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Використані символи
A
B
C
D
E
F
R
Q
T
CR
HG
NS
OV
PD
PT
SM

– Дослідження Святого Письма 1 том
– Дослідження Святого Письма 2 том
– Дослідження Святого Письма 3 том
– Дослідження Святого Письма 4 том
– Дослідження Святого Письма 5 том
– Дослідження Святого Письма 6 том
– Перевидання “Вартової Башти”
– Книга Питань (Що Пастор Рассел сказав)
– Намет як образ кращих жертв
– Виклади з конвенцій
– Harvest Gleaning, том I
– Проповіді в газетах (Harvest Gleaning, Vol. II)
– Що Пастор Рассел писав для “Overland Monthly”
– Фото-драма створення
– Що Пастор Рассел вчив
– Книга викладів

*

Зірочкою позначені цитати зі статей,
не написаних Пастором Расселом.
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Це послання було написане приватній особі. Однак те, що стосується однієї особи, може стосуватися численних осіб в Церкві Христа, оскільки ми є членами одного
Тіла. Q41:3
1:1 Старець – Іван був Апостолом, але
щоб бути ним, він мусив бути визнаний як старший в Церкві. F244
Вибраній пані – Послання від Івана приватній особі. Однак те, що
стосується однієї особи, може стосуватися численних осіб в Церкві
Христа, оскільки ми є членами одного Тіла. Q41:3
1:6 Згідно з Його заповідями – «А всі
ті, хто піде за цим правилом, – мир
та милість на них, і на Ізраїля Божого» (Гал. 6: 16). R1589:5
1:7 Увійшло – Вийшло (Diaglott).
R1994:1*
Прийшов був – Грецьке еркомія.
R909:4
Грецьке еркоменон. R1993:6*
Прийшов (Diaglott). R909:1*, 1993:6*;
E299
Не «приходить». R143:6, 149:1
Побудова грецького тексту говорить про цей прихід в минулому.
R909:4
«Прихід в тілі», що вже був у минулому, і не має жодного відношення до майбутньої події. R909:5,
293:4*, 148:3*
Контекст не залишає сумнівів, що
йдеться про подію в минулому.
E298
У тілі – Невіруючі разом з юдеями
заперечують, що Ісус прийшов був
у тілі. В ранні дні Церкви, перш
ніж увійшли фальшиві христи і
фальшиві системи, було набагато
легше визначити християнина, ніж
зараз. R143:6
Антихрист – Фальшива номінальна система, «беззаконник» – організація. Не йдеться про грішну особу. R980:2

Дивіться коментар 1 Івана 4: 1-3.
1:8 Повну нагороду – Високий поклик, співспадкоємство, Царство,
божественна природа. R4079:4
Тільки справжні переможці отримають нагороду. Вірною є лише
Мала Черідка, спадкоємці Царства,
співспадкоємці з їхнім Відкупителем. R4078:3, 4079:1; SM261:1
Кожній Божій дитині слід дбати
про те, щоб здобути велику нагороду, щоб не бути одним з тих, хто
лише «спасеться... як через вогонь» (1 Кор. 3: 15). NS506:1
З великим милосердям Господь поставиться до Великої Громади. Вони спасуться меншим спасінням –
будуть на духовному рівні, але не
як учасники божественної природи,
ані не співспадкоємці з Христом.
R4079:1, 5949:6
Ті, що зробили все, що обіцяли
зробити, отримують повну нагороду. R5949:6
1:9 Робить переступ – Якщо хтось чинить навмисний гріх на смерть, то
це обов’язково проявиться зовні –
через вуста, якщо такі чинять доктринальний переступ, або через їхню неморальність, якщо вони повернулися, щоб ходити за тілом.
F302
Пробуває в – Ніхто не може бути в
Христі, не пробуваючи в Його
науці. R811:4*
Науці Христовій – Що Син чоловічий прийшов, щоб віддати Себе
на викуп за всіх. R3142:6, 5948:5,
1482:5*, 1453:4
Вчення Біблії. R5052:6
Слово Боже і наука Христова є
ідентичними. R811:4
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Отця – Світ може не називати Бога
Отцем, але ми «взяли духа синівства, що через нього кличемо:
«Авва, Отче!» (Рим. 8: 15). R520:6
Сина – Хто став близьким через
кров Христа і склав угоду самопожертви. R520:6
1:10 Приходить до вас – Людина, чи
писання, що видає себе за вчителя.
R1453:4
Як так званий вчитель черідки.
R3142:6
Серед тих, кому ми бажаємо успіху
як вірним братам в Христі, це наш
обов’язок розсуджувати, чи далі
вони є вірними, коли магніт правди
робить їхній стан розуму таким
очевидним в цей день Господа.
R1362:5
Не приносить – Приносить будьяку іншу доктрину. R753:6
Не вказує на Христа як на двері для
отари, але намагається навчити
людей іти іншим шляхом. R3200:4
Ті, що спотворюють (перекручують) Писання і таким чином перетворюють Божу правду на брехню. R1575:3
Науки цієї – Визнання, що Христос прийшов у світ в тілі, щоб відкупити наш рід і т.д. R3035:1
Щоб розрізняти правду і неправду,
ми повинні знати, у що ми віримо і
чому ми в це віримо, а тоді бути
сміливими і безкомпромісними у
стверджуванні цього. R3200:5
Ті, хто має справжню та щиру віру
в Бога, охоче вірять Його слову, і в
них перші принципи науки вже
давно мали би бути сформовані.
R3200:4, 3034:6
Не йдеться про незначні розбіжності в розумінні, але про радикальні розбіжності, і усіх їх можна
швидко виявити, випробувавши доктриною викупу. R5949:1, 3034:6,
1860:6

Фальшива євангелія. R2675:3
Доктринальні незгоди є серед основних. R1575:3
На загал, неморальні особи, які бажають спільності, становлять меншу небезпеку, ніж ті, хто став
доктринально нечистим. R1453:5
Не приймайте – Їх треба вважати і
трактувати як світових; не зачисляти до наших друзів, бо дружба з
такими є ворожнечею з Богом.
R5949:2, 1861:1
Якщо ми бачимо, що хтось доктринально відійшов від фундаментальних принципів Христа, для таких є допустимі досить радикальні
заходи – властивий вияв нашого
відсторонення від проголошуваних
фальшивих наук. R3035:1
Властивий захист, щоб наш вплив
жодним чином і в жодній мірі не
був використаний на підтримку заперечення фундаментальних наук
Євангелії. R3035:1
Нікчемним, компромісним є дух,
що не бажає відмовлятися від дружби з тими, хто протистоїть Господу через протистояння правді.
R3200:4
Якщо хтось приєднався би до тих,
хто чинить свідомий гріх на
смерть, він вважався би таким, що
зайняв з ними місце ворогів Бога, і
співучасником у злих ділах чи вченнях, в залежності від обставин.
F302
Йдеться не про тих, котрі ніколи не
знали правди, а про тих, хто знав її
і був благословенний нею, а потім
відвернувся від неї. R1589:4
«І не беріть участі в неплідних ділах темряви, а краще й докоряйте» (Еф. 5: 11). R1320:5, 1482:5*,
1453:5, 753:6
До дому – Будьте обережні, щоб не
запрошувати в гості, не підтримувати. R2675:3, 5949:2, 1861:1
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І не вітайте – Ані його праці.
R5949:2, 1861:1
Ми повинні любити праведність і
ненавидіти беззаконня та протистояти йому, навіть якщо прийдеться відкинути спільність з тими,
хто не пробуває в науці Христа.
R1254:5, 753:6
Деякі, знехтувавши ясну думку Божого Слова на цю тему, постраждали духовно за свій непослух.
R5949:2, 1861:1
Жодним чином не заохочуйте і не
схвалюйте ні людини, ні видання,
які заперечують, що ми «примирились з Богом через смерть Сина
Його» (Рим. 5: 10), Який віддав Себе на викуп за всіх. R735:6, 1453:2
Якщо ми не будемо оцінювати
шлях особи по її вірності чи невірності правді, ми будемо підтримувати неправду так само часто, як
правду. R1362:5
1:11 Хто бо вітає його – Заохочувати
або допомагати. R1712:3, 735:6
Або хто навіть непрямо допомагає
поширювати «згубні єресі» (2
Петр. 2: 1), що ми не були куплені
Господом. R3142:6, 2675:3
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Коли ми зустрічаємося з фальшивим, звідничим вченням, ми повинні без суперечки якнайкраще викрити його, а також бути обережними, щоб ані словом, ані ділом не
посприяти йому. R3185:3, 3035:1,
1320:5
Стверджувати про великодушність
та доброту, вищу від тої, що виражена в Божому Слові, означає приписувати собі вищість від Бога, і це
зовсім не по-Христовому. R764:5
Участь бере – Підтримувати того,
хто йде стежкою темряви, означає
додавати нашого впливу (принаймні, якоюсь мірою) для неправди
та для протистояння правді, і таким
чином ми стаємо співучасниками
злих діл. R1362:5
Той, хто симпатизує злочинцю,
якого засуджує Бог, є співучасником його злих діл. R764:5, 1712:3
Це наш обов’язок пастирів захищати отару від звідничих вовків, а
також годувати її своєчасною поживою. R3142:6, 1712:3, 1589:2
Учинках – Праця того, хто публічно та відкрито робить це.
R3142:6

