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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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1:2 Був ти здоровий – В цей день
загального пробудження та незалежної думки багато людей починають усвідомлювати дивовижну
владу розуму над тілом. SM322:1,
332:1, 335:T
Прислухаймось до голосу з небес,
що говорить: «Зверніться до Мене,
й спасетесь» (Іс. 45: 22). Духовний
Ізраїль втішається Божою ласкою
протягом Євангельського віку, і йому обіцяне духовне здоров’я, багатство та процвітання. SM329:T
«Очистьмо себе від усякої нечисти
тіла та духа (розуму)» (2 Кор. 7: 1).
Чистоту думки, слова і вчинку навіюють слова Ісуса та апостолів.
SM335:1
Досконала любов, наповнюючи наше серце, прожене страх і самолюбство. Усе наше тіло може бути
наповнене світлом, енергією, збадьорене і підкріплене. SM337:1
Наскільки ми дозволяємо Божому
миру керувати в нашому серці, настільки ми будемо наповнені силою, енергією в розумі і в тілі.
SM338:T
Наскільки ми вірою тримаємось
обітниць і щоденно намагаємося
зберегти нашу спільність з Отцем і
Сином, настільки наші обличчя
виявлятимуть радість, мир, терпеливість, любов – написані на рисах
нашого лиця. SM338:1
«Будьте сильні, і хай буде міцне
ваше серце» (Пс. 31: 25). «А сила
твоя – як усі твої дні» (5 М. 33: 25).
«Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається» (Ів. 14: 27).
SM333:1
Тим, хто є в стані повного посвячення серця, розуму, тіла, талантів,
усього для Господа, Писання дає
цінні запевнення, які мають зміц-
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нити кожну фібру людського тіла.
SM340:1
Скеля-основа дається в Божому
Слові тим, хто має віру і може
досягати обітниць. SM333:2
Без сумніву, отруйний вплив на
систему справляють думки про
грішні або шкідливі речі будь-якого роду. Тіло і розум підкріплюються думками про речі шляхетні, добрі та чисті (Фил. 4: 8).
SM338:1
Ми не повинні занадто високо цінувати теперішнє життя і здоров’я.
Маємо бути вдоволені тим, що маємо, і робити так, щоб всі життєві
переживання все більше приносили
нам Божий мир. SM339:1
В багатьох фальшивих вченнях нагороду здоров’я шукають із чисто
самолюбних мотивів. Здоров’я часто гарантується як нагорода за систематичне спотворення – як в Християнській Науці і т.п. SM326:2,
322:1
Як добре ведеться душі твоїй –
Кладучи своє життя в Господній
службі, ми знайдемо відпочинок і
мир в розумі, який приходить через
віру і справляє корисний вплив на
наше фізичне здоров’я, мир, радість, благословення. SM339:1
«Блаженні чисті серцем, бо вони
будуть бачити Бога» (Мт. 5: 8).
SM335:1
Ми маємо кращу основу розуму та
логіки, побудовану на викупній
жертві Христа і благословеннях,
які, згідно із запевненням Божого
Слова, випливають з неї. SM330:1,
336:T
Праця очищення, перетворення відбувається в серці, і якщо ми досягнемо праведного стану серця, наслідком буде пропорційне очищення тіла. SM335:1, 337:T
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«Бо як у душі своїй він обраховує,
такий є» (Пр. 23: 7). Якщо наше
серце не осуджує нас, ми маємо
мир із Богом. SM339:2
1:7 Нічого не взявши – Подорожуючі
«старші» в ранній церкві, здається,
зі всіх сил намагалися не просити
або не приймати чогось від тих,
кого вони хотіли здобути для Христа. R1822:4
1:8 Приймати таких – Апостоли бажали, аби правда так оволоділа ними, щоб вони відчували радість у
жертвуванні заради поширення
правди. R1822:4
Представляючи братів церквам, вони не згадують про силу і владу, а
поважають свободу усіх; з благанням пояснюють, чому тих, кого
вони рекомендують, слід шанувати. R1822:2
Співробітниками – Але часом давалася порада, щоб духовно мислячі отримували Господню пораду
через Його речників, апостолів.
R1822:2
1:9 Діотреф – Деякі зі старших стали
користолюбними, обмовляли апостолів, але вони не були відлучені:
церкви лише були застережені що-
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до того, як повестися, і пропонувався (не призначався) інший, достойніший брат, а це говорило про
те, що кожен збір мав повну свободу. R1822:2
Нас – Апостолів. R552:4
Згадаю про вчинки його – Діотрефа. R552:4
Обмовляючи – Говорячи. R552:5
Виго́нить – Отримавши владу над
церквою в тому місці, Діотреф виганяв тих, хто приймав апостолів.
R552:5
Лихого – Апостол Іван застерігав
церкву від злого впливу Діотрефа.
R552:5
Про Димитрія – Цілком можливо,
що це той чоловік, що підняв заколот в Ефесі (Дії 19: 38), а пізніше
став активним християнином, як був
активним противником християнства
і служителем Діани. R3159:3
Друзі вітають тебе – Де тільки
була нагода, церкви в одному місці
поспішали слати християнські вітання та побажання церквам в інших
місцях, і всі були в згоді з основою:
«один Господь, одна віра і одне
хрищення» (Еф. 4: 5). R1895:4

