծունը պլանները մարդկության համար: 

 

Մենք շարունակական եկեղեցում Աստծո պահել նույն աստվածաշնչյան 

սուրբ օր, ինչպես Հիսուսը, իր աշակերտները, եւ նրանց հավատարիմ 
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հետեւորդների, ինչպիսիք են հեթանոս-տարածքի Աստուծոյ եկեղեցին 

առաջնորդների Պոլյցարպ Զմյուռնիայի եւ Մելիտո է Սարդիս պահվել: 

 

Պահելով աստվածաշնչյան սուրբ օրերը հիշեցնում ճշմարիտ 

քրիստոնյաներին Աստծո ճշմարիտ փրկության ծրագրի եւ շնորհի: 

Շարունակվող Չուրչ ոֆ Գոդ հասկանում է, թե ինչպես է յուրաքանչյուր 

սուրբ օրերի կապել Աստծու փրկության ծրագրի (տես նաեւ մեր ազատ 

գրքույկը պետք է պահես Աստծու սուրբ օրերին, կամ Դեմոնից 

Խնջույքներ) 

 

Աստվածաշունչը հստակ սովորեցնում է, որ Հիսուսը Քրիստոսն է եղել 

Պասեքի գառը զոհուեցաւ մեզի համար, եւ որ մենք պետք է պահել այդ 

տոնը բաղարջ հացով (1 Կորնթացիս 5: 7-8): Օրերը Բաղարջակերաց 

օգնությամբ պատկերված է, որ մենք պետք է ձգտենք դնելու մեղքը եւ 

կեղծավորության դուրս մեր կյանքում (տես Մատթեոս 16: 6-12; 23:28): 

 

Նույնիսկ հունա-հռոմեական եկեղեցիները ընդունում են, որ Պենտեցոստ, 

անդրադարձել է նաեւ որպես Տօն շաբաթների (Ղեւտացոց 23: 15-16), եւ 

օրը բերքը (թիվ 28:26) Հին Կտակարանի, ուներ քրիստոնեական 

նշանակություն: Գաղափարը քրիստոնյաների են պտուղը, որը 

հաստատվում է Նոր Կտակարանում (Ջամես 1:18): Հին Իսրայելում կար 

մի փոքր բերքը գարնանը եւ ավելի մեծ բերքը աշնանը: Գարնանային օրը 

սուրբ Պենտեցոստ, երբ ճիշտ հասկացվի, օգնում նկարը, որ Աստված ոչ 

միայն կոչ է անում ինչ - որ հիմա փրկության (Հովհաննես 6.44; 1 

Կորնթացիներ 1.26; Հռովմայեցիս 11.15) մի ավելի մեծ բերքը գալիս ուշ 

(Հովհ. 7: 37. 38): 
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Ընդհանուր առմամբ, հունա-հռոմեական եկեղեցիները չեն պահել 

աստվածաշնչյան սուրբ օրերը, որ տեղի են ունենում աշնանը: Եթե նրանք 

արեցին, որ նրանք կարող են ավելի լավ է գիտակցում, որ տօնը 

շեփորների նկարների Աստծու առաջիկա պատժել միջամտությունները 

երկրի վրա եւ վերադարձի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եօթը փողերը 

Հայտնություն գլուխների 8 և 9 եւ 11: 15-19: Մինչ հունա-հռոմեական 

եկեղեցիները, ընդհանուր առմամբ, համաձայն եմ, որ փողեր է 

Հայտնություն պետք է անել այդ հարցերում (ոմանք տեսնել այդ փողերը, 

ինչպես նաեւ այլաբանական), նրանք տեսնում են, ոչ մի պատճառ 

դիտարկել աստվածաշնչյան տօնը Տրումպետս: 

 

Հաջորդ Ֆալլ սուրբ օրը օրն է Քավության: Հին Կտակարանում, այս օրը 

ներառված արարողությանը, որտեղ Ազազել այծի ուղարկվել է 

անապատում, (Ղեւտացոց 16: 1-10), իսկ քրիստոնյաները, տեսնելով այս 

ուղարկելուց Ազազել այծի արտագնա նկարներ ժամանակի 

հազարամյակի երբ Սատանան պիտի պարտավորված հազար տարի է 

անհատակ փոսի (Հայտնություն 20: 1-4): Դա նշանակում է, որ նա չի 

կարողանա գայթակղել եւ խաբել այդ ժամանակ: 

 

Տօն Վրանների պատկերացնում հոգեւոր եւ նյութական առատությամբ, 

որը տեղի կունենա Հազարամյա Իշխանության ընթացքում Հիսուս 

Քրիստոսի երբ մարդիկ պիտի պահել Աստծո օրենքները, առանց 

Սատանայի խաբեությունների (Հայտնություն 20: 1-6): Սա, ի 

տարբերություն, թե ինչ է կատարվում այժմ աշխարհում խաբվել 

Սատանայի (Հայտնություն 12: 9): Սատանայական խաբեություն մասն է, 

թե ինչու Ամենա ովքեր դավանում է քրիստոնեություն են մոլորեցրել է 

կեղծ նախարարների (2 Ցորինտհիանս 11: 14-15): 
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Վերջին աստվածաշնչյան սուրբ օրերի (Ղեւտացոց 23: 36բ), որը հաճախ 

անվանում են Աստուծոյ եկեղեցիին շրջանակների, քանի որ վերջին մեծ 

օրը: Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ Հիսուսն ուսուցանել է դրա վրա: 

 

Վերջին օրը, որ մեծ տօնի, Յիսուս կայնած էր ու կաղաղակէր. «Եթէ մէկը 

ծարաւ է, թող գայ ինծի եւ խմէ: 38 Նա, ով հավատում է ինձ, ինչպես Գիրքն 

է ասում, - նրա սրտի կհոսեն կենարար ջուրի գետեր »: (Հովհ. 7: 37-38) 

 

Դա է կատարման վերջին մեծ օրը, որ բոլոր նրանք, ովքեր չեն ունեցել 

հնարավորություն փրկության համար իսկապես ունեն այդ 

հնարավորությունը, եւ գրեթե բոլորն էլ ընդունում այդ առաջարկը: 

 

 

Գրեթե բոլոր մարդիկ, ովքեր երբեւէ ապրել, պիտի փրկուի. 

 

Աստվածաշնչյան ճշմարտությունը այն է, որ, քանի որ Աստծո սիրո, 

Յիսուս եկաւ ԴԻԵ է բոլորի համար: 

 

Որովհետեւ Աստուած այնպէս սիրեց աշխարհը, որ մինչեւ անգամ տուաւ 

իր միածին Որդին, որպէսզի ով որ հաւատայ անոր, չկորսուի, հապա 

ունենայ յաւիտենական կեանքը: 17 Քանի որ Աստուած չի ուղարկել իր 

Որդուն աշխարհ, որ դատապարտի աշխարհը, այլ, որպէսզի աշխարհը 

նրա միջոցով փրկուի: (Հովհ. 3: 16-17) 
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Այնպես որ, չէի սիրառատ Աստված ուղարկում է Իր Որդուն մահանալու է 

հարաբերական քչերն կամ աշխարհի. 

 

Բողոքականներ, ովքեր հաճախ մեջբերման Հովհ. 3.16, հակված է 

սովորեցնել, որ աշխարհը կարող է փրկվել, սակայն, որ ճնշող 

մեծամասնությունը, ովքեր երբեւէ ապրած կտուժեն տանջանքի ընդմիշտ. 

Այն է, որ տեսակը փրկության ծրագրի, որ Աստված, ով է ամենագետ է եւ 

սերը գալ. Արդյոք Աստվածաշունչը աջակցել այն գաղափարը, որ բոլորն 

էլ կարող են փրկվել հիմա. Եթե ոչ, այն է, որ արդար. 

 

Քանի որ Աստված բոլոր իմանալով, եւ այն ամենը, հզոր եւ սեր է (1 

Յովհաննէս 4: 8,16), ապա Աստված նախասահմանել առավել ովքեր 

երբեւէ ապրել հավերժական տանջանքների. 

 

Ոչ: 

 

Իհարկե, Աստված է իմաստուն բավարար է ունենալ ծրագիր, որը, ըստ 

էության, աշխատում: 

 

Րոմանս 9: 14-15 ասվում է: 

 

«Այն, ինչ ըսենք. Կա անիրաւութեամբ Աստծուց. Իհարկե, ոչ. 15 Նա ասում 

է Մովսէսին,« Ես ստիպված կողորմի որուն Կողորմեմ, եւ ես պիտի գթամ, 

ում որ պիտի գթամ »: 
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Մենք գիտենք, որ Աստված ընտրեց մասը Իսրայելի Հին Կտակարանի 

փրկության համար այս տարիքում, եւ մի քանի, եթե այդպիսիք կան, այլք: 

Եթե դա է լինելու, թե ինչպես է, որ սերը. 

 

Աստվածաշունչը սովորեցնում է, որ շատերն են միտումնավոր կուրացել 

է այս տարիքում (Հովհաննես 12: 37-40): Նրանք, ովքեր կուրացած են այս 

տարիքում դեռեւս հնարավորություն ունեն (տես Յովհաննէս 9.41; 

Եսայիա 42: 16-18): Ուշադրություն դարձրեք նաեւ, 

 

Ես եւս մեկ անգամ անել զարմանալիք այս ժողովրդի մէջ ... 24 Սրանք էլ, 

սխալվել ոգով կգտնեն, եւ նրանք, ովքեր բողոքել են, կսովորեն 

վարդապետությունը: (Եսայիա 29: 14,24) 

 

Աչառութիւն չկայ Աստծո հետ (Հռովմայեցիս 2.11). Կլինեն առիթ է բոլորի 

համար, քանի որ «բոլոր ծայրեր պիտի տեսնեն մեր Աստծու փրկութիւնը» 

(Եսայիա 52:10): 

 

Կա միայն մեկ անուն երկնքի տակ, որով մարդիկ կարող է փրկվել (Գործք 

4:12), եւ դա է, Հիսուս Քրիստոսը (Գործք 4.10). Քանի որ մեծ մասը 

մարդկության երբեք չի լսել, Հիսուսի մասին ճշմարտությունն, եւ «բոլոր 

մարմին պիտի տեսնէ Աստուծոյ փրկութիւնը» (Ղուկաս 3: 6), կլինեն առիթ 

բոլորի համար հասնելու փրկությունը (Եսայիա 52:10, 56: 1) -եիտհեր այս 

տարիքի կամ տարեկան գալ (տես Մատթեոս 12: 31-32; Ղուկաս 13: 29- 30): 

Այս ապագան տարիքը գալիս երկրորդ հարության (ինչպես ճշմարիտ 

քրիստոնյաները պահին են բարձրացրել է 
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Դիմանում եւ դատապարտում էկումենիկ եւ միջկրոնական շարժումների 

 

Բազմաթիվ կրոնական եւ քաղաքական առաջնորդները 21-րդ դարում են 

խթանել էկումենիկ եւ միջկրոնական շարժումները: Տհե էկումենիկ 

շարժումը փորձում է հաշվի առնել, որ բոլոր Պ րոֆեսսեդ քրիստոնեական 

դավանանքներից հավասար են Աստծո առաջ, դեռ Աստվածաշունչը 

զգուշացնում է այն մասին, կեղծ նախարարներին (2 Կորնթացիներ 11: 14-

15) եւ կեղծ "Մյստերյ Բաբելոնյան» հավատքով է, որ ներառում է 

աշխարհի քաղաքական առաջնորդներին (Հայտնություն 17 : 1-9): Հիսուսը 

չէր եկել բերել միջազգային միասնություն այս տարիքում, այլ, բաժանում 

(Ղուկաս 12:51): Քրիստոնյաները պետք է փախչել մարգարեացավ 

Բաբելոնի (Զաքարիա 2; 6-7; Յայտնութիւն 18: 4) եւ անբիծ աշխարհի 

կողմից (Հակոբոս 1.27). 

 

Ավելի ու ավելի շատ առաջնորդներ են նաեւ խթանում էկումենիզմի, այդ 

թվում `այս միջդավանական միասնությունը, որը, ըստ էության, փորձում 

է նշանակում, որ բոլոր կրոնները հավասար են Աստծո առջեւ: Սա 

բացահայտ կեղծիք, քանի որ այն միայն անունով Հիսուսի որ ցանկացած 

կարող է փրկվել (Գործք 4: 10-12): Վարկաբեկող վարդապետությունները, 

եւ այլն նպատակների համար միասնության նենգ է եւ սխալ է: Անիծեալ է 

նա, ով անում է Տիրոջ աշխատանքը նենգությունով (Երեմիա 48:10): 

 

Նրանք, ովքեր խթանում էկումենիկ / միջդավանական կրոնական 

միասնություն կարծես թե չեն գիտակցում, որ թե Հին եւ Նոր 

Կտակարանները սովորեցնում են, որ ճշմարիտ միասնության հավատի 

չի լինում հետո Հիսուսը վերադառնում: 

 



62 
 

մինչեւ որ մենք բոլորս գալիս է միասնության հավատի եւ գիտելիքի 

Որդին Աստուծոյ, կատարեալ մարդու, ինչպես նաեւ հասակի չափին 

լրիվության Քրիստոսի. (Եփեսացիս 4.13) 

 

«Երգում եւ ուրախանալ, դուստր Սիոնի! Քանզի ահա, ես գալիս, եւ ես 

կերեւամ ձեզ ձեր մեջ», - ասում է Տէրը. 11 «Շատ ազգեր պիտի միանայ 

Տիրոջ այդ օրը, եւ նրանք պետք է դառնա իմ ժողովուրդը. Եվ ես պիտի 

բնակվի ձեր մեջ. Ապա դուք կարող եք իմանալ, որ Տերը տանտերերին 

ղրկեց զիս ձեզ. 12 եւ Տէրը պիտի տիրելու Յուդայի, քանի անոր 

ժառանգութեան Սուրբ Երկրում, եւ կրկին ընտրել Երուսաղեմը 

(Զաքարիա 2: 10-12) 

 

Ուշադրություն դարձրեք, որ կա մեկը, ճշմարիտ հավատը: 

Կա մեկ մարմին եւ մէկ Հոգի, ճիշտ այնպես, ինչպես դուք կանչուեցաք, մէկ 

է ձեր յոյսը. 5 Մեկ Տեր, մեկ հավատք, մեկ մկրտություն, 6 մեկ Աստված, 

Հայր բոլորի, ով առաջին հերթին, եւ ողջ, եւ ձեզ բոլորիդ: (Եփեսացիս 4: 4-

6) 

 

Որ մեկ հավատ է ճշմարիտ Եկեղեցին Աստուծոյ քրիստոնեական 

հավատը, ոչ մի արատավորված, միջկրոնական, էկումենիկ, 

բաբելոնական միշմաշ (Հայտնություն 17), որ Հիսուսը պիտի քակէ (տես 

Հայտնություն 19): 

 

Ինչ վերաբերում է ճշմարիտ քրիստոնյա միասնությունը, 

Աստվածաշունչը ցույց է տալիս, որ կլինեն բաժանումներ Եկեղեցու 

Աստծո (տես Հայտնություն 2 և 3) մինչեւ Հիսուսը վերադառնում. 
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Մինչ մենք շարունակական եկեղեցում Աստծո կարծում են, որ պետք է 

լինի ջերմ հարաբերությունները միջեւ բոլոր որքան հնարավոր է (տես 

Հռովմայեցիս 12.18), դա չի նշանակում, որ մենք հաշվի ենք առնում բոլոր 

կրոնները, որպես համարժեք ճշմարիտ Եկեղեցու Աստծո, ճշմարիտ 

քրիստոնեական հավատը: Մենք նաեւ հետեւում են Հիսուսի օրինակին եւ 

չի դատապարտել նրանց, ովքեր ավելի շատ ապավինել ավանդույթի քան 

Աստվածաշունչը (Մարկոս 7: 9-13): 

 

Նշաններ, ապացույցների, եւ Ցլուես 

 

Ի ամփոփման, այստեղ մի ցուցակման նշանների, ապացույցների, եւ 

ցլուես, որոնք կօգնեն բացահայտել է ճշմարիտ քրիստոնեական 

եկեղեցին, ինչպես նաեւ դրան: 

 

1. Դնում Աստուծոյ խօսքը վերեւում ավանդույթների տղամարդկանց եւ 

հետեւաբար չի ավելացրել վարդապետությունները, որոնք դեմ են 

Աստվածաշնչի (հմմտ. Մատթեոս 15: 3- 9): 

 

2. Օգտագործում աստվածաշնչյան անունը »Չուրչ ոֆ Գոդ» (օրինակ, 

Գործք 20.28; 1 Տիմոթեոս 3: 5): 

 

3. պնդում ջերմեռանդորեն է բուն հավատի մեջ (Հուդա 3), նույնիսկ 

սպառնալիքներին հետապնդման (օրինակ, Գործք 5: 27-32): 
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4. Հետքեր իր աստվածաշնչյան վարդապետությունները ողջ 

պատմության (հմմտ. 1 Ջոհն 2: 6): 

 

5. Շարունակում Պասեքը է 14-Նիսանի (Ղեւտական 23: 5; Մատթեոս 

26:18). 

 

6. հայտնի, որ գրքերն էին մասն է Աստվածաշնչի, քանի որ ժամանակի 

Առաքյալի Հովհաննեսի (տես 2 Տիմոթեոս 3: 16-17; Հայտնություն 1: 9-19; 

22: 18-19; Եսայիա 8.16). 

 

7. ուսուցանում է ճշմարտությունը մասին Աստվածագլխի (Հռովմայեցիս 

1.20; Կողոսացիս 2 2.9). 

 

8. Սովորեցնում եւ պահում սիրող Աստծո օրենքները (1 Ջոհն 2: 4): 

 

9. դեմ մասնակցությունը մարմնական պատերազմն այս աշխարհում 

(Հովհ. 18.36; Ղուկաս 3.14). 

 

10. եղել է հալածուած, բայց ոչ երբեք ֆիզիկական հալածող (Հովհ. 15: 20-

21; տես 18.36). 

 

11. չի ընդունվել արտաքին զարդարանք հեթանոսության առումով 

եկեղեցական հագուստով կամ շենքերի (տես Երկրորդ Օրինաց 12: 29-30): 
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12. Քարոզում ամբողջական արքայութեան աւետարանը (Մատթէոս 24.14, 

28: 19-20). 

 

13. Արդյոք «փոքր հօտ» (Ղուկ. 12.32; Հռովմայեցիս 11: 5; համեմատիր 

Հայտնություն 14: 1-9): 

 

14. Հետքեր իր ֆիզիկական տեղաբաշխումը միջոցով բազմաթիվ 

առաջատար քաղաքների (Եբրայեցիս 13.14) եւ յոթ եկեղեցիներից 

Հայտնություն գլուխների 2 եւ 3: 

 

15. Ունի նշանը աստվածաշնչյան Շաբաթ (Ելից 31.13; Եբրայեցիս 4: 9): 

 

16. հասկանում Աստծո փրկության ծրագիրը, Յիսուս Քրիստոսի միջոցով, 

ինչպես պատկերված Սուրբ օրերի (1 Կորնթացիս 5: 7-8; Հակոբոս 1.18) 

 

17. սովորեցնում դեմ դիտարկմամբ հեթանոսական տոների (1 

Կորնթացիներ 10: 20-22): 

 

18. Չի հարթեցնել վերջը ժամանակի էկումենիկ Բաբելոնի (Հայտնություն 

13: 4-10, 18: 4) 

 

Միայն մի Սաբբատարիան եկեղեցի Աստուծոյ խմբի 

համապատասխանում է բոլոր այդ չափանիշներին: Հունա հռոմեական 
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եկեղեցիները չեն իսկապես հասկանալ Աստծուն կամ Աստծո պլանը ոչ էլ 

նրանք ներկայացնում ճշմարիտ քրիստոնեական եկեղեցին: 

 

3. Ինչ տեղի ունեցավ Նոր Կտակարանի ժամանակներում: 

 

Այլ, քան այս ներածական պարբերությունում շեղագիր եւ փակման 

պարբերությունից շեղագիր, այս գլխում գրված է հանգուցյալ նախկին 

Աստուծոյ եկեղեցին գրող դոկտոր Հերման հոեհ եւ տպագրվել է 1985 

դոկտոր հոեհ տալիս է իր է, թե ինչ է պատահել, որ ճշմարիտ 

քրիստոնեական եկեղեցու Նոր Կտակարանի ժամանակներում եւ 

բարձրացումը անհավատարիմ եկեղեցիներ հաճախ վկայակոչելով ԿՋՎ: 

 

Քրիստոսն ասել է. «Ես պիտի կառուցանեմ իմ եկեղեցիս» (Մատթեոս 

16:18). Նա արել է կառուցել այն - մեկ եկեղեցի, հանձնարարվել է քարոզել 

եւ հրապարակել իր ավետարանի բուն հաղորդագրությունը Նա բերեց 

Աստծո ողջ աշխարհին: 

 

Բայց ինչ մենք գտնում ենք այսօր: Հարյուրավոր տարբեր եւ անհամաձայն 

եկեղեցիների, բոլոր հիմնադրել է տղամարդկանց, որոնցից 

յուրաքանչյուրը դավանության է սովորեցնել ճշմարտությունը, սակայն 

հակասող եւ համաձայն չէ, ինչպես բոլոր մյուսները. 

 

Եկեղեցին մարգարեության 
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Մինչ այսօր մարդկանց մեծամասնությունը ենթադրում են, որ ճշմարիտ 

Եկեղեցին արագորեն աճում է մեծ, պետք է դառնալ հզոր 

կազմակերպություն է, գործադրելու հզոր ազդեցություն է աշխարհում, 

դարձնելով ավելի լավ է այս աշխարհը, դառնալով կայունացնող 

ազդեցություն է աշխարհի քաղաքակրթության, ըստ էության, Քրիստոսն 

հիմնադրեց իր Եկեղեցին ոչ այդ նպատակով: Եզրափակիչ աղոթքի իր մեկ 

Եկեղեցու, Հիսուսն աղոթեց. 

 

«Ես աղոթում եմ նրանց համար: Ես չեմ աղաչում աշխարհի համար ... 

Սուրբ Հայր, պահիր նրանց քո անունով, որ դուն տուիր ինծի, որ նրանք 

կարող են լինել մեկը, քանի որ Մենք ենք ... Ես նրանց տուի քո խօսքը, եւ 

աշխարհը ատեց զանոնք, որովհետեւ նրանք չեն աշխարհից, ինչպէս ես էլ 

աշխարհից, ես չեմ աղոթում եմ, որ դուք պետք է վերցնել նրանց վերացնես 

աշխարհից, այլ, որ դուք պետք է պահել նրանց չարէն: նրանք չեն 

աշխարհը, ինչպէս ես եմ, ոչ այս աշխարհից »(Հովհ. 17: 9-16): 

 

Նրանք, Իր Եկեղեցու նկարագրված են որպես օտար եւ պանդուխտ են այս 

աշխարհում, - դեսպաններ ենք Քրիստոսի համար, որը գտնվում է 

արտաքին է այս աշխարհում, - բայց երբեք լինելով այս աշխարհից: 

 

Այս ճշմարիտ Եկեղեցին է Աստուծոյ պետք է հալածում էին, - ցրված. «Եթե 

նրանք հալածեցին զիս, պիտի հալածեն նաեւ ձեզ», - ասաց Հիսուսը Իր 

աշակերտներին (Հովհ. 15.20). «Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են 

աստուածապաշտութեամբ ապրել Քրիստոս Յիսուսով, պիտի 

հալածուին» (Բ Տիմոթէոս 3.12). 
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Ին գիշերը Հիսուսը բռնագրավվել է խաչված, նա ասաց. «Գրուած է.« Ես 

կհարվածեմ հովվին, եւ ոչխարները պիտի ցրուեն »(Մարկոս 14.27). 

Դրանից հետո նա, Հովիվ, խաչվեց, որ «ոչխարները», - Նրա Եկեղեցին էին 

դառնալու համար ցրված. 

 

Նախկինում, որ նույն օրը երեկոյան, Հիսուսը ասել էր Իր աշակերտներին. 

«Դուք պետք է ցրվել» (Հովհ. 16:32): 

 

Այս հալածանքը եւ խորտակելով սկսվեց վաղ. Ծանուցում Գործք 8: 1: 

«Այդ ժամանակ մի մեծ հալածանք սկսվեց եղող եկեղեցիին դէմ էր 

Երուսաղեմում, եւ նրանք բոլորն էլ ցրված ամբողջ մարզերում 

Հրէաստանի ու Սամարիայի մէջ, բացի առաքեալներից»: 

 

Ոչ մի տեղ կա որեւէ մարգարեություն, որ մեկ ճշմարիտ Եկեղեցին պետք է 

դառնա մեծ ու հզոր, ազդելու է այս աշխարհում: Փոխարենը, Հիսուսը 

կոչեց այն «փոքր հոտի» (Ղուկ. 12.32). Արհամարհեց, հալածուած, ցրված 

են աշխարհով մեկ. Առանձնացնել աշխարհից ... 

 

Դուք չեք կարդացել, շատ պատմության այդ եկեղեցու. Նույնիսկ 

պատմաբանները չեն հայտնի, որտեղ նայելու համար ճշմարիտ Եկեղեցու 

համար, նրանք չգիտեն, թե ինչ ճշմարիտ Եկեղեցին է: 

 

Բրոադ մեծամասնությունը խաբել 
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Բայց, մյուս կողմից, աշխարհի բոլոր մարգարեությունները 

կանխագուշակել էր, ուխտադրժության մեջ, խաբեություն եւ բաժանում. 

 

Հիսուսը կանխագուշակեց հենց առաջին միջոցառումը գալ աշխարհի - 

մեծ խաբեություն - գագաթնակետին հասան, որ մեր օրերում այժմ 

պարզապես առջեւում, մեծ նեղության. 

 

«Զգուշացէք,« Նա ասել է, «որ ոչ մէկը մոլորեցնէ ձեզ: Որովհետեւ շատե՜ր 

պիտի գան իմ անունովս, ըսելով ես եմ Քրիստոսը, եւ շատերին պիտի 

մոլորեցնեն» (Մատթեոս 24: 4-5, պաշտոնական Վերսիոն). 

 

Ուշադրություն դարձրեք ուշադիր: Դա չի եղել, քչերը, ովքեր պետք է 

խաբել, բայց շատերի համար: Դա եղել է մի քանի, ովքեր էին դառնալ 

ճշմարիտ քրիստոնյաներ! 

 

Եւ Յիսուս պատկերված այս նույն վիճակը, երբ Նա ասաց. «Լայն է այն 

դուռը, եւ ընդարձակ, այն ճամբան, որ դէպի կորուստ է տանում, եւ 

բազմաթիւ են նրանք, ովքեր գնում են դրանով: Քանի նեղ է այն դուռը, եւ 

դժվար է այն ճանապարհը, որը տանում է դեպի կյանք, եւ կան մի քանի որ 

գտնում են այն »(Մատթէոս 7: 13-14): 

 

Որ չէ, թե ինչ է աշխարհը կարծում է, չէ: Հավանական է, որ այն չէ, թե ինչ 

եք լսել եւ գալիս է ենթադրել: Բայց դա ինչ է Քրիստոսն ասել է. Ինչպես 

մոլորեցաք այս աշխարհը դարձել: 
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Սատանան պատկերված է Աստվածաշնչում, քանի որ այս աշխարհի 

աստվածը. Նա հայտնվում է, ոչ թե որպես դեւի, բայց որպես Աստծո, 

որպես հրեշտակ լույսի. Եվ Հայտնություն 12: 9, դուք կարդում է 

«Սատանայի, ով խաբում է ողջ աշխարհը»: 

 

Այո, շատերը գալիս են Հիսուսի անունով, հայտարարելով, որ Հիսուսը 

Քրիստոսն է `այո, քարոզելու Քրիստոսին աշխարհին: Եվ դեռ, առանց 

գիտակցելու, խաբելու է աշխարհը. 

 

Առաքյալները գիտեին, թե ինչ կպատահի 

 

Առաքյալները հանձնարարել է ուղղակիորեն նոյնինքն Յիսուս Քրիստոս, 

զգուշացրել է եկեղեցուն մոտ մեկնելը հաւատքէն է, որ սկսում են տեղի 

ունենալ ավարտից իրենց նախարարության: 

 

Հազիւ 20 տարի անց Խաչելությունից Հիսուս, Պողոս առաքյալի, մեկում իր 

առաջին ներշնչյալ նամակների, զգուշացրել քրիստոնյաներին ոչ թե 

խաբվել կեղծ քարոզչությամբ կամ կեղծ նամակների նպատակադրվելով 

լինել, առաքեալներուն. «Ոչ մէկը թող խաբէ ձեզ որեւէ կերպով , այդ օրը, 

այն ժամանակ Աստծո միջամտության մարդու գործերին, երբ Հիսուս 

Քրիստոսը կվերադառնա իշխելու ազգերին] չի գալու, եթե ընկնում հեռու 

գալիս առաջին »(ԻԻ Տհեսսալոնիանս 2: 3): 

 

Գործք 20: 29-30, ուսուցիչը հեթանոսներէն բացատրում է, թե ինչպես է 

հավատուրացությունը կսկսվի: Նա հավաքեց երէցներէն 

(նախարարների) Եկեղեցու Եփեսոսի մէջ է մատուցել նրանց վերջնական 
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ուղերձ հղեց նրանց պատասխանատվությունը տեղական ժողովներում. 

«», - Ասել է Պողոսը, «Ես գիտեմ, որ իմ մեկնելուց կը գան յափշտակիչ 

գայլեր, որոնք պիտի չխնայեն հօտին: Նաեւ միջից մարդիկ պիտի ելլեն, 

խօսին խոտոր բաներ»: Ինչու: «Քաշելու աշակերտներին իրենց»: Ձեռք 

բերել անձնական հետեւյալը իրենց համար: Սկսել է նոր անուն! 

 

Ինչ եք բռնել նշանակությունը այս երկու համարներից: Երեցները կամ 

նախարարները հատկապես հավաքվել, քանի որ, անմիջապես այն բանից 

հետո, Պողոսը կհեռանա Եփեսոս, հոն պիտի գայ շրջանակներում 

տեղական եկեղեցական ժողովներին սուտ նախարարներ, գայլերը 

ոչխարի հանդերձներով, որպեսզի զոհ քրիստոնյաների: Եվ նույնիսկ այդ 

երեցների արդեն Եկեղեցում ժողովներում ոմանք կուզեն խեղաթիւրել 

վարդապետությունը Հիսուսի ապահովել հետեւյալը իրենց համար: 

 

Ի հանձնարարում ավետարանիչ Տիմոթեոսին, Պաուլ հանձնարարել է 

նրան «համոզել, յանդիմանէ, յորդորէ ամբողջ համբերատարութեամբ եւ 

ուսուցումով: Որովհետեւ պիտի գայ ժամանակ, երբ պիտի չհանդուրժեն 

ողջամիտ վարդապետութեան, սակայն, ըստ իրենց ցանկությունների», - 

ցանկանում են անել այն, ինչ նրանք խնդրում ենք - «... նրանք պիտի 

կուտակեն իրենց համար ուսուցիչների», - խրախուսել նախարարներին, 

ովքեր քարոզում են այն, ինչ նրանք ցանկանում են լսել, «եւ նրանք 

կդառնա իրենց ականջները հեռու ճշմարտությունից, եւ պետք է դիմել մի 

կողմ, հետեւելով առասպելներու» (ԻԻ Տիմոթէոս 4: 2 -4): Սա էր, որ 

առաքյալների օրերում եւ ավետարանականները. Շատերը, ովքեր 

ընկերանում են տեղական ժողովներում Եկեղեցու վաղ, հետո մոտ երկու 

սերունդների, այդպես չհանդուրժեն ողջամիտ վարդապետութեան, քանի 

որ նրանք ոչ թե, իրոք զղջացել եւ, հետեւաբար, երբեք չէր ստացել Սուրբ 

Հոգին: Նրանք ֆոլլուեդտեաչերս ովքեր, հանուն փողի, գոհ է նրանց 
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ցանկությունները քարոզելով առակներ - գայթակղիչ առակներ 

խորհրդապաշտության եւ արեւի պաշտամունքի, որոնք ողողող 

Հռոմեական կայսրության. 

 

Երբ Պողոսը գրեց իր երկրորդ նամակը, հեթանոսի ծնված 

Թեսաղոնիկեցիս, նա հանձնարարել է նրանց մասին, «անօրէնութեան 

խորհուրդը», որ «կը արդեն աշխատում» (ԻԻ Տհեսսալոնիանս 2: 7, ԱՎ): 

Ծանուցման: Ուսմունքները անօրինականության էին աշխատանքի 

Պողոսի օրերում. Հռոմեական աշխարհը լցուեց մյստերյ կրոնների, որ 

բխում են հին արեւը պաշտամունքային մյստերիես. 

 

Նրանցից շատերը գտել է, որ, ըստ այդ թվում անունը Հիսուս նրանց 

հաջորդ ավելացել: 

 

Ջուդե ստիպված է ընդգրկել իր նամակում հորդորին, որ յուրաքանչյուր 

քրիստոնյա պետք է «պնդում ջերմեռանդորեն հաւատքին մէկ անգամ 

հանձնվում է սուրբերուն: Որոշ մարդիկ են ցրեպտ է աննկատ, որը 

վաղուց էին առանձնացրել այս դատապարտման, ամբարիշտ մարդկանց, 

ով է միացնել շնորհքը մեր Աստծու սանձարձակության եւ ժխտում միակ 

Տէր Աստուած եւ մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսին .... Սրանք զգացմունքային 

անձինք, ովքեր գոյացնեն բաժանումներ, չունենալով Հոգին »(Հուդա 3-4, 

19). Նրանք ուսուցանում պենանցե, ոչ ապաշխարություն: 

 

Ջուդե - ասում է այդ քարոզիչները առանձնացվել են իրենց 

հետեւորդներին մարմնի հավատացյալների: 
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Ըստ ժամանակ Ջոն գրեց իր թղթերում, նա ուներ այս տխուր նոտա 

ընդգրկելու մասին, ովքեր առաջին իջավ աննկատ. «Նրանք մեզանից 

դուրս եկան, բայց նրանք չէին մեզ համար, որովհետեւ եթէ ըլլային մեզմէ, 

կը մնային մեզ հետ, բայց նրանք դուրս եկան, որ նրանք որպէսզի 

բացայայտուի, որ դրանցից ոչ մեկը էին մեզ »(Ես, Յովհաննէս 2.19). 

 

Չնայած նրան, որ այդ բազմաթիվ խաբեբաներ, որը կոչվում է Գնոստիցս, 

լքել է ճշմարիտ Եկեղեցին, նկարչություն աշակերտները իրենց ետեւէն, 

նրանց Հետեւյալ չի տեւել է ավելի քան մի քանի դարերի ընթացքում: 

 

Կար, սակայն, նույնիսկ ավելի վտանգավոր դասալքություն, որ 

ինֆիլտրատեդ ճշմարիտ Եկեղեցին: 

 

Ճշմարիտ քրիստոնյաները ստիպված դուրս 

 

Պետեր զգուշացրել է եկեղեցիները, որ շատերը պետք է մոլորվեք. Կային 

սուտ ուսուցիչներ քրիստոնյաների, որոնք բերում աղանդոց », եւ շատերը 

կհետեւեն իրենց ավերիչ ուղիները, քանի որ որոնցից ճանապարհը 

ճշմարտության պիտի հայհոյուի» (ԻԻ Պետրոս 2: 2): 

 

Պողոսի նամակների մասին են ոլորված տալ մեկ այլ իմաստ, քան 

նախատեսված (ԻԻ Պետեր 3: 15-16): Բայց դրա փոխարեն թողնելով 

ժողովներին եւ ձեւավորելու սեփական աղանդներ, քանի որ մյուսները էր 

արել սկզբում, այդ կեղծ քարոզիչները մնացել է ժողովներում եւ շուտով 

սկսեցին հեռացնել ճշմարիտ քրիստոնյաներին. 
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Նամակում Հովհաննես առաքյալի դեպի Գայիոս, մենք կարդում ենք. «Ես 

գրել է եկեղեցուն, բայց Դիոտրեփեսի, ովքեր սիրում են ունենալ բարձր 

դիրքը այդ թվում, չընդունիր մեզ: Հետեւաբար, եթե գամ, պիտի մտաբերեմ 

միտք իր արարքները որը նա անում է, պրատինգ մեզի դէմ չար խօսքերով: 

Եվ ոչ գոհ է, որ ինքը չի ընդունում եղբայրներին, եւ արգելում է նրանց, 

ովքեր ցանկանում են, դնելով նրանց դուրս է եկեղեցու »(ԻԻԻ Հովհ 9-10): 

 

Ճշմարիտ քրիստոնյաները, ովքեր միայնակ կազմել է ճշմարիտ Եկեղեցին 

էին դրվում դուրս է տեսանելի, կազմակերպված ժողովներում: 

 

Սրանք էին ցրված նրանք որոնցից Հովհաննեսն ասաց. «Դրա համար 

աշխարհը չի ճանչնար մեզ,« (Ի Ջոհն 3: 1): 

 

Այդ անունը Քրիստոնեական էր կրել հեռու առաջնորդների, ովքեր ցրեպտ 

մեջ եղբայրություն Եկեղեցու Աստծո, գրավել տեղական ժողովներին եւ, 

Քրիստոսի անունով, խաբել շատերն ինտո հետեւյալը 'իրենց կեղծ 

ուսմունքները, քանի որ, եթե դա եղել է Քրիստոսի Ավետարանը: (Հոեհ Հ. 

Ինչու են այսքան շատ Թղթադրամներ: Գոոդ Նեւս ամսագիրը, Մայ 1985) 

 

Համար ավելի է ապահարզանով միջեւ ճշմարիտ քրիստոնյաների եւ 

ուրիշներ, որոնք չեն իսկապես հավատարիմ, տես մեր ազատ գրքույկը 

«Հայաստանի շարունակվող պատմություն եկեղեցու Աստուծոյ»: 

 

4. Որ եկեղեցին Աստծո առավել հավատարիմ. 
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Քանի որ եկեղեցին Աստուծոյ ճշմարիտ քրիստոնեական եկեղեցին են 

բոլոր այդպիսի խմբեր նույնն է: Կան բազմաթիվ խմբերի պնդում են, թե 

եկեղեցին Աստուծոյ (ներառյալ, նույնիսկ, Եկեղեցին Հռոմի) եւ նրանցից 

շատերը պնդում էին, թե լավ ներկայացնել Պհիլադելպհիան մնացորդին 

եկեղեցու Աստուծոյ: 

 

Ինչպես պետք է գնալ մասին որոշում, որի մեկ. Կան ապացույցներ, 

ցլուես, եւ նշաններ է աջակցել ձեզ. 

 

Իհարկե, կան: 

 

Եվ մինչ Աստված կոչ է անում մարդկանց (Հովհաննես 6.44), նա նաեւ 

հնարավորություն է տալիս նրանց կայացնելու ունակությունը: Եւ 

ընտրելով ճիշտ եկեղեցի Աստուծոյ, շատ կարեւոր է: Սա մի բան է, որ ես 

սովորեցի փորձից: 

 

ոմանք Նախապատմություն 

 

Իսկ իմ ուշ Վրաստանը, ես հասկացա, որ ճշմարիտ անունը ճշմարիտ 

Եկեղեցու էր «Չուրչ ոֆ Գոդ», ինչպես նաեւ մի քանի այլ ապացույցների 

ցլուես, եւ նշանների այս գրքույկում: Ընթացքում մի քանի շաբաթվա 

ընթացքում դուրս է իմ հայրական տանը, ես պատահաբար տեսա մի 

Ֆլյեր, որը թվարկված գտնվելու վայրը, «Եկեղեցին Աստծո» 

ծառայություն, որը տեղի է ունեցել շաբաթ օրը: 
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Այնպես, որ Կիրակին ես մասնակցել եմ, թե ինչ եմ կարծում են, որ պետք է 

մի ճշմարիտ Եկեղեցին Աստծո ծառայությանը. Փոխարենը, այն բանից 

հետո, մոտ հնարավոր է 100-րդ անգամ հովիվն ասաց, որ «Հիսուսը« 

ապարդյուն (անիմաստ) ռեցիդիվի, ես հասկացա, որ սա չի կարող լինել 

բիբլիական եւ ճշմարիտ Եկեղեցին Աստծո (տես Մատթեոս 6: 7), այնպես 

որ, ես դուրս եկա Ծառայության: 

 

- Ից հետո, ես հասկացա, որ դա կարեւոր է ընտրել ճիշտ «Եկեղեցին 

Աստծո» է ընկերակցության եւ աջակցության. 

 

Սովորելու մասին առարկայի եկեղեցիների գլուխների 2 եւ 3 

հայտնության, ես նաեւ եզրակացրել է, որ առավել պատշաճ Չուրչ ոֆ Գոդ, 

որ կապված է Աստծո Եկեղեցում Ֆիլադելֆիայի, որ քննարկվում է 

Հայտնություն 3: 7-13: 

 

Պհիլադելպհիան երազանքներ եւ հավատալիքներ 

 

Տարբեր աստվածաբաններ են անցկացրել այն դիրքորոշմանը, որ 

եկեղեցիները նշված առաջին երեք գլուխների հայտնության 

ներկայացված է ոչ միայն իրական եկեղեցիները, այլեւ ուրվագիծը յոթ 

«երաս» պատմության ճշմարիտ Եկեղեցու ժամանակ Հովհաննես 

Առաքյալի վերադարձի Հիսուս Քրիստոս. Առավել հաւատարիմ այդ 

եկեղեցիների վերջում, ըստ Հիսուսի խոսքերի, եղել է Ֆիլադելֆիա մասը: 
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Ֆիլադելֆիայի դարաշրջան էր, որ, ըստ որոշ սկսվել են 1933 թ.-ներքո 

մարդկային ղեկավարության հանգուցյալ Հերբերտ Ւ. Արմստրոնգ 

(մանրամասների համար պատմության, խնդրում ենք ազատ գրքույկը 

շարունակական Եկեղեցու պատմության Աստծո), եւ որ դրա 

գերակշռություն ավարտվեց մոտ ժամանակն է նրա մահվան 1986 թ. Ըստ 

Աստվածաշնչի, սակայն, մի մնացորդ այդ Ֆիլադելֆիայի եկեղեցու 

համար դեռեւս անհրաժեշտ է գոյություն ունենալ մինչեւ վերջ եկեղեցու 

տարիքից (տես Եբրայեցիս 13: 1; Հայտնություն 3: 10-11): 

 

Ձեւավորումը ռադիոկայանի եկեղեցու Աստուծոյ (որը հետագայում 

վերանվանվեց Ւորլդւիդե Աստուծոյ եկեղեցին) եւ սկզբին Ֆիլադելֆիայի 

դարաշրջանի եկեղեցու Աստուծոյ նախորդել էր երկու մասի հռչակման 

երազի, որ Հերբերտ Արմստրոնգ հաւատաց Աստծուն տվեց իր կնոջը, եւ 

որ հետագայում հաստատվել է (ինքնակենսագրությունն Հերբերտ Ւ. 

Արմստրոնգ, 1973, պպ. 187,193-194): Նա հավատում, որ նա կատարել է, 

թե ինչ կլինի առաջին մասը այդ երազանքը (Արմստրոնգ ՀՒ Եղբայրներ եւ 

Ցո-բանվոր նամակում, նոյեմբերի 28-ին, 1956 թ.): 

 

Նմանապես, ձեւավորումը շարունակական եկեղեցու Աստուծոյ 

նախորդել էր երազների (երկու Բոբ Տհիել եւ մեկ այլ Ֆեսիլաֆաի ֆիսո 

ԼեաաՆա), որոնք հետագայում հաստատվել: Մենք նաեւ կատարում է 

երկրորդ մասը ԼՈՄԱ ԱՐՄՍՏՐՈՆԳ հռչակման երազի: Ոչ մի այլ ճիշտ է 

ՆԳԿ խումբ, որը հավակնում է հանգեցնել մնացորդին Ֆիլադելֆիայի 

մասի ՆԳԿ կազմել այդ պնդումները, չնայած այն հանգամանքին, որ 

երազներն են, խոստացել է լինել պարգեւ Հոգու վերջին օրերի մեկ Գործք 

2: 17-18 համար ( մանրամասները, տես շարունակվող պատմություն 

եկեղեցու Աստծո): Շատ Լաւոդիկէի հանդես գալ նման հին 
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սադուկեցիների եւ չի ընդունում, թե ինչպես է Աստված աշխատում 

(Մարկոս 12: 23-32): 

 

Իր հոկտեմբերի 1979 թ. Պարզ ճշմարտությունը վերնագրով հոդվածում 7 

ապացույցներն Աստծո ճշմարիտ Եկեղեցին է, հանգուցյալ Հերբերտ Ւ. 

Արմստրոնգ նշված յոթ ապացույցներ, որ նա զգաց Պհիլադելպհիա մասը 

ճշմարիտ Եկեղեցու Աստծո, որ պետք: Դրանք ներառում իմանալով, / 

ուսուցում 1) ով եւ ինչ է Աստված ?, 2) Կառավարությունը Աստուծոյ եւ 

ստեղծումը սուրբ եւ արդար բնավորությունը, 3) ով եւ ինչ է Ման ?, 4) 

Տրուտհ Օգտվողի Իսրայելի, 5) ճշմարիտ Ավետարանը, 6) Ինչ եւ ինչու է 

Եկեղեցին ?, եւ 7) առաջնահերթությունը ուսուցման գահակալության 

Աստծու թագավորության: Նա զգաց, որ, ուրեմն, Ւորլդւիդե Չուրչ ոֆ Գոդ 

ունեցել բոլոր նրանց, ովքեր. Մենք շարունակական եկեղեցում Աստծո 

անել, ինչպես նաեւ. 

 

Մասնավորապես կապված նրանց, ում մենք ուսուցանում: 

 

1) Այն տեսակետը, որ վաղ քրիստոնյաները ունեցել Աստվածագլխի, 

 

2) Աստծո կառավարությունն է (հիերարխիկ Հոր հետ, ինչպես նաեւ 

ամենաբարձր իշխանության եւ գործում է համաձայն նրա սիրո 

օրենքների) եւ նրա նպատակն զարգացման արդար բնավորությունը 

(Հռովմայեցիս 5: 4; Մատթեոս 5:48) հետ վարդապետական 

աջակցությամբ Իր նախարարության (Եփեսացիս 4: 11-16), 
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3) որ Աստված միտումնավոր ստեղծեց մարդկանց ֆիզիկապես 

(Ծննդոց 2: 7), եւ որ նրանց, ում Նա կանչում է (Հովհ. 6.44) կարող է 

դառնալ հոգեւոր (1 Կորնթացիներ 15: 45-48) ընտանիքում Աստծո 

(Եփեսացիս 3: 14-19) , 

 

4) ինքնությունը ժամանակակից Իսրայելի եւ ինչպես է, որ կապերը 

հետ մարգարեության (տես Ծննդոց 48, 49; 1 Թագավորներ 12: 19-20; 

Հակոբոս 1: 1; Երեմիա 30: 7; Դանիել 11.39), 

 

5) Քրիստոսի արքայության ավետարանը (Մարկ 1: 14-15; Գործք 1: 

1-3), 

 

6) որ եկեղեցին անում է Աստուծոյ գործը (Մատթեոս 24.14, 28: 19-20; 

Յովհաննէս 6:29; Հայտնություն 3: 7-13; 1 Կորնթացիներ 12: 1-31, 16: 

9; 2 Կորնթացիներ 6: 14-18; Եփեսացիս 5: 25-32) ճշմարտութեամբ 

(Սաղմոս 33: 4; Եսայիա 61: 8; Յովհաննէս 17.17; 2 Տիմոթեոս 2.15) 

 

7) պատշաճ առաջնահերթությունը ավետարանը քարոզելու 

արքայության է աշխարհում որպես վկա (Մատթեոս 24.14) եւ 

շուտով գալիք Հազարամյակի (Հայտնություն 20: 4), իսկ 

սովորեցնելով աշակերտներին բոլոր բաները, որ Հիսուսը 

պատվիրել (Մատթէոս 28.19 -20): 

 

Նշում. Մահից հետո Հերբերտ Արմստրոնգ, նրա մարդկային 

իրավահաջորդը մտաւ կրոնափոխության եւ հրաժարվեց մասը 

յուրահատուկ Աստուծոյ եկեղեցին վարդապետությունների. Ճշմարիտ 
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եկեղեցին շարունակել է որպես շատերը հեռացան, որ 

կազմակերպությունը եւ բազմաթիվ այլ կազմակերպություններ արդեն 

վեր ձեւավորված: Ուրացություն տեղի է ունեցել Նոր Կտակարանի 

ժամանակներում (օրինակ, 1 Ջոհն 2: 18-19) եւ պատճառներից մեկը, թե 

ինչու հետեւել ճշմարիտ քրիստոնեական եկեղեցու պատմությունը կարող 

է լինել բարդ է: 

 

Թեեւ շատերը Աստուծոյ եկեղեցիին խմբերի ունեն առաջնորդներին, որ 

պնդում են, մեծ մասը կամ բոլորը այդ յոթ միավորով, գրեթե բոլորն էլ 

չկարողացան իսկապես զբաղվել Հերբերտ Արմսթրոնգի միավոր 2, 6 եւ 7, 

եւ հասկացել որոշ մյուսների. Առնվազն մի խումբ, որ կարծում է, որ 

առաջատար է 6 և 7 վերը, գիտակցաբար եւ միտումնավոր, կազմել այդ 

հայտարարությանը նյութերի գիտեր պարունակվող վարդապետական 

սխալներ, որոնք ոչ թե ճշմարտություն է: Այդ պատրաստակամությունը 

տարածել կեղծ հաղորդագրություն ցույց է տալիս, որ նրանք չեն 

առաջատար վերջնական փուլը աշխատանքի Աստծո աշխատանքի 

Աստծո պետք է արվի ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ մեկ-րդ սաղմոսը 33: 4. Տէրն 

ասաց. «Ես պիտի ուղղել իրենց աշխատանքը ճշմարտության» (Եսայիա 

61: 8), եւ նրանք, ովքեր գիտակցաբար հրապարակել եւ տարածել 

վարդապետական սխալներ ակնհայտորեն չեն ընդունելու Տիրոջ 

ուղղությունը: 

 

Բազմաթիվ այլ խմբեր կետերի 6 և 7. Սակայն, այստեղ եւս մի բան, որ 

Հերբերտ Ւ. Արմստրոնգ գրել կապված 6-րդ եւ մասերի կետի 7: 

 

Մատթեոսի 28: 19-20, Աստծո պատվերը 1) գնա, եւ քարոզել ավետարանը 

(համեմատել Մարկոսի տարբերակը, նույն խոսքերով Հիսուսի, Մարկ 

16:15): 2) մկրտել նրանց, ովքեր ապաշխարում եւ հավատում են, դրանից 
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հետո է, որ 3) սովորեցնել նրանց պահել պատվիրանները 

»(ինքնակենսագրականը Հերբերտ Ւ. Արմստրոնգ, էջ 523): 

 

Եկեղեցու նպատակն 1) հռչակելով առաջիկա Աստծո արքայությունը է 

աշխարհում եւ 2) ոչխարներ արածեցնում: 

 

Տհե "լոներ» - ի, «անհատը քրիստոնեական,« ով ուզում է բարձրանալ 

մինչեւ արքայության մեջ որեւէ այլ կերպ, քան ըստ Քրիստոսի եւ Նրա 

ճանապարհը միջոցով նրա եկեղեցին չի վերապատրաստվել է Քրիստոսի 

ՁԵՎՈՎ ուսուցման, իշխելու եւ թագավորի Քրիստոսի հետ իր 

թագավորության! (Առեղծվածը դարերում, պ.270): 

 

Հերբերտ Արմստրոնգ նաեւ ուսուցանել », ժամանակակից 

հարմարություններով զանգվածային կապի տպագրական մամուլ, 

ռադիո, հեռուստատեսային, նույնիսկ հեռախոսով, ըստ որի մեկը կարող է 

հասնել մեկ այլ ցանկացած մասում աշխարհի մի քանի րոպե կամ ավելի 

քիչ կարելի է հասնել ավելի շատ մարդկանց է հեռու քան բոլոր առաջին 

դարի առաքյալների համակցված »(7 ապացույցներից Աստծո ճշմարիտ 

Եկեղեցին է, Մաս 6. պարզ ճշմարտությունը, օգոստոսի 1979 թ.): 

 

Մենք շարունակական եկեղեցում Աստծո օգտագործելով 21-րդ դարի 

մեթոդները զանգվածային հաղորդակցության, այդ թվում տպագրական 

մամուլով, ռադիոյով, ՅոուՏուբե հեռուստատեսությամբ, հեռախոսով, եւ, 

իհարկե, ինտերնետ, որը կարող է լինել նույնիսկ ավելի արագ, քան 

ձեւերի զանգվածային հաղորդակցության, որ Հերբերտ Արմստրոնգ, 

որոնք օգտագործվել , Մենք հասել ենք բազմաթիվ միլիոնավոր 

ավետարանի արքայության եւ ունեն տեսակի հռչակման եւ 
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մարգարեական ճշմարտությունների, որ Հիսուսը ասել պետք է 

չափանիշները է իմանալ, ճիշտ է կեղծ Մատթեոսի 7: 15-18: 

 

Առումով դոկտրինալ ճշմարտությունների, Հերբերտ Արմստրոնգ գրել է. 

«Գոնե 18 հիմնական եւ էական ճշմարտությունները վերականգնվել են 

ճշմարիտ Եկեղեցու քանի որ« տարվա 1933 (առեղծվածը դարերում, 1985): 

Բոլոր այդ «վերականգնված ճշմարտությունները» են պաշտոնական 

հայտարարության Հավատք շարունակվող եկեղեցու Աստծո (հասանելի է 

առցանց ւււ.ցցոգ.որգ). Որ այդպես չէ եւ առավել (եթե ոչ բոլորը) այն 

խմբերի, որոնց ղեկավարները էին անգամ մասն է հին աշխարհում 

Աստծո Եկեղեցում: Բացի այդ, առավել ովքեր պնդում են, հավատում են 

դրանք նույնիսկ չեն օգտագործել ցուցակը, որ հանգուցյալ Հերբերտ Ւ. 

Արմստրոնգ, ըստ էության, տվեց (տեսնել իր քարոզը խորագրով 

առաքելությունն Ֆիլադելֆիայի եկեղեցու դարաշրջանում, տրված 

Դեցեմբեր 17, 1983 թ.), Բայց փոխարենը ապավինել ցուցակ 

նախապատրաստված բանից հետո, երբ նրա մահը մի առաջնորդ, որը չի 

ամուր բռնենք այն Պհիլադելպհիան ուսմունքների (Աստված 

վերականգնեց այդ 18 ճշմարտությունները: Որքա՜ն շնորհակալ են ձեզ 

նրանց համար: Ամբողջ աշխարհում Նեւս, Օգոստոս 25, 1986): 

 

Հիսուսը, զգուշացրել են, որ Պհիլադելպհիանս է «Անցկացնել արագ, թե 

ինչ դուք պետք է, որ ոչ ոք չի կարող վերցնել ձեր պսակը» (Հայտնություն 

3.11), եւ դա թվացյալ պետք է ներառի վարդապետական 

ճշմարտությունները, որոնք վերականգնվել են Ֆիլադելֆիայի մասի 

Եկեղեցու Աստծո. Աստվածաշունչը նաեւ զգուշացնում է, որ մարդիկ, 

ովքեր կարծես հավատացյալները «հեռանան» ճշմարտությունից եւ երբ 

որ տեղի է ունեցել անցյալում, դա կլինի կրկին տեղի ունենալ ապագայում 
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(հմմտ. Դանիել 11: 30-35; 1 Տիմոթեոս 4: 1 ): Ոմանք, ովքեր ժամանակին 

պնդում է Պհիլադելպհիանս չեն անցկացվել արագ այդ ուսմունքի էլ. 

 

Շատ խմբեր ղեկավարների հետ եւս մեկ մասի հին համաշխարհային 

եկեղեցու Աստուծոյ չեն տեղադրված հանրային հռչակումը Աստուծոյ 

թագաւորութեան մէջ է աշխարհում, քանի որ իրենց իսկական 

առաջնային (Մատթեոս 24.14; 28.19), լիովին չեն հասկանում, թե բոլոր 

վերականգնվել ճշմարտություններ, եւ չեն գնահատվում է 

ճշմարտությունը բավականաչափ. հետեւաբար, նրանք ցույց են տվել, որ 

իրենք չեն, տիրապետողներ, թե ինչ է եղել կոչվում է «Ֆիլադելֆիա 

թիկնոց» (ղեկավարությունն մարմին): Խումբը ինչպես ասել է թիկնոց 

նույնպես ներկայացված է «կնոջ» մասին Հայտնություն 12: 14-17: 

 

Գրքի Եբրայեցիների սովորեցնում: 

 

Թող եղբայրասիրությունը հարատեւի: (Եբրայեցիս 13: 1) 

 

Ինչու է բերել, որ մինչեւ այստեղ: Քանի որ խոսքը թարգմանվում է որպես 

«եղբայրական սիրո» է հունական տարբերակը բառի Պհիլադելպհիա. 

Պհիլադելպհիա էր շարունակել, նույնիսկ այդ լաոդիցեան անգամ, 

ինչպես նաեւ պետք է ներկա (մի աստիճան) ողջ պատմության մեջ 

եկեղեցու Աստուծոյ: Պհիլադելպհիանս խորապես սրտացավ մարդիկ: 

Պհիլադելպհիանս հոգ տանել աղքատների համար եւ չքարոզված. 

 

Ուշադրություն դարձրեք, երկու բնութագրերը հավատարիմ եկեղեցում, 

որ Պողոս առաքյալը գրեց. 
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... Աստծո տունը, որ եկեղեցին Աստուծոյ կենդանւոյ, որ սյան եւ գետնին է 

ճշմարտության: (1 Տիմոթեոս 3.15) 

 

Փութա ներկայացնել ինքներդ հաստատել է Աստծուն, բանվոր, որը 

կարիք չունի լինել ամաչում, արդարացիորեն բաժանելու ճշմարտութեան 

խօսքը: (2 Տիմոթեոս 2.15) 

 

Հաւատարիմ Պհիլադելպհիա մնացորդը, որ «կինը» Հայտնություն 12: 14-

16, այն խումբը, որը միշտ ձգտում է արդարացիորեն բաժանել 

(զանազանել) ճշմարտութեան խօսքը, եւ կոթողը եւ վերգետնյա 

ճշմարտության: Պատճառն այն է, որ ես ստիպված էի հեռանալ իմ 

նախքան Աստուծոյ եկեղեցիին կազմակերպություն է, որ իրենք բազմիցս 

խախտել են խոստումներ, ինչպես նաեւ, գիտակցաբար եւ միտումնավոր, 

շարունակում է ուղարկել դուրս տպագիր տեղեկատվություն, որ իրենք 

գիտեին, չեն համապատասխանում իրականությանը (տես Երեմիա 48:10, 

Սաղմոս 33: 4 ; Սաղմոս 101: 6-7; Եսայիա 61: 8), որը մանրակրկիտ այլ 

վայրերում (օրինակ, ւււ.ցոգւրիտեր.ցոմ): Հետեւաբար, այս համոզեց ինձ, 

որ նրանք կարող են այլեւս լավագույնս ներկայացնում Ֆիլադելֆիայի 

մնացորդին եկեղեցու Աստուծոյ եւ չեն կարող օգտագործվել Աստծո 

կողմից (տես Եսայիա 61: 8; Սաղմոս 101: 7) հանգեցնել ջանքերը 

իրականացնելու Մատթեոս 24.14 եւ այլն: Դա է պատճառը, որ 

անհրաժեշտ էր, շարունակական Չուրչ ոֆ Գոդ ձեւավորել. 

 

Ինչ վերաբերում է սյուն եւ վերգետնյա ճշմարտության գնում, 

շարունակվող Չուրչ ոֆ Գոդ ունի ավելի խորություն եւ մանրամասներ 

պատմության մասին վաղ եկեղեցու Աստծուն, քան որեւէ այլ եկեղեցի 
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Աստուծոյ խմբի: Մենք կառուցված հիմքի վրա Հիսուս Քրիստոսի, 

առաքեալներուն ու մարգարեների (Եփեսացիս 2.20). Մենք սովորեցնում 

ենք ավելի շատ, թե ինչ վաղ հետեւորդները Հիսուսի սովորեցրել է, քան 

որեւէ այլ եկեղեցի Աստուծոյ խմբի: Մենք նաեւ ունենք ձգտել է 

սովորեցնել բոլոր բաներում Հիսուսը պատվիրել մեր քարոզների եւ 

լրատվամիջոցների (տես Մատթեոս 28: 19-20). Մենք նաեւ նվիրել է զգալի 

քանակությամբ մեր եկամտի աղքատներին (Գաղատացիս 2.10). Բացի 

այդ, մեր մարգարեական բացատրությունները են ավելի խորությամբ, եւ 

ավելի բիբլիական, քան որեւէ այլ հայտնի եկեղեցու Աստուծոյ խմբի (տես 

2 Պետրոս 1.19). 

 

Ինչ վերաբերում է մարգարեության. 

 

Արդյոք մի մարգարեություն կարեւոր. 

 

Իհարկե. 

 

Այս տարվա առաջին արձանագրված քարոզը, որը տեղի է ունեցել այն 

բանից հետո, հրաշքի (Գործք 2: 1-11), Պետրոս առաքյալը ոքի 

իրադարձությունները հետ աստվածաշնչյան մարգարեության (Գործք 2: 

14-40): Մասամբ այն պատճառով, որ մարդիկ տեղյակ են եղել այն 

իրադարձությունների, որ Պետրոսը քննարկվող, շատերը ուշադրություն 

եւ հազարավոր մարդիկ դարձի (Գործք 2.41). 

 

Թեեւ հրաշքներ չեն նախորդի մասը մյուս արձանագրված քարոզներից 

Նոր Կտակարանում, բանախոսները, որ փորձել է կապել 
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իրադարձությունները մարգարեության եւ այլ մասերում Աստվածաշնչի 

ավելի լավ է հասնել իրենց լսարաններին (օրինակ, Գործք 17: 22-31): 

 

Դա կարող է լինել կարեւոր է գիտակցել, որ առաջին ուղերձը, որ 

արձանագրվում է, որ Հիսուսը քարոզում (ավետարանը թագավորության 

Մարկ. 1.14) եւ վերջին հաղորդագրության Հիսուսն (Գիրք հայտնության) 

էին մարգարեական: Տարբեր ուղերձներ է, որ մինչեւ անգամ տուաւ 

(օրինակ Մատթեոս 24, Ղուկաս 21), որոնք կապված են առաջիկա 

համաշխարհային իրադարձությունների. 

 

Մարգարէութիւնը նշան է հավատացյալների: 

 

Հետեւաբար լեզուները նշան է ոչ թե հաւատացեալներուն, հապա 

անհաւատներուն, իսկ մարգարէութիւնը, նշան ոչ թէ անհաւատներուն, 

բայց հավատացյալների. (1 Կորնթացիներ 14:22, Անգլերեն Ստանդարդ 

Բիբլե) 

 

Հետեւաբար լեզուները նշանի համար են, այլ ոչ թե նրանց, ովքեր 

հավատում են, հապա անհաւատներուն. իսկ մարգարէութիւնը, ոչ թէ 

անհաւատներուն, այլ նրանց համար, ովքեր հավատում են (1 

Կորնթացիներ 14.22, ՆԿՋՎ) 

 

Աստվածաշունչը ցույց է տալիս, որ կլինի տարբեր տեսակներ լեզուներու 

(1 Կորնթացիներ 12.28), եւ մեր կամավորական թարգմանիչները եւ այլոց 

շարունակական եկեղեցու Աստուծոյ օգնել լրացնել, որ. Բայց նկատել, որ 

կը մարգարէանայ, որը ներառում է ինչպես հարկն բացատրելով 
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մարգարեությունը, որը պետք է լինի նշան նրանց համար, ովքեր 

հավատում են: Մենք շարունակական եկեղեցում Աստծո չեմ հասկանում, 

եւ ավելի լավ բացատրել բազմաթիվ ասպեկտների մարգարեությամբ, 

քան այլ փաղաքշել խմբերի. 

 

Արդյոք սա նշանակում է, որ մարգարեությունը, ամենակարեւորն է 

բնորոշ ճշմարիտ Եկեղեցում: Ոչ, սերը (տես 1 Կորնթացիներ 13: 1,8): 

 

Այդուհանդերձ, հետամուտ սիրո նույնպես ոքի հետ մարգարեության է 

Աստվածաշնչում (1 Ցորինտհիանս 14: 1): Նրանք, ովքեր իսկապես 

ունենալով ճշմարտութեան սէրը կներդրվեն որոշ մարգարեացել 

իրադարձություններից, ըստ 2 Տհեսսալոնիանս 2: 9-12: 

 

Այսօր, զանգվածային հասարակության փոփոխություններ են տեղի 

ունենում: Նրանցից շատերը մարգարեացվել է Աստվածաշնչում: 

Նույնիսկ չնայած միջեւ, թերեւս, մեկ քառորդը մեկ երրորդը ամբողջ 

Աստվածաշնչի մարգարեական շատ խմբեր պարզապես չեն հասկանում, 

որ ճշմարտությունը մասին տարբեր առանցքային մարգարեությունների է 

Աստվածաշնչում հիմնական մարգարեությունների, որ Հիսուսը հորդորեց 

իր հետեւորդներին, ի վերջո հասկանալ, թե (օրինակ Մատթեոս 24:15, 

Մարկ. 13.14). 

 

Ոմանք, չնայած պնդելով, հավատում են Աստվածաշունչը, կամ զեղչ կամ 

անտեսել մարգարեություն: Բայց դա ոչ թե պետք է լինի այն դեպքում, 

ճշմարիտ քրիստոնյաների 

 



88 
 

«Նայեք թզենիին վրայ, ու բոլոր ծառերը: 30 Երբ արդէն բողբոջին, տեսնում 

եք, եւ գիտենք, թե ձեզ համար թէ արդէն ամառը մօտ է: 31 Նոյնպէս դուք, 

երբ եղած տեսնէք ասոնք, գիտցէք, որ Աստուծոյ թագաւորութիւնը մոտ. 32 

Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այս սերունդը չի անցնի, մինչեւ որ բոլոր 

բաները տեղի են ունենում: 33 Երկինքն ու երկիրը պիտի անցնին, բայց իմ 

խօսքերը չեն անցնի: 

 

«Ուշադիր եղէք դուք ձեզի, որպէսզի ձեր սիրտերը չծանրանան 

զեխութեամբ, հարբեցողությունը, եւ այս կեանքին հոգերով, ու այդ օրը 

գալիս է ձեզ անսպասելի. 35 որովհետեւ այն պիտի գա որպես ծուղակ է 

բոլոր նրանց, ովքեր բնակւում են դեմս ամբողջ երկիրը: 36 Արթուն կացէք, 

եւ ամէն ատեն աղերսեցէք, որ դուք կարող է արժանի փախչել այս բոլոր 

բաները, որ պիտի ըլլան, ու կայնելու Որդիին առջեւ մարդու »: (Ղուկաս 

21: 29-36 կետերը) 

 

Ուշադրություն դարձրեք, որ Հիսուսը սովորեցրեց, որ նրա հետեւորդները 

միշտ պետք է ուշադրություն դարձնել իրադարձությունների եւ 

մարգարեությունների կապված է նրա վերադարձին: Հիսուսը հաճախ իր 

հետեւորդներին ասաց դիտելու համար համաշխարհային 

իրադարձությունները, որոնք կկատարի մարգարեությունը այլ սուրբ 

գրություններում, ինչպիսիք են Մատթեոս 24.42, 25.13; Մարկ 13: 

9,33,34,35,37 եւ Հայտնություն 3: 3: Հիսուսն է ակնկալում Իր 

հետեւորդները դիտելու. 

 

Հիսուսը նաեւ ուսուցանել է, որ Սուրբ Հոգին », Ճշմարտութեան Հոգին,« 

կաջակցի հաւատարիմ է հասկանալու ամբողջ ճշմարտությունը, այդ 

թվում մարգարեական թվում: 
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Ես դեռ շատ բան ունենք ասելու, բայց դուք չեք կարող կրել դրանք այժմ: 

Սակայն, երբ ... Ճշմարտութեան Հոգին գայ, զայն պիտի առաջնորդէ ձեզ 

ողջ ճշմարտության. ... Ձեզ կասի, գալիք բաների. (Ջոհն 16: 12-13) 

 

Ունենալով Սուրբ Հոգին եւ պատշաճ առաջնորդվելով Սուրբ Հոգու 

կողմից, օգնում է մեզ հասկանալ, թե մարգարեության. 

 

Աստվածաշունչը սովորեցնում է նաեւ, 

 

Չեն հանգցնել Հոգին: Մի անարգէք մարգարեություններ: 

(1Տհեսսալոնիանս 5: 19-20) 

 

Սակայն շատերը, այդ թվում նրանք, ովքեր տարբեր Աստուծոյ եկեղեցին 

խմբերի, կարծես թե չեն հավատում, որ Աստծո Հոգին, որը ներկայումս 

աշխատում է պրոպհետիցալլյ հիմա. Շատերը նաեւ հակված են 

արհամարհել աստվածաշնչյան մարգարեությունների եւ, հաճախ, նրանց 

պատշաճ բացատրությունը (ներ): 

 

Ներկայումս այս երկրի վրա, Աստված ունի իր հավատարիմ եւ ճշմարիտ 

ծառաները, ովքեր են ճիշտ հռչակել վերջը ժամանակի մարգարեական 

զգուշացումներ, որոնք պետք է գնա հիմա: 

 

Աստվածաշունչը սովորեցնում է, 
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Անշուշտ, Տէր Աստուած ոչինչ չի անում, քանի դեռ նա չի բացահայտել իր 

գաղտնիքը Իր ծառաներին, մարգարէներին. 8 ա առյուծը րոարեդ! Ով չի 

վախենա. Տէր Աստուած խօսեցաւ! Ով կարող է, բայց մարգարէանան. 

(Ամովս 3: 7-8): 

 

Չնայած դրան, ինչպես նաեւ Նոր Կտակարանի ուսմունքները վերաբերյալ 

մարգարեների (օրինակ Գործք 2: 17-20; Եփեսացիս 4.11; 1 Կորնթացիներ 

14), առավել 21-րդ դարի եկեղեցին Աստծո խմբերի չեմ հավատում, որ կան 

ներկայումս որեւէ մարգարեները, եւ նրանք վատ սխալ հասկանալ 

հիմնական տարրեր վերջը ժամանակի բիբլիական մարգարեության. 

 

Բացի այդ, բոլոր, բայց մեկը Աստուծոյ եկեղեցին խմբերի (ՑՑՈԳ է մեկ 

բացառությամբ), ովքեր չեն ընդունում, որ Աստված ունի առնվազն մեկ 

մարգարեն այսօր, լսել ենթադրաբար մարգարեական անձանց, ովքեր 

հստակորեն ուսուցանվել մարգարեական եւ վարդապետական սխալներ, 

հետեւաբար նրանք էին / են կեղծ մարգարեների: 

 

Շարունակվող Եկեղեցին Աստծո Պհիլադելպհիան առաջնորդ 

 

Նրանք, ովքեր ցանկանում են լինել մասն է առավել հավատարիմ 

մնացորդին Ֆիլադելֆիայի ցանկանում են մի եկեղեցի Աստուծոյ խմբի 

այդ: 
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1. Կատարում հռչակելով արքայութեան աւետարանը, որպես վկա իր 

գերխնդիրն (Մատթէոս 24.14, 28: 19-20): 

 

2. Աջակցում աղքատ եղբայրներին (Գաղատացիս 2.10), այդ թվում 

`այրիների եւ որբերի (Հակոբոս 1.27), մասնավորապես աղքատ 

շրջաններում, ինչպիսիք են Աֆրիկայում եւ Ասիայում: 

 

3. Ճշմարիտ պրակտիկայի բիբլիական կառավարումը (1 Կորնթացիներ 

12.28)., Այդ թվում, Մատթէոս 18: 15-17: 

 

4. Ունի հռչակման դոկտրինալ, մարգարեական, եւ սիրող մրգեր Հիսուսը 

խոսեց (Ջոհն 7: 16-20; 13.35; Ղուկաս 4.18; 14.13; Մատթէոս 24.14, 28: 19-20; 

Հայտնություն 3 : 7-13): 

 

5. զգուշացնում է այն մարդկանց, ովքեր կարծում են, որ իրենք են 

Եկեղեցու չմոլորվեցին (1 Տիմոթեոս 4: 1): 

 

6. Ունի հոգեւոր պարգեւներ, այդ թվում, երազներ, որ վերջին օրերի 

ընթացքում (Գործք 2: 17-18): 

 

7. հասկանում է պատմական եւ ներկայիս դերերը եկեղեցիներուն 

հայտնության 2 եւ 3: 
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8. Բացատրում եւ հասկանում է աստվածաշնչյան մարգարեությունը 

բավականաչափ (օրինակ Դանիել 11: 29-45; Մատթեոս 24) իմանալ, թե 

երբ է փախչել (Մատթեոս 24: 15-20; Յայտնութիւն 3.10, 12: 14-16) մինչեւ 

Մեծ նեղության (Մատթէոս 24.21). 

 

Որ մի խումբ, որը լավագույնս ներկայացնում է մնացորդին Ֆիլադելֆիայի 

մասի Եկեղեցու Աստծո (Հայտնություն 3: 7-13) եւ 21-րդ դարի 

շարունակվող Չուրչ ոֆ Գոդ. 

 

Հիսուսը զգուշացրեց, որ Լաւոդիկէի, որ նրանք պետք է գոլ աշխատանք է 

եւ պետք է ապաշխարեն, կամ դիմակայել հետեւանքները (Հայտնություն 

3: 14-22): Ին մարգարեական կողմում, իրականությունն այն է, որ 

լաոդիցեան եկեղեցիները ունեն մի շարք մարգարեական 

միսունդերստանդինգս. 

 

Քանի որ Լաւոդիկէի ներկայացնում հիմնական մասը քրիստոնյաների 

ժամանակ վերջի (նրանք ներկայացնում են յոթերորդ եկեղեցին կամ խմբի 

եկեղեցիների Հայտնություն 1-3), պետք է լինեն պատճառներ, որոնք 

նրանք չեն տեսնում բոլոր, թե ինչ է տեղի ունենում պրոպհետիցալլյ եւ ինչ 

իսկապես հանգեցնում է մեկնարկից մեծ նեղության: 

 

Շրջանակներում լաոդիցեան կազմակերպությունների, որոնք հայտնվում 

են լինել մասն է եկեղեցու Աստուծոյ, կան մի շարք մարգարեական 

պաշտոնների, որոնք անցկացվում, ինչը կկանխարգելի նրանց, 

իմանալով, երբ մեծ նեղությունը սկսել. 
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Տասնութ այդ սխալ Տեսնել թվարկված են ստորեւ: 

 

1. Շատ լաոդիցեան խմբերը պաշտոնապես չեն սովորեցնում եւ / 

կամ չեն հավատում գաղափարին Եկեղեցու երաս հետ կապված 

եկեղեցիների Հայտնություն գլուխներում 2 եւ 3, թեեւ նրանք երբեմն 

ուսուցանեի մասին եկեղեցիներուն Հայտնություն. Շատերը 

վերցնում է ավելի շատ պրետերիստ (անցյալ / պատմական) 

տեսակետից այդ եկեղեցիների, չնայած այն հանգամանքին, որ շատ 

արված հայտարարությունները նրանց պետք է ունենա ապագա 

մարգարեական րամիֆիցատիոնս (օրինակ Հայտնություն 1.19; 2.22; 

3: 3; 3.10) , Քանի որ տարբեր խմբեր չեն սովորեցնում որոշ 

մարգարեական ասպեկտներ սա, շատերը չեն տեսնում, իրենց 

սեփական խնդիրները, եւ ստիպված է գնալ միջոցով մեծ նեղության: 

 

2. լաոդիցեան խմբերը չեն հավատում, որ արքայութեան 

աւետարանը դեռեւս պետք է քարոզվի է աշխարհում որպես վկա 

մեկ Մատթէոս 24.14, իրականում չեն կատարել, որ բարձր 

առաջնահերթություն, եւ / կամ անել այնպես, որը ցուցադրում 

նրանք ունեն բավարար սերը ճշմարտությունը (տես Երեմիա 48:10, 

Սաղմոս 33: 4), այնպես որ նրանք չեն ունենա, ոչ էլ հանգեցնել 

իրական Պհիլադելպհիան աշխատանքը. Քանի որ միայն 

Պհիլադելպհիանս խոստացել են պաշտպանված լինել փորձության 

ժամին, որ կգա ամբողջ աշխարհում, Լաւոդիկէի չի հասկանում, երբ 

Մատթէոս 24.14, որը կատարել է կամ երբ են փախչել մեկ Մատթեոս 

24.15: 

 

3. լայնորեն անցկացվում լաոդիցեան տեսակետը այն է, որ 

ուսուցումը, որ մեծ նեղությունը չի կարող սկսվել, քանի դեռ Գի նգ 
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Հյուսիսային ներխուժում թագավոր հարավում Դանիել 11:40. Այս 

տեսակետը անտեսում է այն փաստը, որ, քանի որ մեծ նեղության 

մեջ ներառում է ժամանակը Հակոբի դժվարության (Երեմիա 30: 7), 

այն սկսվում է ԱՄՆ-ի եւ նրա անգլո-սաքսոնական դաշնակիցների, 

ինչպիսին Մեծ Բրիտանիան ստանում ներխուժել (տես Դանիել 

11.39). Որոշ խմբերում կառչել այս հաջորդական սխալի, քանի որ 

այն մեկ անգամ անցկացվում է հանգուցյալ Հերբերտ Վ Արմստրոնգ, 

ով փոխել է իր տեսակետը, ըստ 1979 թ. (Այն ժամանակ ենք մենք, 

հիմա. Հովիվ գլխավոր զեկույցը, Վոլ. 1, թիվ 15, Նոյեմբեր 20, 1979 

թ.): Քանի որ թագավորը Հյուսիսի կվերացնի նրանց ամենաուժեղ 

ամրոցները (ԱՄՆ, Կանադա եւ այլն) Դանիել 11:39, նախքան 

ինվադինգ թագավոր հարավում Դանիելի 11:40, նրանք, ովքեր 

պահել են այս տեսակետը չի գիտեմ, որ մեծ նեղությունը կսկսվի 

մինչեւ այն բանից հետո, սկսվել է: 

 

4. Տարբեր Լաւոդիկէի կարծում են, որ վերջնական կոնֆիգուրացիա 

է գազանի իշխանության Հայտնություն 17: 12-13 պետք է բաղկացած 

լինի հենց տասը կամ տասնմեկ ներկայումս սահմանված ազգերի. 

Սա թերի է բազմաթիվ պատճառներով, այդ թվում `այն փաստը, որ 

հունական ժամկետները 'ազգերի չէ այդ հատվածներ եւ անցումներ 

են պատմում մի ժամանակ երկու ապագա վերակառուցումների: 

Վերակազմակերպվում թագավորությունների միշտ չէ, որ մնա 

ներսում նախորդ սահմանների եւ որ, ամենայն 

հավանականությամբ, այդպես է նաեւ ապագայում: Մինչ 

Եվրամիությունը, որն այս պահին ունի 28 անդամներ եւ բազմաթիվ 

պոտենցիալ անդամներին, կարող է նաեւ կորցնել որոշ անդամ 

երկրների (օրինակ Միացյալ Թագավորություն), պնդել, որ 

վերջնական կոնֆիգուրացիա պետք է ունենա տասը կամ տասնմեկ 

ազգերին չի համապատասխանում է Աստվածաշնչում. Բացի այդ, 
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պատմական դիրքորոշումը Ֆիլադելֆիայի մասի ՆԳԿ (տակ 

Հերբերտ Արմստրոնգ) է ուսուցանել առնվազն մի տասնյակ 

փաստաթղթեր (պարզ ճշմարտությունը, Գոոդ Նեւս, վաղը-ի 

աշխարհի, բուկլետներ, համանախագահ աշխատողի նամակներ, 

Աստվածաշունչը հեռակա ուսուցում), որ տասը կարող է բաղկացած 

տասը ազգերի եւ / կամ խմբերի ազգերի (ի տարբերություն միայնակ 

ազգերի): Քանի դեռ այդ թիվը նվազեցնում է, որ նրանք, ովքեր 

պնդում են, որ Բեաստ կազմաձեւման ունեցող կամ տասը կամ 

տասնմեկ ազգերը չի հնարավոր գիտակցել, որ մեծ նեղության է 

սկսվել, եթե չապաշխարեն, այդ տեսանկյունից: 

 

5. Մի քանի լաոդիցեան խմբեր հստակ հասկացեք Դանիել 9.27, 

երկրորդ կեսը, որը կապերի Դանիելի հետ 11:31 Հիսուսի խոսքերի 

Մատթեոսի 24.15 (նրանք հակված են հավատալ Դանիել 9:27 

կատարվել է Քրիստոսի կողմից): Նրանք, ովքեր սխալ են 

հասկանում այդ հատվածները չի ունենա պատշաճ նախապես 

նախազգուշացում, թե ինչ է տեղի ունենում, ոչ էլ, ամենայն 

հավանականությամբ, իմանալ, թե երբ է մեծ նեղությունը սկսել. 

 

6. Մեկ կամ ավելի խմբեր նաեւ սովորեցնում է, որ մեծ նեղության 

կարող է սկսել հաջորդ տարվա կամ այնքան. Քանի որ Մեծ 

նեղություն չի սկսվել մինչեւ մոտ 3 ½ տարի հետո «խաղաղության 

գործարքի» մասին Դանիէլ 9.27 է պատշաճ հաստատել է (եւ դա 

տեղի չի ունեցել), դա հնարավոր չէ, որ մեծ նեղությունը սկսել 

մինչեւ 2019 թ. Քանի որ գործարքը, ամենայն հավանականությամբ, 

պետք է հաստատվի ի աշնանը տարվա (տես Ղեւտական 23:24; 1 

Կորնթացիներ 15:52), եւ նույնիսկ 2019 ամենայն 

հավանականությամբ շատ շուտով: 
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7. Որոշակի խմբեր սովորեցնում անպատշաճ 

մեկնաբանություններն է 1335, 1290, եւ 1260 օրերին Դանիել 12 կամ 

ունեք այլ խնդիր մասերում, որ (մեծամասնության ՆԳԿ խմբերի), որ 

նրանք չեն հասկանում, երբ մեծ նեղության կսկսվի. 

 

8. Շատ լաոդիցեան խմբերը չեն կարողանում հասկանալ, թե 

Ամբակում 2: 2-8, եւ պատշաճ կերպով չեն ստանում, որ 

նախազգուշացնում է դուրս է ԱՄՆ-ի եւ Մեծ Բրիտանիան: Մի 

խումբը սովորեցնում է, բայց սատարում դուրս, քանի որ այն, ինչ 

հայտնվում է, որ ներքին քաղաքականությունը եւ դրա աճող 

առաջնորդների. Աճող «դանդաղ գործողության ռումբ» է ԱՄՆ-

պարտքի մի բան, որ պետք է մատնանշել եւ Ամբակում 2: 2-8 

մատնանշում է աստվածաշնչյան սպառնալիքը, որ սա սպառնում. 

Այն պետք է լինի հռչակվել, եւ մենք ի ՑՑՈԳ անում են այն: Շատերը 

չեն գիտակցում, որ Ամբակում 2: 6, որը կապված է մեկնարկից մեծ 

նեղության, եւ մեկն է պատճառներից հարձակման դեմ 

պարտապան ժառանգներին ցեղերի Յովսէփի: 

 

9. Շատ լաոդիցեան խմբերը ունեն տարբեր «Եղիայի հերեսիես. 

Քանի որ այս, նրանք չեն կարողանա ճանաչել վերջնական Եղիային. 

Ոմանք կարծում են, որ նա պետք է լիներ Հերբերտ Արմսթրոնգին, 

չնայած այն հանգամանքին, որ նա արդեն մեռած թ. Հունվարի 16-

1986 եւ որ մահը հանել նրան ըստ իր գրավոր վերջնական Եղիան 

(Մյստերյ ոֆ Դարերի. 1985 թ., Էջ 349): Ոմանք կարծում են, որ կամ 

չկա Եղիան է եկել, կամ, որ նա հանդիսանում է եկեղեցին, եւ ոչ մի 

անհատ, որը դեմ է Հիսուսի ուսմունքներին թեմայի վերաբերյալ 

Մարկ 9: 12-13: 
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10. Շատ լաոդիցեան խմբերը չեն հասկանում, որ տարբեր 

հետապնդումները (եւ այլ հարցերում) է գալիս Դանիելի 7:25, 11: 30-

39, Մատթէոս 24: 9-ը 22 եւ Հայտնություն 12: 14-17: Երբ 

մարգարեցված Հալածանքը սկզբանե հարվածում Պհիլադելպհիանս 

հիմնականում, (եւ ոչ նրանց), Լաւոդիկէի չի տեսնում այդ 

հալածանքները որպես ապացույց, որ մեծ նեղության է սկսել: Հին 

Ռադիո Չուրչ ոֆ Գոդ (տես, Զգուշացեք սուտ եղբայրներուն! Գոոդ 

Նեւս, հունվարի 1960 թ.), Մասնավորապես, կիրառվում 

հետապնդվող սուրբ գրությունները Դանիել 11: 32-35 մինչեւ վերջ 

ժամանակի Պհիլադելպհիան եկեղեցու, ինչպես անում է ներկայիս 

ՑՑՈԳ: 

 

11. Մի շարք լաոդիցեան խմբերը չեն սովորեցնում, որ կա մի 

ֆիզիկական վայր անվտանգության փախչել (չնայած, թե ինչ 

Հայտնություն 12: 14-16 սովորեցնում): Այնպես որ, նրանք, ովքեր 

անցկացման այդ տեսակետը չի հակված է փախչել դեպի մեկին, 

պարզապես նախնական մեկնարկից մեծ նեղության. 

 

12. Շատ 'անկախ' Լաւոդիկէի չեմ հավատում, որ նրանք պետք է 

«հաւաքէ 'մինչեւ այն ժամանակ է փախչել, չնայած այն, ինչ 

Սոփոնիա 2: 1-3 սովորեցնում. Հետեւաբար, դա ոչ թե հավանական 

է, որ կլինեն հակված է փախչել միասին, երբ մի խումբ իրենք մաս 

չեն կազմում է անում, պարզապես մինչեւ մեկնարկից մեծ 

նեղության (տես Հայտնություն 12: 14-17). 

 

13. Առնվազն մեկ լաոդիցեան խումբ, թյուրիմացաբար կարծում է, որ 

սարսափելի սրբապղծութիւնը Դանիելի 11.31 տեղի է ունենում այն 
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բանից հետո, թագավորը Հյուսիսի ներխուժում թագավոր հարավում 

Դանիել 11:40. Քանի որ դա տեղի չի ունենա, եւ այդ ճանապարհը, 

նրանք, ովքեր պահել այդ պաշտոնում չի հասկանում, երբ մեծ 

նեղությունը սկսվելու (տես Մատթեոս 24: 15,21): 

 

14. Շատ լաոդիցեան խմբեր սովորեցնում է, որ մարդը մեղքի որը 

նստում է տաճարի Աստուծոյ (2 Տհեսսալոնիանս 2: 3-4) է նեռ / Կեղծ 

մարգարեն, ոչ թե գազան ծովում: Այդուհանդերձ, դա այս հրեշը 

ծովում, վերջնական թագավորը հյուսիսից (Դանիել 11: 35-36): 

Այնպես որ, երբ դա տեղի է ունենում, նրանք, ովքեր պահեք սխալ 

դիրքի չի հասկանում, թե իր մարգարեական ենթաճյուղերը: 

Ինքնությունը է «կորուստի որդին» համար կարեւոր է հասկանալ, 

թե վերջին անգամ. 

 

15. Մի քանի լաոդիցեան խմբեր սովորեցնում են, որ մի հրեա 

Երուսաղեմի տաճարը կվերակառուցվի մինչեւ Հիսուսը 

վերադառնում. Թեպետ սա հեռակա հնարավոր այն չի պահանջվում 

(այսուհետ `" տաճար Աստուծոյ »Նոր Կտակարանում պետք է անել 

մի քրիստոնյա, ոչ ժամանակակից հրեական, գտնվելու). Քանի որ 

դա տեղի չի ունենա, քանի որ մի քանիսին, երբեմն սովորեցնել, 

նրանք, ովքեր կրում են այդ դիրքորոշումը չի հասկանում, երբ մեծ 

նեղությունը սկսել. 

 

16. Առնվազն մեկ լաոդիցեան խումբը սովորեցնում է, որ տասը 

թագաւորներ հայտնության 17:12, որոնք պետք է պատասխանատու 

տասը մարզերում ամբողջ աշխարհում, քանի որ ի տարբերություն 

լինելով հիմնականում եվրոպական իշխանությունը: 



99 
 

Համառությունը վրա դա կնշանակի, որ նման մի խումբ չէր կարող 

հասկանալ, որ մեծ նեղությունը կսկսվի: 

 

17. Առնվազն մեկ լաոդիցեան խումբը սովորեցնում է, որ գազան 

հայտնության 13: 1-10 չէ եվրոպական: Քանի որ գազան 

իշխանությունը չի առաջանում Եվրոպայում (տես Դանիել 9: 26-27), 

նրանք, ովքեր չեն հասկանում, թե դա չի գիտակցում, որ մեծ 

նեղությունը է սկսել: 

 

18. Առնվազն մեկ կամ երկու խոշոր լաոդիցեան խմբերի 

սովորեցնում են, որ առաջին հատված Դանիել 11 

հաջորդականությամբ վերաբերում է սկզբում մեծ նեղության է 

Դանիել 11:40. Փոխարենը նրանք պետք է սովորեցնեն, որ այն 

սկսվում է Դանիելի 11:39, որն է այն բանից հետո, Դանիել 11.31, որը 

նույնպես համահունչ մեկնարկից ժամանակ Յակոբի փորձանքի 

(Երեմիա 30: 7): Նրանք, ովքեր կրում են Դանիել 11:40 դիրքորոշումը 

չի հասկանում, երբ մեծ նեղությունը սկսել. 

 

Եվ կան շատ ավելի. Այդուհանդերձ, դա միայն տեւում է թյուրիմացություն 

մեկ կամ ավելի վերը նշված քան - նը չեք հասկանում, երբ մեծ նեղությունը 

սկսել. Միայն շարունակվող Չուրչ ոֆ Գոդ եղել «արդարացիորեն 

բաժանելու խոսքը ճշմարտության» (2 Տիմոթեոս 2.15). Բոլոր այդ 

հարցերում: 

 

Տխուր իրականությունն այն է, որ մեծ մասը Աստուծոյ եկեղեցիին խմբեր, 

քանի որ նրանք չեն իսկապես Պհիլադելպհիան (չնայած այն, ինչ պնդում, 

որ նրանք կարող կատարել), չեն հասկանում, թե մարգարեական 
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հաջորդականությունը եւ մանրամասներ Դանիել 11 կամ ինչպես են 

նրանք կապում նրա հետ, ինչ Հիսուսը սովորեցրեց, այն վայրերում, 

ինչպիսիք են Մատթեոս 24. Քանի որ այս եւ այլ մարգարեական 

միսունդերստանդինգս, այդ խմբերը չեն գիտակցում, երբ նրանք պետք է 

փախչեն մեկ Հիսուսի ցուցումների Մատթեոսի 24: 15-20 եւ հետեւաբար չի 

գնա պաշտպանված լինել գալիք մեծ նեղության (Մատթեոս 24: 21-22 ): 

 

Լեստ Այս ձայնային ապարդյուն եւ սնապարծ մեր հերթին, թույլ տվեք 

նշել, որ երկար ժամանակ բարձր մակարդակ Չուրչ ոֆ Գոդ 

առաջնորդների այլ խմբերի, մասնավորապես, ասել է ինձ (Բոբ Տհիել) 

յուրաքանչյուր այդ նը որ այն, ինչ մենք շարունակական եկեղեցում 

Աստծո սովորեցնում է այդ կետերը, այդ թվում նրանք, որոնք տարբերվում 

նույնիսկ, թե ինչ են իրենց սեփական խմբեր սովորեցնում, ճիշտ է. Բայց 

դրա համար 'կազմակերպչական »(եւ ոչ թե իսկապես աստվածաշնչյան) 

պատճառներով, նրանց խմբերը չեն հրապարակայնորեն ուսուցանել 

նրանց: 

 

Հիսուսը զգուշացրեց «կլինեն մեծ նեղութիւն, ինչպես, օրինակ, չի եղել, 

քանի որ սկզբից աշխարհի մինչեւ այս անգամ, ոչ, ոչ էլ պիտի լինի» 

(Մատթեոս 24.21). Եւ Հիսուսը խոստացել է Պհիլադելպհիան 

քրիստոնյաներին պաշտպանություն դրանից (Հայտնություն 3: 7-10): Այլ 

քրիստոնյաները չէին ստանում, այդ նույն խոստումը. 

 

Նրանք, ովքեր ապավինում չափազանց շատ է վտանգել 

նախարարության (Եզեկիէլ 34: 7-10), ինչպես նաեւ սովորեցնել նրանց 

մարգարեություն, որը չի իսկապես համաձայն սուրբ գրություններում 

պետք է գիտակցել, որ, ըստ Հիսուսի բառերի գլուխների 2 եւ 3 

հայտնության եւ 21-ին Ղուկաս, միայն համեմատաբար քիչ 
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քրիստոնյաները պետք է պաշտպանված փորձութեան ժամուն, որը գալու 

է ամբողջ աշխարհում (տես Հայտնություն 12: 14-17). Նրանք, ովքեր չեն 

լսել իսկապես հավատարիմ է նախարարության կլինի նաեւ կիսում այդ 

ճակատագիրը (տես Եփեսացիս 4: 11-16): 

 

Մենք շարունակական եկեղեցու Աստուծոյ ճշմարտութեամբ: 

 

«Ունեն նաեւ աւելի հաստատուն խօսքը, մարգարէութիւն, Նաեւ ունինք 

մարգարէական խօսքը, որ դուք զգուշացէք, որպէս թէ մի ճրագ, որ լոյս է 

տալիս մութ տեղում, մինչեւ որ օրը լուսաբացին, եւ այն օրը, աստղը ծագի 

ձեր սրտերում »(2 Պետրոս 1.19, ԿՋՎ). 

 

Այն պետք է նաեւ նկատել, որ Աստվածաշունչը նաեւ զգուշացնում է 

անկախ, ովքեր կարծում են, որ իրենք չեն պետք է լինել մի մասը վերջը 

ժամանակի Պհիլադելպհիան մնացորդին եկեղեցու Աստուծոյ նաեւ չի 

կարող պաշտպանված լինել (տես Սոփոնիա 2: 1-3): Նոր Կտակարան 

պարզ է, որ քրիստոնյաները, իրոք, պետք է լինի մի մասն եկեղեցու 

(Եփեսացիս 4: 11-16; համեմատիր 1 Կորնթացիներ 4.17; 10: 32-33). 

Հատկապես, քանի որ մենք ստանում ենք ավելի մոտ է ավարտին 

(Եբրայեցիս 10.24 -25; համեմատիր Սոփոնիա 2: 1-3): 

 

Քանի դեռ լաոդիցեան խմբերը եւ / կամ անհատներ ապաշխարել, ինչպես 

Հիսուսը հորդորում է նրանց Հայտնություն 3.19, նրանք չեն հնարավոր 

իմանալ, թե երբ մեծ նեղությունը սկսվելու (Մատթէոս 24.21), ոչ էլ գիտեմ, 

պետք է փախչի նախքան այդ մեկնարկը (Մատթեոս 24.15 -20): 
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ՆԳԿ խմբերը, որոնք ապավինում միսպլացեդ ավանդույթի (թե վերջին 

կամ ավելի) վերը նշված Աստվածաշնչում բազմաթիվ ասպեկտների 

իրենց մարգարեական հայացքների պատրաստվում են իմանալ, շատ ուշ 

է, որ նրանք չեն ունենա «Իհարկե խոսքը մարգարեության» (2 Պետրոս 

1.19, ԿՋՎ) , 

 

Հիսուսն ասել է, Լաւոդիկէի, որ նրանք պետք է փոխել շատ ոլորտներում 

(Հայտնություն 3: 17-19), բայց Նա նաեւ ուսուցանել է, որ քանի որ նրանք 

չէին կարծում, որ նրանք պետք է, որ նրանք տառապում, քանի որ 

(Հայտնություն 3: 14-16) , 

 

Կան նաեւ ավելի մարգարեական եւ այլ տարբերությունները, որ մյուս 

ՆԳԿ խմբեր ունեն Աստվածաշնչից, որ այդ բուկլետը չի մտել: 

Իրականությունն այն է, որ առանց աջ շեշտը դնելով եզրափակիչ փուլի 

աշխատանքների անցկացնելու Աստվածաշունչը բավականաչափ բարձր 

առումով, զբաղվել Պհիլադելպհիան սերը, իսկապես սովորեցնում է, որ 

Հիսուսը սովորեցրել է, եւ, անտեսելով մեկը օծյալ համար կրկնակի մասը 

Աստծո Հոգու (հիշեցնում Եղիսեն, 2 Թագավորներ 2: 9-13), ինչպես նաեւ 

ՑՑՈԳ սկիզբ մարդկային առաջնորդ էր, ՆԳԿ խմբերը, որոնք անտեսում է 

մարգարեական զգուշացումներ են անում, որպեսզի իրենց վտանգի. 

 

Մինչ որոշ զեղչ կարեւորության մարգարեության, նկատում, թե ինչ 

ուսուցանել է Պողոս Առաքյալը: 

 

Եվ դա անել, իմանալով, ժամանակը, որ հիմա այն ժամանակն է արթուն 

դուրս քնից. հիմա մեր փրկութիւնը աւելի մօտ է, քան երբ հաւատացինք: 

12 Գիշերը շատ յառաջացած է, ու ցերեկը, մօտեցած. Հետեւաբար 
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թօթափենք խաւարին գործերը, եւ եկեք դրվում է զենք ու զրահ լույսի. 13 

Եկեք քայլել ինչպես հարկն է, քանի որ այն օրը, ոչ թե խրախճանք ու 

արբեցութեամբ, ոչ թէ պոռնկութեան եւ լուստ, այլ ոչ թէ կռիւով ու 

նախանձով. 14 հապա հագէք Տէր Յիսուս Քրիստոսը, եւ ոչ մի դրույթ 

համար, մարմինով, կատարել իր ցանկութիւնները գոհացնել: 

(Հռովմայեցիս 13: 11-14) 

 

Արդյոք մենք ոչ մի բան ավելի մոտ է ավարտին, քան այն ժամանակ, երբ 

Պողոսը գրեց, որ. Պողոսը նաեւ ուսուցանել է, որ ճշմարիտ 

քրիստոնյաները չէին նման լինել ուրիշներին, ովքեր չէին իմանալ, թե 

մոտավորապես երբ Հիսուսը կվերադառնար (1 Տհեսսալոնիանս 5: 4). 

 

Պետրոս Առաքյալը գրել է: 

 

Հետեւաբար, քանի որ այս բոլոր բաները պիտի լուծուին, ինչպիսի 

մարդիկ պէտք է ըլլաք, սուրբ վարքով ու բարեպաշտութեամբ, 12 

սպասելով եւ արագացնում գալուստը օրը Աստծո, որի պատճառով 

երկինքը պիտի լուծուի, լինելով կրակի, ու տարրերը պիտի հալեցնում 

հետ եռանդուն ջերմության 13 Բայց մենք, ըստ Իր խոստումին, նայեք 

համար նոր երկնքի եւ նոր երկրի, որի արդարութիւնը կը բնակի: (2 

Պետրոս 3: 11-13) 

 

Պատշաճ կերպով ուշադրություն է մարգարեական իրադարձությունները 

ոչ միայն օգնում է պատրաստ լինել Հիսուսի համար (Ղուկաս 21:36;), 

այլեւ նախատեսված է լինել ռեֆլեկտիվ վարժություն է հասնել 

քրիստոնյաներին քննել իրենց կյանքը բավական է փոխել, քանի որ 

նրանք պետք է (տես հռոմեացիների 13 : 11-14; 2 Պետրոս 3: 10-13): Եթե 
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դուք չեք կարող լինել հետեւում աշխարհի իրադարձությունները, ինչպես 

հարկն է բացատրվում է լույսի ներքո աստվածաշնչյան մարգարեության 

 

Տարբեր լաոդիցեան խմբերը չեն ճիշտ հասկանալ վերջը անգամ 

մարգարեություն, եւ որ կնպաստի իրենց անդամների ՉԻ փախչում, երբ 

նրանք պետք է (տես Մատթեոս 24: 15-21; Հայտնություն 12: 14-17): 

 

Տհե Լաւոդիկէի են սխալ պատկերացումները մեծ նեղության մասին, չեն 

խոստացել է պաշտպանություն է, շուտով (հետ միասին նրանց 

Սարդիկէի, եւ, ըստ երեւույթին, ոմանք Թիւատիրի մեկ Հայտնություն 

2.22) պետք է գնալ դեպի մեծ նեղության եւ ենթակա է մահվան եւ 

հալածանքը (Դանիել 7: 25բ; Յայտնութիւն 12.17). 

 

Մի խաբուիք կողմից, նրանք, ովքեր չեն իսկապես հասկանում, թե 

առանցքային վերջը անգամ աստվածաշնչյան մարգարեությունների: 

 

Թեեւ շատերը հավատում են, որ շարունակվող եկեղեցին Աստուծոյ նման 

տասնյակ հայտարարված ՆԳԿ խմբերի, մարգարեական 

իրականությունն այն է, որ մենք բացառիկ են: Մենք չենք տիրապետում 

Ֆիլադելֆիայի թիկնոց (Հայտնություն 3: 7-13, 2 Թագավորներ 2.13) եւ 

իսկապես կանգնել ճշմարտության համար (1 Տիմոթեոս 3.15). Մենք 

առաջատար վերջնական փուլը աշխատանքի (որը պետք է արվի 

ճշմարտութեամբ մեկ-րդ սաղմոսում 33: 4), իսկ աշխատանքային 

կատարման ուղղությամբ Մատթեոս 24.14: 
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5. Ամփոփում ապացույցների, ցլուես, եւ Սիգնս հայտնաբերելու ճշմարիտ 

Եկեղեցու 

 

Կրկին, այստեղ մի ցանկ 18 ապացույցներ, նշաններ եւ ցլուես, որոնք ցույց 

տա, որ ճշմարիտ քրիստոնեական եկեղեցին պետք է լինի ճշմարիտ 

Եկեղեցին Աստուծոյ. 

 

1. Դնում Աստուծոյ խօսքը վերեւում ավանդույթների 

տղամարդկանց եւ հետեւաբար չի ավելացրել 

վարդապետությունները, որոնք դեմ են Աստվածաշնչի (հմմտ. 

Մատթեոս 15: 3-9): 

 

2. Օգտագործում աստվածաշնչյան անուն "եկեղեցի Աստուծոյ» 

(օրինակ, Գործք 20.28). 

 

3. պնդում ջերմեռանդորեն է բուն հավատի մեջ (Հուդա 3), նույնիսկ 

սպառնալիքներին հետապնդման (օրինակ, Գործք 5: 27-32): 

 

4. Հետքեր իր աստվածաշնչյան վարդապետությունները ողջ 

պատմության (հմմտ. 1 Ջոհն 2: 6): 

 

5. Շարունակում Պասեքը է 14-Նիսանի (Ղեւտական 23: 5; Մատթեոս 

26:18). 
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6. հայտնի, որ գրքերն են եղել մի մասը Աստվածաշնչի, քանի որ 

ժամանակի Հովհաննես Առաքյալը հմմտ. 2 Տիմոտհյ 3: 16-17; 

Րեվելատիոն 1: 9-19; 22: 18-19): 

 

7. ուսուցանում է ճշմարտությունը մասին Աստվածագլխի 

(Հռովմայեցիս 1.20; Կողոսացիս 2: 9): 

 

8. Սովորեցնում եւ պահում սիրող Աստծո օրենքները (1 Ջոհն 2: 4): 

 

9. դեմ մասնակցությունը մարմնական պատերազմն այս 

աշխարհում (Հովհ. 18.36; Ղուկաս 3.14). 

 

10. եղել է հալածուած, բայց ոչ հալածող (Հովհ. 15: 20-21): 

 

11. չի ընդունվել արտաքին զարդարանք հեթանոսության առումով 

եկեղեցական հագուստով կամ շենքերի (տես Երկրորդ Օրինաց 12: 

29-30): 

 

12. Քարոզում է լիարժեք ավետարանը (Մատթէոս 24.14, 28: 19-20): 

 

13. Արդյոք «փոքր հօտ» (Ղուկ. 12.32; Հռովմայեցիս 11.15; տես 

Հայտնություն 14: 1-9): 

 



107 
 

14. Հետքեր իր ֆիզիկական տեղաբաշխումը միջոցով բազմաթիվ 

առաջատար քաղաքների (Եբրայեցիս 13.14) եւ յոթ եկեղեցիներից 

հայտնության 2 եւ 3: 

 

15. Ունի նշանը աստվածաշնչյան Շաբաթ (Ելից 31.13; Եբրայեցիս 4: 

9): 

 

16. հասկանում Աստծո փրկության ծրագիրը, Յիսուս Քրիստոսի 

միջոցով, ինչպես պատկերված Սուրբ օրերի (1 Կորնթացիս 5: 7-8; 

Հակոբոս 1.18) 

 

17. սովորեցնում դեմ դիտարկմամբ հեթանոսական տոների (1 

Կորնթացիներ 10: 20-22): 

 

18. Չի հարթեցնել վերջը ժամանակի էկումենիկ Բաբելոնի 

(Հայտնություն 13: 4-10, 18: 4): 

 

Միայն մի Չուրչ ոֆ Գոդ խմբի կարելի է հանդիպել բոլոր այն 

չափանիշները. Ճշմարիտ քրիստոնեական եկեղեցին գտնում է, որ 

Աստվածաշունչը, կարծում է Աստված, հասկանում է Աստծո բնությունն 

ու ծրագիրը, եւ անում Աստծո աշխատանքը: Սա չի կարող իսկապես 

կարելի ասել է հունա-հռոմեական եկեղեցիների եւ դուրս կադրերը. 

 

Եկեղեցին Աստծո, որը պարունակում մարդկային էակներ ներքո 

ճշմարիտ մարմնի Հիսուս Քրիստոսի, կատարյալ չէ: Կային խնդիրներ 



108 
 

Նոր Կտակարանի Եկեղեցում (տես նաեւ գլուխ 3), ինչպես նաեւ բոլոր 

երաս Եկեղեցու Աստծո (Հայտնություն 2-3): 

 

Աստվածաշունչ է, պարզ է, որ չէր լինի բազմազան Եկեղեցին Աստծո եւ ոչ-

Չուրչ ոֆ Գոդ խմբերի դավանող Քրիստոսին պահին մինչեւ վերջ: 

 

Ըստ Հիսուսի, որ վերջին ժամանակներում չէր լինի Աստուծոյ 

եկեղեցիներուն, որոնք ցուցադրելու տարբեր հատկանիշներ. Հիսուսն 

ունի քննադատություններն ու դատապարտումները նրանց համար, 

ովքեր Տհյատիրան (Հայտնություն 2: 18-29), Սարդիսիան (Հայտնություն 3: 

1-6), ինչպես նաեւ տարբեր Լաւոդիկէի (Հայտնություն 3: 14-22): 

Հետեւաբար, խմբերը այդ կարգեր չէր, կարծես, իդեալական, ովքեր 

իսկապես ցանկանում են լինել մասն է առավել հավատարիմ 

քրիստոնեական եկեղեցի. 

 

Ի ժամանակի վերջում, միայն եկեղեցին Աստուծոյ, որ Հիսուսը գովում եւ 

չի դատապարտի է մեկ «մի քիչ ուժ,« Եկեղեցին Ֆիլադելֆիայում 

(Հայտնություն 3: 7-13): Սրանք նրանք, ովքեր այնքան էլ վիրավորված 

ուրիշների, որ թույլ չեն տա հուրտ զգացմունքները կարժենա իրենց թագը 

(Հայտնություն 3:11), բայց փոխարենը նրանք կաջակցի Աստծո 

աշխատանքը: 

 

Այսպիսով, նրանք, ովքեր ցանկանում են լինել մասն է առավել 

հավատարիմ մնացորդին Ֆիլադելֆիայի ցանկանում են մի եկեղեցու 

Աստուծոյ խմբի այդ: 
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1. Կատարում հռչակելով արքայութեան աւետարանը, որպես վկա 

իր գերխնդիրն (Մատթէոս 24.14, 28: 19-20): 

 

2. Աջակցում աղքատ եղբայրներին (Գաղատացիս 2.10), այդ թվում 

`այրիների եւ որբերի (Հակոբոս 1.27), մասնավորապես այնպիսի 

վայրերում, ինչպիսիք Աֆրիկայում եւ Ասիայում: 

 

3. Ճշմարիտ պրակտիկայի բիբլիական կառավարումը (1 

Կորնթացիներ 12.28)., Այդ թվում, Մատթէոս 18: 15-17: 

 

4. Ունի հռչակման դոկտրինալ, մարգարեական, եւ սիրող մրգեր 

Հիսուսը խոսեց (Ջոհն 7: 16-20; 13.35; Ղուկաս 4.18; 14.13; Մատթէոս 

24.14, 28: 19-20; Հայտնություն 3 : 7-13): 

 

5. զգուշացնում է այն մարդկանց, ովքեր կարծում են, որ իրենք են 

Եկեղեցու չմոլորվեցին (1 Տիմոթեոս 4: 1): 

 

6. Ունի հոգեւոր պարգեւներ, այդ թվում, երազներ, որ վերջին օրերի 

ընթացքում (Գործք 2: 17-18): 

 

7. հասկանում է պատմական եւ ներկայիս դերերը եկեղեցիներուն 

հայտնության 2 եւ 3: 
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8. Բացատրում եւ հասկանում է աստվածաշնչյան 

մարգարեությունը բավականաչափ (օրինակ Դանիել 11: 29-45; 

Մատթեոս 24) իմանալ, թե երբ է փախչել (Մատթեոս 24: 15-20; 

Յայտնութիւն 3.10, 12: 14-16) մինչեւ Մեծ նեղության (Մատթէոս 

24.21). 

 

Որ մի խումբ, որը լավագույնս ներկայացնում է մնացորդին Ֆիլադելֆիայի 

մասի Եկեղեցու Աստծո (Հայտնություն 3: 7-13) եւ 21-րդ դարի 

շարունակվող Չուրչ ոֆ Գոդ. 

 

Շարունակվող Եկեղեցին Աստծո միակ կազմակերպված եկեղեցին, որ 

մենք տեղյակ որոնք պաշտոնապես անում բոլոր վերը նշված. Ազդեցիկ 

պատճառ ցանկանում եք լինել մի մասը մեզ համար չէ, որ մենք 

կատարյալ ենք, սակայն, որ մենք չենք սովորեցնում, համաձայն 

Աստվածաշնչի, եւ համոզմունքների եւ պրակտիկայի Հիսուսի վաղ 

հետեւորդների. 

 

Շատ եկեղեցիներ ունեն որոշակի ճշմարտություն է, բայց ոչ այլ ոք, 

կարծես, «սյուն եւ վերգետնյա է ճշմարտության» (1 Տիմոթեոս 3.15). 

Սատանան է, որ աստված այս տարիքում (2 Ցորինտհիանս 4: 4), 

հայտնվում է, ոչ թե որպես դեւի, բայց որպես հրեշտակ լույսի շատերը (2 

Կորնթացիներ 11: 13-14): Հիսուսն ասել է շատերը գալիս են Նրա անունով, 

հայտարարելով, որ նա եղել է Քրիստոս եւ դեռ, առանց գիտակցելու, 

խաբելու ամբողջ աշխարհը (Մատթեոս 24: 4-5): 

 

Այնպես որ, հիմա է, որ դուք գիտեք, որ ապացույցների ցլուես, եւ նշաններ, 

դուք պատրաստվում է նման Բերեանս հին եւ ովքեր «խօսքը ընդունեցին 
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ամենայն պատրաստակամությամբ, եւ խուզարկել Գրքերը օրաթերթ է 

պարզել, թե արդյոք այդ բաները այդպէս են: Ուստի անոնցմէ շատերը 

հաւատացին »(Գործք 17: 11-12). 

 

Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ է ասում Աստվածաշունչը. 

 

... Հեզութեամբ ընդունեցէք ձեր մէջ տնկուած խօսքը, որ կարող է փրկել 

ձեր հոգիները. Սակայն պետք է խօսքը գործադրողներ եղէք, եւ ոչ միայն 

լսողներ, ձեր անձերը խաբելով. 23 որովհետեւ, եթէ մէկը միայն լսէ խօսքը 

եւ ոչ կատարող, նա նման է մի մարդու, դիտորդական իր բնական երեսը, 

հայելու, 24 որովհետեւ նա նկատում է իրեն, գնում հեռավորության վրա, 

եւ անմիջապես մոռանում է, թե ինչպիսի մարդու, որ նա եղել է. 25 բայց 

նա, ով նայում է ազատութեան կատարեալ Օրէնքին եւ շարունակում է 

այն, եւ ոչ թէ մոռացկոտ լսող, բայց կատարող աշխատանքի, այս մեկը 

կարող է օրհնել, թե ինչ է նա անում է , (Ջամես 1: 21-25) 

 

Կարող եք անել այն, ինչ բիբլիցալլյ դուք հասկանում եք, պետք է անել եւ 

աջակցել շարունակվող Աստուծոյ եկեղեցին, կամ պետք է լսող է միայն, 

մոլորեցնելով ինքներդ. 

 

Չեք ցանկանում ենք աջակցել շարունակական Աստուծոյ եկեղեցին, քանի 

որ մենք շարունակում ենք քարոզել ավետարանը արքայութեան է 

աշխարհում որպես վկա (Մատթեոս 24.14), ինչպես նաեւ սովորեցնել 

բոլոր Յիսուս պատուիրած (Մատթեոս 28: 19-20). 
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Արդյոք դուք պատրաստ է լինել իսկապես մասն է ճշմարիտ 

քրիստոնեական եկեղեցու. 

 
 

 

 

 

Շարունակելով եկեղեցի Աստուծոյ 

ԱՄՆ-ը գրասենյակը շարունակական եկեղեցու Աստուծոյ գտնվում է: 1036 

W. Գրանդ Ավենուե, Գրովեր Բեաչ, Ցալիֆորնիա, 93433 ՈՒՍԱ. 

Մենք ունենք կողմնակիցներին ամբողջ աշխարհում, եւ բոլոր բնակելի մայրցամաքներում 

(բոլոր մայրցամաքներում, բացառությամբ Անտարկտիդայի): 

Շարունակվող Չուրչ ոֆ Գոդ կայքի տեղեկատվության 
CCOG.ORG Ծրագրի հիմնական կայքը շարունակական եկեղեցու Աստուծոյ: 

CCOG.ASIA Ասիական կենտրոնացած կայքը, բազմաթիվ ասիական լեզուներով: 

CCOG.IN India կենտրոնացած կայքը, որոշ հնդկական լեզուներով: 

CCOG.EU Եվրոպական կենտրոնացած կայքը, բազմաթիվ եվրոպական լեզուներով: 

CCOG.NZ Կայք ուղղված Նոր Զելանդիայում. 

CCOGCANADA.CA Կայք ուղղված Կանադայում: 

CDLIDD.ES Սա բոլորովին Իսպաներեն լեզու կայքը: 

PNIND.PH Ֆիլիպիններ կենտրոնացած կայքը, որոշ Տագալոգ: 

Րադիո և յոուտուբե վիդեո Չաննելս 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Աստվածաշունչը Նորություններ մարգարեությամբ օնլայն ռադիո. 

Bible News Prophecy ալիքը. ՅոուՏուբե սերմոնետտես: 

CCOGAfrica ալիքը. Յոուտուբե վիդեո հաղորդագրությունները Աֆրիկայում: 

CDLIDDsermones ալիքը. ՅոուՏուբե քարոզներ - ի իսպաներեն. 

ContinuingCOG ալիքը. Յոուտուբե վիդեո քարոզները: 

Նորություններ եւ Պատմություն Ւեբսիտես 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Եկեղեցու պատմություն կայքը: 
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COGWRITER.COM Նորություններ, պատմություն, եւ մի մարգարեություն կայքը: 

Կան կաթոլիկները, Արեւելյան ուղղափառ, բողոքականները, մորմոնները, Եհովայի վկաները, 

Չուրչ ոֆ Գոդ քրիստոնյաների, եւ այլոք,  

 


