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                                                    Част I

                      МИСЛИ ОТ ПИСАНИЯТА НА ЕЛЪН Г. УАЙТ

1  Човек, който иска да има силна вяра, трябва дълго време да бъде 
с Бога в тайна молитва. - СЦ, т. 4, с. 235

2  Най-голямата победа, която ни дава Христовата религия, е владе-
енето на самия себе си. - СЦ, т. 4, с. 239

3 Само чрез изпитанията можем да видим себе си такива, каквито 
сме. Само времето на страданието дава възможност на човека да 
провери характера си и да види колко е необходимо култивирането 
на добрите качества. - СЦ., т. 4, с. 285

4  Тайната на успеха лежи в съюза на божествената сила с човешки-
те усилия. Тези, които постигат най-големи резултати, са тези, които 
най-много разчитат на всемогъщата Мишца. (…) Мъжете на молит-
вата са мъже на силата. – ПП 222

5 Това, което прави молитвата приятна, е фактът, че излиза от лю-
бящо и покорно сърце. - СП 309

6  Една част от Божия план е в отговор на молитвата с вяра да ни 
дава това, което не би ни дал, ако не бяхме Му се молили за него. - 
ВБ 434

7  Сърдечното съкрушение, вярата и любовта дават възможност на 
душата да получава мъдрост от небето. Вярата, която действа чрез 
любов, е ключът за опознаване на Бога и всеки, който люби, „позна-
ва Бога“. - ЖИ 99

8  Стойността на човека ще бъде оценена в небето според степента, 
в която сърцето познава Бога. Това познание е изворът, от който 
изтича всичката сила. - ХП 323

9  Господ ще даде на всеки един търсещ познание за Него чрез на-
реденото от самия Него средство. - ХП 116

10  Познанието на Бога ще им даде уравновесени умове и здрав 
разсъдък, за да не се движат от импулси в тези критични време-
на.- СП 140
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11  Да познаваш Бога значи да Го обичаш. - ЖИ 9

12 Познанието на Бога, както е открито в Христос, е науката, коя-
то всички, които ще бъдат спасени, трябва да притежават. Това е 
науката, която предизвиква едно обръщение в характера. Приета в 
живота, тя ще оформи душата според образеца на Христос. Това е 
познанието, за което приемане Бог кани Своите чада и освен което 
всичко друго е напразно и почти нищо. - ДА 326

13  Мислите приемат характера на онова, с което храним ума си. - 
СЦ, т. 5, с. 344

14 Стомахът меле това, което сме му сложили; умът ще бъде от 
същия характер, както храната, с която се храни; жетвата ще бъде 
такава, каквото е семето. - СЦ, т. 2, с. 370

15  Съзнанието, че Бог е доволен от нас, ще запазва телесното ни 
здраве. Същото пази душата от съмнения и безмерна болка, чрез 
която човек така често бива погубен и биват причинявани нервни 
заболявания, придружени със слабост и мъчение. - ЖД 277

16  Всички, които избират Христовото царство на правда, любов и 
мир, като слагат неговите интереси на първо място, са свързани с 
небесния свят и на тях се дава всяко необходимо за този живот бла-
гословение. В книгата на Божието провидение, книгата на живота, 
на всеки е отделена по една страница. Тази страница съдържа вся-
ка подробност от нашата история. Даже и космите на главата ни са 
преброени. Божиите чада никога не са забравени. - ЖИ 248

17 В живота ще успеят само онези хора, които не са доволни, ако 
всеки ден нямат убеждението, че са направили крачка напред. - 
СЦ, т. 1, с. 412

18  Тези, които решават да не вършат нищо, което би оскърбило 
Бога, ще знаят как да постъпят, след като са представили случая си 
на Него. Те ще получат не само мъдрост, но и сила. - ЖИ 550

19  Който с вяра коленичи пред кръста, е достигнал най-възвишено-
то място, което може да се достигне от един смъртен човек. - ДА 155

20  Това е същността на истинската вяра – истинското нещо да се 
направи в най-подходящо за него време. – ЖД 388
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21 Най-чистата радост произлиза от най-голямото смирение. 
Най-силните и най-благородните характери се основават на търпе-
ние, любов и подчинение на Божията воля.“ – ДА 239

22  Всеки лъч светлина, който пръскаме върху другите, се отразява 
и върху нас. Всяка любезна и съчувствителна дума, която се изгова-
ря на оскърбените, всяко дело за облекчение на угнетените и всеки 
дар на нуждаещите се, ако се вършат от добра подбуда, ще се ока-
жат за благословение на нас. – ПП 86

23  Тревогата е сляпа и не може да проникне в бъдещето; но Исус 
вижда края от началото. За всяка трудност Той е предвидил начин 
за облекчение. Нашият небесен Баща има хиляди начини, за да се 
грижи за нас, които ние никак не познаваме. Тези, които се ръково-
дят от принципа да поставят службата и честта на Бога на първо 
място, ще видят как трудните положения ще се оправят и пред нозе-
те им ще се отвори прав път.“ – ЖИ 262

24  За да спечелим победа над всяко изкушение на врага, ние тряб-
ва да се хванем за една сила, която е извън нас. Ние трябва да 
поддържаме една постоянна жива връзка с Христос, Който може да 
даде победа на всяка душа, която иска да устои позициите на вяра-
та и смирението. – РХ 9 юни 1908

25  Когато сърцето е в изправност, тогава твоите думи, твоето облек-
ло и твоите действия ще бъдат също изправни. - СЦ, т. 1, с. 140

26  Думите не само показват характера, но и имат сила и да действат 
върху характера. Хората се влияят и от собствените си думи. – ХП 94

27  Целият живот на Спасителя се отличаваше с безкористна бла-
готворителност и великолепие на светостта. За нас То е пример на 
доброта. От началото на Неговата служба хората започнаха по-ясно 
да схващат характера на Бога. Той прилагаше поученията в собстве-
ния Си живот. Той проявяваше твърдост, но без упоритост, милосър-
дие и доброта без слабост, нежност и любов без сантименталност 
и болезнена чувствителност. Той беше общителен, но и въздържан, 
избягвайки всяка прекалена интимност и натрапничавост. Умере-
ността Му никога не водеше до тесногръда или аскетична строгост. 
Никога не се нагаждаше към света, но имаше присърце нуждите и 
на най-незначителните измежду хората. – СРУУ 262
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28  Той (Бог), Който е създал човешката душа със способността да 
познава и да обича, не е такъв, че да не задоволява нуждите на 
душата. Никаква неосезаема първопричина или дух не може да за-
доволи нуждите и копнежите на човешките същества в този живот 
на борба с греха, скръбта и болките. Не е достатъчно само да се 
вярва на закони и сила, неща, които нямат никаква милост и никога 
не чуват виковете за помощ. Ние имаме нужда да знаем за една 
мощна десница, която би ни крепила, за един вечен приятел, който 
би ни съжалил. Ние имаме нужда да се хванем за една топла ръка и 
да уповаваме на едно изпълнено с нежност сърце. И точно такъв ни 
се е открил Бог в Своето Слово. – В 141

29  Ключът за хармония в живота е жертвата. – РПБ 49

30  Ние не знаем какви резултати може да донесе един ден, един 
час или един миг; и ние не трябва никога да започваме деня без да 
поверим на нашия небесен Баща нашите пътища. Неговите ангели 
имат поръчка да бдят над нас, и ако ние се поставим под тяхната 
защита, тогава те ще ни бъдат отстрана във всички опасности. Ако 
несъзнателно стоим в опасност да упражняваме едно неправилно 
влияние, ангели ще бъдат от страната ни и ще ни подвижат да вър-
шим нещо по-добро, ще избират думи за нас и ще влияят върху на-
шите действия. По този начин нашето влияние може да бъде тихо, 
несъзнавано от самите нас, обаче не по-малко силно да привлече 
други души към Христос и до небесния свят. – ЖИ 311

31  Когато се стремиш към победа над своите наклонности, Той ще 
ти помогне чрез Светия Дух да бъдеш предпазлив във всяка постъп-
ка, за да не дадеш на неприятеля повод да говори срещу истината. 
– БК т. 6, с. 1119

32  Любовта не може да живее без дела, а всяко дело я увеличава, 
усилва и разширява. Любовта ще спечели победа там, където са 
безпомощни всички доказателства и всеки авторитет. Любовта не 
работи за изгода или награда, но Бог е отредил всяко дело на добро 
да бъде последвано от голяма печалба. Любовта е пространна, тя е 
тиха в работата си, но е силна и мощна в намерението си да победи 
голямо зло. Нейното действие разтапя сърцата и ги обръща. Тя е 
в състояние да спечели грешници и смекчава сърцата им и тогава, 
когато всяко друго средство е безуспешно. Където и да употребим 
само ум, авторитет или сили без любов, ще се натъкнем на отпор и 
съпротивлението на онези, които желаем да спечелим и този отпор 
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все повече ще расте. Исус е Князът на мира. Той дойде на света да 
премахне съпротивлението и силата и да приеме на Себе Си бре-
мето. Той можеше да постигне това със Своята мъдрост и сила, но 
Той употреби силата на любовта, за да победи злото. – СЦ, т. 1, с. 135

33  Щастието в живота се състои от малко внимание, многобройни 
малки случки и простосърдечна любезност, докато липсата на бла-
ги, насърчителни думи и малки услуги допринася животът да стане 
скръбен. Накрая ще се види, че себеотрицанието заради доброто и 
щастието на онези, които са около нас, съставлява една голяма част 
от книгата на нашия живот на небето.“ – СЦ, т. 1, с. 133

34  Божиите чада са мъдри и силни дотолкова, доколкото се осланят 
на Неговата мъдрост и сила. Те са силни и щастливи в онази степен, 
в която се отделят от човешката мъдрост и сила. – СЦ, т. 1, с. 139

35  За нас е по-добре Бог да не отговаря всякога на молитвите ни 
и не по начин, по който ние желаем. Той ще направи за нас повече 
и по-добре, отколкото е изпълнението на нашите желания, защото 
нашата мъдрост е безумие. - СЦ, т. 2, с. 148

36  Ние ще бъдем съдени по това, което сме могли да направим, а 
не сме направили, затова, че не сме употребили силите си за прос-
лава на Бога. Даже и да не загубим душата си, във вечността ние 
ще съзнаем последствията от неизползваните си таланти. Ние ще 
имаме вечна загуба за всичкото знание и всичката способност, които 
сме могли да придобием, а не сме придобили. – ВМ 221, 222

37  Онези, които чрез ясно разбиране на Писанието виждат кръста в 
правилна светлина, които истински вярват в Исус, имат сигурна ос-
нова за тяхната вяра. Те имат онази вяра, която действа чрез любов 
и очиства душата от всичките нейни наследени и придобити недос-
татъци.“ – СЦ, т. 4, с. 238

38  Без любовта никой не може да бъде подобен на Христос. С този 
жив принцип в душата никой не може да бъде подобен на света. 
– СЦ, т. 2, с. 168

39   Един посветен християнски живот всякога пръска светлина, уте-
ха и мир. Той се отличава с чистота, такт, скромност и полезност. 
Той се управлява от онази несебелюбива любов, която освещава 
влиянието. Той е изпълнен с Христос и навсякъде, където неговият 
притежател отива, той оставя следи от светлина. – ПП 298
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40  Службата, която се изпълнява със сърдечна искреност, се въз-
награждава богато: „Твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въз-
даде наяве.“ Характерът се образува от живота, който живеем чрез 
Христовата благодат. На душата започва да се възвръща първона-
чалната красота. Качествата на Христовия характер ѝ се придават 
и тя започва да излъчва образа на Божеството. Лицата на мъже и 
жени, които живеят по Бога, изразяват небесен мир. Те са заобико-
лени от небесна атмосфера. За тези души Божието царство е за-
почнало. Те имат Христовата радост – радостта, че са за благосло-
вение на света. Те имат честта да са приети в Божията служба и да 
работят в Неговото име. - ЖИ 246

41  Всички, които вярват, че имат Отец на небето и се надяват, че Той 
ще се грижи за тях, трябва да почувстват, че върху тях лежи святото 
задължение да бъдат приятели на онези, които са били приятели и 
бащи на онези, които нямат родители, да помагат на вдовиците и да 
бъдат от някаква полза за този свят. Мнозина не са схванали тези 
неща в правилната светлина. Ако живеят само за себе си, ще имат 
само толкова сили, колкото е нужно за това. – СЦ, т. 5, с. 329

42  При всичките си изпитания ние имаме един сигурен Помощник. 
Той не ни оставя сами да се борим с изкушението, да се сражаваме 
със злото и в края да бъдем потиснати от грижи и скръб. Макар сега 
да е скрит от смъртните очи, ухото на вярата може да долавя гласа 
Му, който казва: „Не бой се, аз съм с тебе!“ „Аз съм… живият; бях 
мъртъв и ето жив съм во веки веков!“ (Откр. 1:18) „Аз понесох твоите 
скърби, изпитах твоите борби и посрещнах твоите изкушения. Зная 
сълзите ти. Аз също плаках. На мен са известни скърбите, които не 
могат да се поверят на никое човешко ухо. Не мисли, че си само-
тен и изоставен. Макар твоята болка да не намира отзвук в никое 
човешко сърце на земята, погледни на Мене и живей. „Планини ще 
се поместят и хълмове ще се поклатят, но Моята милост няма да 
отстъпи от тебе!“ (Исая 54:10). – ЖИ 392

43  За да водим духовен живот, трябва да сме в действителна връз-
ка с нашия небесен Отец. Макар да се чувстваме от сърце преда-
дени Нему, макар да имаме пред погледа си Неговите дела и да се 
учудваме на тях, на Неговото милосърдие и на благословенията Му, 
обаче всичко това не е достатъчно за едно тясно общение с Него в 
истинския смисъл на думата. За да сме в общение с Бога, трябва 
да се съветваме с Него относно нашия всекидневен живот. – ПХ 100 
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44  Нищо не допринася толкова за поддържане здравето на тяло 
и душа, както духът на благодарност и отдаване хвала. (…) Никой 
език не може да опише, никой смъртен дух не може  да схване бла-
гословението, което изхожда от оценяването на Божията доброта 
и любов. Дори и на тази земя можем да имаме радост, извираща 
постоянно и непресъхващо, като извор, който се пълни от потоците, 
извиращи от Божия трон. Затова нека се научим да благодарим ви-
наги на Господа за Неговата неизказана любов. – ПСВЛ 171

45  Видях, че ако не видим незабавен отговор на молитвите си, 
трябва да се хванем здраво за вярата си и да не допускаме в нас 
да се появи недоверие, защото то ще ни отдели от Бога. Ако вярата 
се колебае, няма да получим нищо от него. Упованието ни в Бога 
трябва да е така силно и когато имаме най-голяма нужда, тогава 
благословението ще се излее над нас като порой. (…)
     Уповавайте се изцяло на Бога и често благословението ще дой-
де, когато имате най-голяма нужда. – СЦ, т. 1, 113

46  В нищо друго Исус не намира такова удоволствие, както да при-
еме слабия, който идва при Него за сила. Ако ние склоним да наме-
рим сърце и глас да се помолим, той със сигурност ще намери ухо 
да чуе и ръка да спаси. – Писмо, 42, 4 юли, 1875

47  Господ ни казва: „Когато се убеждаваш в греха си, спомни си, че 
Аз умрях за тебе. когато си притесняван, преследван и измъчван 
заради Мене и евангелието, спомни си за Моята любов, която е тъй 
голяма, че Ме подтикна да отдам живота Си за теб. Когато дългът 
ти се вижда суров и труден и бремето ти много тежко, спомни си, че 
заради тебе Аз понесох кръста, като презрях срама. Когато сърцето 
ти изтръпва от ужас пред тежкото изпитание, помни, че Изкупителят 
ти е жив и ще се застъпи за тебе. – ЖИ 543

48 Колкото по-внимателно християнинът подражава на божестве-
ния образец, толкова по-сигурно ще бъде той прицел на нападките 
на Сатана. Всички, които работят в Божието дело, които се стремят 
да разкриват заблудите на лукавия и да изявяват на хората Хрис-
тос, могат да се присъединят към свидетелството на апостол Па-
вел, в което говори, че служи на Господа с голямо смирение на духа, 
с много сълзи и скърби. – ВБ 420

49 Истината е дадена от Бога и тя е пазена от Бога; тя ще победи 
всички  противоречие и препятствия. – ДА 8, 9
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50  Красотата на Неговия (Исусовия) израз, миловидността на Не-
говия характер и любовта, която беше изразена в Неговия поглед 
и Неговия глас, привличаше към Него всички онези хора, които не 
бяха закоравели в неверие. Ако Исус не би имал любящия, съчувст-
вителен дух, който се излъчваше от всеки Негов поглед и дума, Той 
не би привличал големите множества от хора. Наскърбените, стра-
дащите, които идваха при Него, чувстваха, че Той е свързал Своя 
интерес с техния, като един верен грижлив приятел и те желаеха да 
знаят повече за истините, които Той живееше. Небето бе приближе-
но до тях. Те се стремяха да останат в Неговото присъствие, та с 
това да имат винаги утехата от Неговата любов. – ЖИ 193

51  Всяка постъпка в живота, колкото и незначителна да е, влияе на 
развитието на нашия характер. Добрият характер е по-скъпоценен 
от всяко земно съкровище; и работата по изграждане на характера 
е най-благородната работа, на която човек може да се посвети. 
- СЦ, т. 4, с. 657

52  Успехът не е резултат на случайност или съдба, но според Божи-
ето провидение той е следствието, наградата на вярата и действие-
то, на добродетелта и неотслабващия стремеж. – ХП 322

53  Колкото повече използваме познанията си и употребяваме сили-
те си, толкова повече познание и сили ще придобиваме. – ХП 23

54  Религията трябва да ръководи всичките ви стремежи и наклон-
ности. Ако се предадете в ръцете на Христос и направите Неговата 
сила ваша сила, моралното ви виждане ще стане ясно и ще позна-
вате състоянието на даден характер. Няма да се заслепявате от 
външния вид и да сбърквате в приятелството си. – СЦ, т. 3, с. 47

55  Често онова, което изглежда като голямо зло, е само входът към 
най-голямо щастие. – РПБ 84

56  Всемогъщата сила на Светия Дух е защитата на всяка съкруше-
на душа. Христос не ще позволи да попадне под властта на Сатана 
душа, която в покаяние и вяра търси Неговата закрила. Спасителят 
стои край всички Свои изкушавани и изложени на изпитание чада. 
При Него няма измяна, несполука, невъзможност или поражение. 
Всичко ни е възможно чрез Този, Който ни укрепява. Когато идват 
изкушения и изпитания, не чакайте да оправите всички трудности, а 
погледнете на Исус, вашия Помощник. – ЖИ 400
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57 Има мнозина, които считат за похвално нещо да приемат изобли-
чения, без да изгубят търпението си, но колко малцина приемат 
изобличения с благодарни сърца и благославят тези, които ги изба-
вят от преследването на недобра цел. – ПП 298

58  Има хора, които са винаги на своя пост, било че е слънце или 
буря. А има хора, които са християни само при слънчева светлина. 
Когато всичко върви добре и когато им е приятно, те са усърдни и 
ревностни, но когато нападнат облаци и когато трябва да се сблъс-
кат с неприятности, не могат нищо да кажат, нито пък нещо да на-
правят. – СЦ, т. 4, с. 300

59  За Христос светът не бе място за спокоен живот и себевъзвели-
чаване. Той не дебнеше удобния момент, за да завладее неговата 
власт и слава. Той (светът) не съдържаше такава награда за Него. 
Той бе мястото, на което Отец Му Го бе изпратил. Христос бе отда-
ден за живота на света, за да проведе великия изкупителен план. 
Той изпълняваше предназначението Си за падналото човечество. 
Но Той не трябваше да е дързък, да се втурва в опасност или да 
предизвиква кризи преди време. Всяко събитие в работата Му ид-
ваше на своя определен  час. Той трябваше да изчаква търпеливо. 
Знаеше, че светът ще Го намрази. Знаеше, че делото Му ще завър-
ши със смърт за самия Него, но не се излагаше преди време, защо-
то не беше такава волята на Неговия Отец. – ЖИ 363

60  Душата вижда славата на Христос само с вяра. Тази слава е 
скрита докато чрез Светия Дух в душата огрее вярата. - ЖИ 123

61  Размишлението и молитвата са средствата, които ще ни предпа-
зят да не се излагаме без нужда на опасност и да бъдем избавени 
от много поражения.“ - ЖИ 89

62  Всичките грехове и крайности в живота на Соломон водят нача-
лото си от една голяма грешка – той престана да иска мъдрост от 
Бога и да ходи смирено пред Него. - БК, т. 2, с. 1301

63  Братя и сестри, имате да живеете само един живот. О, нека той 
бъде със стойност, живот скрит с Христос в Бога. - БК, т. 8, с. 944

64  Най-силното доказателство за благородството на един христия-
нин е самообладанието. - ЖИ 237
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65  Постигането на вечността зависи от това как използваме време-
то си в този живот. - СЦ, т. 5, с. 375

66  О, колко различни са критериите, по които Бог и хората измерват 
характера. Той вижда много отблъснати изкушения, за които светът 
и дори близките приятели никога не узнават – изкушения, създадени 
в дома или в дълбините на сърцето. Вижда смирението на душата, 
поради собствената ѝ слабост; искреното ѝ покаяние дори за ми-
съл, която е зла. Вижда всецялото отдаване на Неговата служба. 
Забелязал е часовете на сурова битка със собственото Аз - битка, 
спечелила победата. Бог и ангелите познават всичко това. - ХП 285

67  Да обичаме, както Христос е обичал, означава да изявяваме 
неегоистичност по всяко време и на всяко място посредством нежни 
думи и приятни погледи. (…) Истинската любов е едно скъпоценно 
качество с небесен произход, което толкова повече увеличава бла-
гоуханието си, колкото повече се раздава на другите. - СДБ, 4 април

68  Всеки неуспех на Божиите чада се дължи на липсата им на вяра. 
- ПП 667 (англ.)
 
69  Човекът, който прави опити да спазва Божиите заповеди от чув-
ство на задължение – просто защото от него се изисква да постъп-
ва така, никога няма да получи радостта от послушанието. Той не 
е послушен. Ако Божиите изисквания се смятат за бреме, защото 
изобличават човешките наклонности, можем да сме сигурни, че не 
живеем християнски живот. Истинското послушание е външна изява 
на вложените в нас принципи. - ПХ 97 (англ.)

70  Всяко истинско послушание идва от сърцето. Христос работе-
ше от сърце. Ако сме съгласни, Той ще се уеднакви с нашите ми-
сли и цели и така ще съчетае сърцата и умовете ни и ще ги слее в 
послушание спрямо Неговата воля, че когато Го слушаме и Му се 
покоряваме, ние просто ще изпълняваме собствените си подбуди. 
Волята, облагородена и осветена, ще намира най-голяма наслада 
като извършва Неговата служба. Когато познаваме Бог така, както 
имаме привилегията да Го познаваме, животът ни ще  бъде живот 
на постоянно послушание. Оценяването на Христовия характер и 
близостта ни с Бог ще ни накарат да намразим греха. – ЖИ 668 (англ.)
71  Всички, които идват при Христос с желание за едно по-ясно по-
знаване на истината, ще го получат. Той ще им разкрие тайните на 
небесното царство, а тези  тайни ще бъдат разбрани от сърцето, 
което жадува да опознае истината. - ХП 34
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72  Сатана не може да живее близо до душа, която живее близо до 
Бога. - БК, т. 7, с. 937

73  Гордост и себелюбие не могат да виреят в душата, която държи 
пресен спомена за разигралите се на Голгота сцени. Който наблю-
дава безподобната любов на Спасителя, ще се издигне в своята ми-
съл, ще очисти сърцето си и ще се преобрази в характера си. Той 
ще бъде светлина на света и ще отразява до известна степен тази 
тайнствена любов. Колко повече размишляваме върху Христовия 
кръст, толкова по-пълно ще усвоим езика на апостола, който е ка-
зал: „А мене да ми не даде Господ да се хваля,  освен с кръста на 
Господа, нашего Исуса Христа, чрез който за мен светът е разпнат и 
аз за света. (Гал. 6:14). - ЖИ 545

74  Всеки ден се питайте: Здрав ли съм напълно докрай или съм с 
измамливо сърце? Молете се Господ да ви спаси от всяка измама 
по тази точка. Касае се за вечни интереси. Докато мнозина тичат 
запъхтяни към почести и са лакоми за печалби, дали вие търсете 
усърдно увереността и сигурността на Божията любов и викате: Кой 
ще ми покаже как да подсигуря призванието си? - СС, кн. 2, с. 11

75  В нашите усилия да следваме примера, оставен от нашия Гос-
под, ние ще направим крива линия. (…) Нека да не прекъсваме 
нашите усилия. (…) Временните отклонения ще ни направят да се 
вкопчим още по-силно за Христос. - МЖД 19 

76 Най-мъдрата и правилна философия на живота и вярата е да 
постигнем най-близки лични отношения с Бога. - ПН, септември, с. 28

77  Нищо не внушава вяра по-добре, отколкото упражняването на 
вяра. - ПП 234

78  Който желае да преобрази света, трябва да разбере, че човеш-
ките сърца могат да се достигнат и преобразят чрез вяра и любов. 

79  Неприятни неща се случват на всеки; униние и обезсърчение 
притискат всяка душа. Тогава едно лично присъствие, един приятел, 
който ще утеши и придаде сила, ще отвърне стрелите на неприяте-
ля, които са целели да унищожават. Няма и наполовина християнски 
приятели, отколкото би трябвало да има. В часове на изкушение, в 
криза от каква стойност е един истински приятел! В такива времена 
Сатана изпраща свои агенти да направят треперещите колене 
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да се спънат. Но истинските приятели, които ще съветват, които 
ще предадат надежда, успокоителната вяра, която издига душата 
– о, такава помощ е по-ценна от скъпоценни бисери! - СДБ, 161 (англ.)

80 Виждат ли тези хора бъдещето. Или може би очите им са твър-
де замъглени, за да видят през гъстите мъгли на светския дух, че 
честността и почтеността не се възнаграждават с монетата на този 
свят? Ще възнагради ли Бог добродетелта просто с един светски 
успех? Имената им са издълбани на дланите на ръцете Му като на-
следници на пребъдващи почести, богатства, които не можем да си 
представим. - СДБ, 14 април

81  Небето отбелязва този, който носи със себе си атмосфера на 
мир и любов. такъв човек ще получи наградата си и ще устои във 
великия ден на Господа. - УХЛ, кн. 4, с. 201

82  Ако желаем да имаме правилно отношение към Бога, трябва да 
се стараем да гледаме към големите, великите и скъпи ценности – 
чистотата и славата, мощта, добротата, съчувствието, любовта, с 
които Бог ни е обдарил.“ - УХЛ, кн. 4, с. 206

83  Истината ни става толкова по-ясна, колкото повече се трудим да 
я обясним на другите. Тя се открива пред самия тълкувател с нова 
красота и нова сила.“ - ССУД,  83

84  Трябва да бъдеш добър преди да можеш да вършиш добро. - УХЛ, 
кн. 4, с. 185

85   Бог изпълнява плановете Си, макар за човешките очи да изглеж-
дат покрити с мистерия. Човеците не могат да разберат пътищата 
на Бога и като гледат външността, те тълкуват изпитанията, които 
Бог позволява да дойдат над тях, като неща, които са против тях и 
които искат тяхното погубване. - ПП, 229, 300

86  Есенцията и същността на истинската религия е да се приема и 
постоянно да се признава – чрез живот, думи, външност и поведение 
– нашата връзка с Бога. - УХЛ, кн. 4, с. 203

87  В истински възвисения ум, а не в чувството на превъзходство, е 
достойнството на човека. - УХЛ, кн. 4, с. 203

88    На всяко време и на всяко място, във всички скърби и във всич-
ки нещастия, когато изгледът е мрачен и бъдещето объркано, когато 
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се чувстваме безпомощни и сами, Утешителят ще ни бъде изпратен 
в отговор на нашата молитва с вяра. Обстоятелствата може да ни 
разделят от всеки земен приятел, но от небесния ни Утешител не 
могат да ни разделят нито обстоятелства, нито разстояния. Където 
и да сме, където и да отиваме, Той е всякога от дясната ни страна, 
за да ни подкрепя, поддържа, повдига и ободрява. - ЖИ 552

89 Смиреният ум и благородното сърце ще ни въздигнат както над не-
значителните проблеми, така и над истинските трудности. - СЦ, т. 4, с. 572  

90  Исус знае състоянието на всяка душа. Вие може да казвате: „Аз 
съм грешен, много грешен!“ Може да сте, но колкото сте по-лоши, 
толкова повече се нуждаете от Исус. Той не отстранява от Себе Си 
никоя плачеща, съкрушена душа. Той не казва на човека всичко, 
което би могъл да открие, а само насърчава терзаещата се душа. 
Той прощава с благоволение на всички, които идват при Него за оп-
рощение и поправление… И днес Той стои край кадилния олтар и 
поднася на Бога молитвите на онези, които търсят Неговата помощ.
     Всички души, които търсят прибежище при Исус, биват издигани от 
Него над осъжденията и обвиненията на човешките езици. Никой чо-
век или демон не може да порицае тези души. Христос ги присъединя-
ва към Своето богочовешко естество. Те стоят край великия Спасител 
от греха в светлината, която се излъчва от Божия престол. - ЖИ  461

91  Истинското щастие може да се открие единствено в това да бъ-
деш добър и да вършиш добро. - УХЛ, кн. 4, с. 28

92 Господ се разочарова, когато Неговите чада се подценяват. Той 
желае Неговите избрани наследници да оценяват себе си според 
цената, която Той им дава. Бог ги търсеше, иначе Той не би изпра-
тил Сина Си да изпълни едно толкова скъпо поръчение, за да ги 
изкупи. Той има работа за тях и много се радва, когато те настоя-
телно искат от Него средства, за да прославят името Му. Те могат да 
очакват велики неща от Него, ако имат вяра в Него. - ЖИ 550  

93  Обърнете се към Господа, вие пленници на надеждата. Търсете 
сила от Бога, от живия Бог. Покажете непоколебима смирена вяра в 
силата Му и желанието Му да спасява. От Христос извират живите 
води на спасението. Той е изворът на живота, източникът на всяка 
сила. Когато с вяра се хващаме за Неговата сили, Той ще промени 
и най-безнадеждния изглед. Той ще стори това за слава на името 
Си. - СЦ, т. 8, с. 6
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  94  Не трябва да се държим сами в ръце. Трябва да се отпуснем в 
Божиите ръце… Нашата липса на вяра е причината, поради която 
не сме видели повече от Божията сила. Упражняваме повече вяра в 
собствения си начин на действие, отколкото в начина, по който Бог 
действа за нас. - Писмо 105, 28 ноември 1898   

95  Действието на вярата означава  повече, отколкото си мислим. То 
означава истинско разчитане на голата дума на Бога. Чрез нашите 
постъпки трябва да покажем, че вярваме, че Бог ще постъпи точно 
така, както е казал… Не от себе си, но от Бога трябва да зависим. 
Не трябва да подхранваме неверие. Трябва да имаме тази вяра, 
която се хваща за Божията дума дословно. - ДМП 226

96 Ако хората можеха да осъзнаят попарващото, поразяващото 
влияние, което съмнението оказва върху техния ум, само ако биха 
могли да надникнат в бъдещето, щяха да осъзнаят повелителната 
нужда да култивират едно твърдо упование в Бога и едно безрезерв-
но доверие в неговите обещания, не биха посели нито едно семе на 
неверие. - РХ, 10 януари 1888

97 От всеки християнин Бог изисква, доколкото това е по силите 
му, да отклонява от братята и сестрите си всяко влияние, което и 
в най-малка степен би ги разединявало  или отделяло интересите 
им от делото за това време. Не само да се грижи за собствените си 
духовни интереси, но и да се интересува и да бъде заинтересован 
от душите на хората, с които е свързан. - СЦ, 5, гл. 57

98  Молитвата, която се издига от сърце, убедено в своите слабо-
сти, но въпреки това искрено копнеещо за силата идваща от Бога е 
мощна молитва. Ревностната, пламенна молитва ще бъде чута и ще 
бъде отговорено. -  ВЖ   

99  Спрямо вашия дефектен характер бъдете строги и критични кол-
кото искате, но към другите бъдете любезни, милостиви и учтиви. 
- СЦ, т. 5, гл. 7

100   Най-мъдрата и правилна философия на живота и вярата е да 
постигнем най-близки лични отношения с Бог. - ПН, 26 септември

101  Необходимо е не само да говорим с думи на хората, но всяко 
нещо от нас да бъде проповед за тях. - СЦ, т. 2, с. 503  

102  Най-благородното нещо, което човек може да направи, когато 
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е съгрешил против святия и милостив Бог, е да се покае искрено и 
да изповяда заблудата си със сълзи, идващи дълбоко от душата. 
-  ПЦ  221

103  Когато са стоплени и покорени от влиянието на Светия Дух, 
човешките сърца се вслушват в съветите, но когато човек не обръ-
ща внимание на порицанието и сърцето му се затвърди, Господ го 
оставя да бъде ръководен от други влияния. Отказвайки истината, 
той приема заблудата, която се превръща в средство за погубване-
то му. -  ПЦ 216

104  Ако имаме правилно разбиране за Божията любов, няма да 
проявяваме желание да злоупотребяваме с нея. - ИВ, кн. 1, с. 321 (англ.) 

105  Небесният спасителен план е достатъчно голям, за да обхване 
целия свят. Бог копнее да вдъхне на падналото човечеството дъха 
на живота. Той няма да допусне да се разочарова душа, искрена в 
копнежа си за нещо по-висше и по-благородно от онова, което све-
тът може да предложи. Бог непрекъснато изпраща ангелите Си при 
хората, които макар и намиращи се в трудни обстоятелства, се мо-
лят с вяра някаква превъзхождаща ги сила да стане тяхна и да им 
донесе спасение и мир. Той ще им се разкрива и ще ги среща със 
Своето провидение по различни начини, за да могат да утвърдят 
доверието си в Онзи, Който е дал Себе си като откуп за всички, “за 
да възложат надеждата си на Бога и да не забравят делата на Бога, 
но да пазят Неговите заповеди”. -  ПЦ 191

106  Всеки ден от живота е пълен с отговорности, с които трябва да 
се справяме. Всеки ден с думите и делата си правим впечатление 
на хората, с които общуваме. Колко голяма е нуждата да поставим 
страж на устата си и да внимаваме в постъпките си! Едно безраз-
съдно движение, една неразумна стъпка и мощните вълни на някое 
силно изкушение могат да тласнат душата към дъното. Не можем да 
върнем назад мислите, които сме посели в умовете. Ако те са били 
зли, може би сме задвижили ред от обстоятелства, верига от злини, 
които нямаме силата да спрем.

107  Но макар че твърдим, че сме преобразени, носим със себе си 
вързопа на егоизма, който считаме за толкова ценен, че не желаем 
да се освободим от него. Имаме привилегията да оставим този вър-
зоп в нозете на Исус и вместо него да вземем Христовия характер и 
образ. - СЦ, т. 9, с. 189, 190
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108  Вътрешният мир  и съвест, лишена от грехове спрямо Бога ожи-
вотворява и подхранва интелекта като роса върху нежно растение. 
Тогава волята се насочва и контролира правилно, става по-решител-
на и същевременно остава свободна от извратеност. Размишлени-
ята стават приятни, тъй като са осветени. Ведрият ум, който можеш 
да имаш, ще бъде благословение за всички, с които общуваш. След 
време мирът и спокойствието ще станат естествени и ще отразяват 
скъпоценните си лъчи върху всички около тебе, като на свой ред се 
отразяват върху тебе. Колкото повече опитваш от този небесен мир 
и душевно спокойствие, толкова повече те ще се увеличават. Въо-
душевяващо и живо удоволствие е това, което не вцепенява всички 
морални сили, а ги събужда за по-голяма активност. Съвършеният 
мир е небесен знак, притежаван от ангелите. Дано Бог да ти помогне 
да притежаваш този мир. - СЦ, т. 2, с. 270, 271

109  Който иска да получи Божието благословение, трябва чрез из-
повядване на греховете и чрез смиряване пред Бога, чрез истинско 
покаяние и упование в заслугите на Христовата кръв сам да подгот-
ви пътя за това. - Ръкопис 39, 1893

110  Твоят жалостив Изкупител те наблюдава с любов и състрада-
ние, готов да чуе твоите молитви, като ти отдаде подкрепата, не-
обходима ти в твоята жизнена дейност. Любов, радост, мир, дълго-
търпение, нежност, вяра, милосърдие са елементите на Христовия 
характер. Тези скъпоценни качества са плод на Духа. Те са венецът 
и щитът на християните. (…) Нищо друго не може да даде по-пълно 
чувство на удовлетворение и задоволство. - СДБ, 26 януари

111  Когато поемаме в собствените си ръце управлението на неща-
та, с които трябва да се справим, като зависим от собствената си 
мъдрост за успех, ние поемаме едно бреме, което Бог не ни е дал, 
като се опитваме да го понесем без Неговата помощ. Ние поемаме 
отговорността, която принадлежи на Бога, като по този начин наис-
тина поставяме себе си на Неговото място. Напълно възможно е 
да сме в безпокойство и да очакваме опасност и загуба, понеже е 
напълно сигурно да ни постигнат. Но когато ние наистина вярваме, 
че Бог ни обича, като ни мисли доброто, ние ще престанем да се 
тревожим за бъдещето. Ние ще се доверим на Бога, както детето 
се доверява на родителя, който го обича. Тогава нашите тревоги и 
мъчения ще изчезнат, понеже нашата воля ще бъде погълната от 
волята на Бога. - СДБ, 22 април
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112  За да вървим напред, без да се препъваме, ние трябва да има-
ме уверението, че една всемогъща ръка ще ни държи изправени и 
едно безкрайно съчувствие ще бъде показвано към нас, щом пад-
нем. Единствено Бог може да чуе нашия вик за помощ по всяко вре-
ме. - СДБ, 27 май

113  Ако пожелаехме да дадем по-голям израз на вярата си, да се 
радваме повече в благословенията, които знаем, че притежаваме – 
великата милост и любов на Бога, - щяхме да имаме повече вяра и 
по-голяма радост. Никой език не може да изрази, никой ограничен 
ум не може да схване благословението, което се явява в резултат 
от оценяването на благостта и любовта на Бога. Дори и на земята 
ние можем да имаме радост като един извор, който никога не се из-
черпва, понеже бива захранван от потоците, изливащи се от Божия 
престол. - СДБ, 25 април

114   Християнинът може да не съзнава голямата промяна в себе 
си; защото колкото повече прилича на Христос по характер, толко-
ва по-скромно ще бъде мнението му за самия себе си; но тя ще се 
забележи и почувства от хората около него. Хората с най-дълбока 
опитност в Христос са най-далеч от всякаква гордост и възвишава-
не. Те имат най-смирените мисли за собственото си Аз и най-възви-
шените представи и идеи за славата и превъзходството на Христос. 
Чувстват, че и най-ниското място в служба за Него е твърде почтено 
за тях. - СЦ, т. 5, с. 216

115  Бог ни е дал умствени и морални качества, но до голяма сте-
пен всеки сам е архитект на собствения си характер. Всяко дело 
в живота, колкото и маловажно да е, оказва своето влияние върху 
оформянето на характера.“ - СЦ, т. 4, с. 614

116  Усъвършенстването на характера изисква доживотна работа, 
непостижима за онези, които нямат желанието да се стремят към 
него по определения от Бога начин чрез бавни и трудни стъпки. - СЦ, 
т. 5. с. 491

117  Молитвата е дишането на душата. В нея е секретът на духов-
ната сила.

118  Ако наистина сме пръчки на Живата лоза, в нас ще се открие 
Христос. Ние ще сме търпеливи, благи, способни да понасяме, ве-
сели, когато имаме ядове и предизвикателства. Ден след ден и годи-
на след година ще побеждаваме собственото си его и ще израства-
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ме като благородни герои. Това е определената за нас задача. Но не 
можем да я изпълним без постоянната помощ на Исус, без твърдо 
решение, непоколебима цел, постоянно бдение и непрестанна мо-
литва. Всеки трябва да води лична борба. - СЦ, т. 5, с. 337

119  Когато постоянно се занимаваме с нашите слабости и безси-
лие, когато се оплакваме от мощта на Сатана, няма да имаме ни-
каква духовна сила.
   Тази велика истина трябва да се загнезди в ума и сърцето ни като 
жив принцип – точно това, че Бог може да спасява и постоянно спа-
сява всички, които идват при Него  и се съобразяват с дадените в 
Неговото Слово условия. - СЦ, т. 5, с. 724

120  Дали всичките ви молитви ще се състоят в искане и получава-
не? Постоянно ли ще мислим само за нашите нужди, а не за благо-
словенията, които получаваме? Ще приемаме ли  Божиите добрини 
без никога да не изразяваме нашата благодарност към Бога, без ни-
кога да Го хвалим за това, което е направил за нас? Ние никога не 
се молим достатъчно много, но сме твърде пестеливи да отдаваме 
благодарност. Ако на Божията доброта откликвахме с повече благо-
дарности и хваления, щяхме да имаме по-голяма сила в молитвата 
си. Щяхме да Му отдаваме повече хваления. Вие, които се оплаква-
те, че Бог не чува молитвите ви, променете сегашния ред на нещата 
и към прошенията си прибавете и хваления. Когато откликвате на 
Божията доброта и милост, ще видите, че Той се съобразява с ва-
шите нужди. - СЦ, т. 5, с. 309

121  Мнозина са фанатици. Те са обхванати от буйна ревност, която 
погрешно се счита за религия, но истинската проверка за учениче-
ството е характерът. Имат ли кротостта на Христос? Имат ли Не-
говото смирение и сладко благоразположение? Храмът на душата 
свободен ли е от гордост, арогантност, себелюбие и склонност към 
критикуване? Ако не, те не знаят на кой дух служат. Не осъзнават, че 
истинското християнство се състои в носене на много плод за слава 
на Бога. - СЦ, т. 5, с. 297

122  Много хора нямат правилно познание за това какво предста-
влява християнския характер; и животът им представлява укор за 
делото на истината. Ако бяха напълно обърнати, нямаше да прина-
сят „тръни“ и „бодили“, а богатите и скъпоценни плодове на Духа – 
„любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, 
кротост, себеобуздание“. Голямата опасност се състои в незачи-
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тането на работата в сърцето. Много хора се чувстват доволни от 
себе си; мислят, че минималното съблюдаване на Божия закон е 
достатъчно, докато в същото време не са запознати с благодатта 
на Христос и Той не пребъдва в сърцето им чрез жива вяра. - СЦ, 
т. 5, с. 297

123  Чувствата не са безопасен критерий. Не трябва да търсим в 
себе си доказателство за нашето приемане от Бога. Там няма да 
намерим нищо друго, освен това, което ще ни обезсърчи. Единстве-
ната ни надежда е да гледаме на Исус, Автора и Завършителя на 
нашата вяра (Евреи 12:2). В Него има всичко, което да ни вдъхнови 
с надежда, с вяра и с кураж. Той е нашата праведност, нашата утеха 
и триумф. - ЧБ 182

124  Той (Бог) ги (израилтяните) бе дарил с плодове от полето и гра-
дините, с жито, вино и масло като знак на Своята благосклонност, 
но поради егоистично ползване на тези изобилни дарове благосло-
вението бе оттеглено. (…) Израилтяните бяха в плачевно състояние 
както по отношение на духовните, така и по отношение на земни-
те неща. Толкова дълго бяха недоволствали и се бяха съмнявали, 
толкова дълго бяха поставяли личния интерес на преден план, до-
като гледаха с безразличие порутения Господен храм. (…) Липсата 
на материално благоденствие бе резултат от пренебрегването на 
Божиите интереси (…) Ако бяха почели Бога, ако Му бяха оказали 
полагащото Му се уважение, като направят строежа най-важното 
нещо за себе си, щяха да поканят Неговото присъствие и благо-
словение.“ - ПЦ 292

125  Божият идеал за Неговите  чада е по-висок. (…) Той има да 
постигне една цел, да се достигне до един образец, който включва 
всичко добро, чисто и благородно. - В 14

126  Няма издигнати от човеци или от Сатана прегради, през които 
вярата да не е в състояние да проникне. - ЖИ 325

127  Не всичко в живота се състои от приятни пасища и студени по-
тоци. Изпитания и разочарования ни връхлитат; идват лишения; до-
ведени сме до мъчителни места. Обхванати от угризение на съвест-
та, заключаваме, че сигурно сме ходили далеч от Бога, че ако бяхме 
ходили с Него, нямаше да имаме такива страдания. Съмнение и 
униние завладяват сърцата ни и казваме: Господ ни е пренебрег-
нал и ние сме онеправдани. Защо е допуснал така да страдаме? Не 
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е възможно Той да ни обича. Ако ни обичаше, щеше да премахне 
трудностите от пътя. (…)
     Той не винаги ни завежда на приятни места. Ако ни завеждаше, 
самонадеяно щяхме да забравим, че Той е наш Помощник. Той коп-
нее да ни се изяви и да открие изобилните продоволствия на наше 
разположение и допуска изпитание и унижение да дойдат върху нас, 
че да можем да осъзнаем своята безпомощност и да се научим да 
Го викаме за помощ. Той може да направи разхладителни потоци 
да потекат от твърдата скала. Никога не ще познаем, докато бъдем 
лице с лице с Бога и ще се видим както сме и ще познаем, както сме 
познати, колко много бремета Той с радост би желал да носи, ако с 
детска вяра ги бяхме  донесли пред Него. - ЗВ, 12 декември 1906

128  Това, което ще направи църквата ни силна и успешна в усили-
ята ѝ, не е вдигането на шум, но тихата, скромна работа; не парад-
ността и бомбастичното, но търпеливите, изпълнени с молитва и 
неуморни усилия. - СЦ, т. 5, с. 130  

129  От всички хора в света реформаторите трябва да са най-не-
себелюбивите, най-любезните и най-вежливите. Животът им 
трябва да открива истинската доброта на себелюбивите дела. 
- СЕ 377

130  Сатанинска хитрост е да смесва с лъжата и малко истина, за да 
я прави по-вероятна. - ВБ 487

131 Колкото по-близо идвате до Исус, толкова по-грешни ще изглеж-
дате в собствените си очи; защото духовното ви зрение ще става 
все по-чисто и вашите несъвършенства ще се виждат все по-ясно и 
в явен контраст с Неговото съвършено естество. - ПХ 65

132  Направете Христос първия и последния, и най-добрия във 
всичко. Гледайте постоянно към Него и любовта ви към Него всеки 
ден ще става все по-дълбока и по-силна, когато бъде подложена на 
изпитание. И щом любовта към Него става по-силна, любовта ви 
един към друг ще става по-дълбока и по-силна. - СЦ, т. 7, с. 33, 34

133  В бъдещия живот ще разберем неща, които сега много ни обър-
кват. Ще осъзнаем колко силен помощник сме имали и как Божии 
ангели са били изпращани да ни пазят, когато следваме съвета на 
Божието слово. - ВНМ 27

134  Господ би желал нашите сетива да са по-развити, за да по-
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знаваме могъщите същества, които посещават нашия свят. Те са 
имали активна роля в работата, която ние мислим, че сме вършили 
сами. Тези небесни същества са служещи ангели, които често се 
представят във вид на хора. Като странници разговарят със заетите 
в Божието дело. - ПН 84  (англ.)

135  Всеки изкупен ще разбере как ангели са служили в живота му. 
Неговият ангел хранител от най-ранните моменти на живота му, кой-
то е бдял над стъпките му и е покривал главата му в ден на опас-
ност, който е бил с него в долината на смъртната сянка, който е 
отбелязал мястото на покоя му. Той пръв ще го поздрави в утрото на 
възкресението. С какво вълнение ще разговаряме с него и ще нау-
чим историята за божественото застъпничество в собствения ни жи-
вот и за небесното сътрудничество във всички човешки дела. - В 305

136   Никой не бива да бъде нахален, натрапчив или дързък (в ло-
шия смисъл), но тихо да изживява своята религия с око, отправено 
към Божията слава. Тогава ще свети като светило на този свят, без 
много шум или самоизтъкване. - УХЛ, кн. 4, с. 90

137  Колко важно е всяка постъпка в живота да е от такова естество, 
че да не се налага да се покайваме за нея. - СЦ, т. 3, с. 409

138  Макар около нас да има нечестие, ние не трябва да му се под-
даваме. Не говорете за нечестието в света, но възвишавайте ума си 
и говорете за вашия Спасител. Когато виждате злото около себе си, 
още повече се радвайте, че имате Спасител и че сте Негови деца.
     Тогава да се взираме ли в нечестието около нас? Да се занима-
ваме ли с тъмната страна на нещата? Ние не можем да я очистим! 
Нека говорим за по-висшето, за по-доброто и по-благородното, за 
онези неща, които оставят добри впечатления в ума и това ще възди-
гне душата ни над нечестието към светлината отвъд. - УХЛ, кн. 4, с. 214

139  Има едно украшение, което не ще погине никога, което ще спо-
могне за щастието на всички около нас в този живот, като грее с 
непомрачен блясък в безсмъртното бъдеще. това е украшението на 
един кротък и смирен дух. - СДБ, 26 юни

140  Нямаме мъдрост да планираме своя живот. Не ни е дадено ние 
да променим бъдещето си. (…) По време на своя живот на земята 
Христос не правеше планове за Себе Си. Той приемаше Божиите 
планове и ден след ден Неговият Отец Му ги разкриваше. Дотолко-
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ва трябва да бъдем зависими от Бога, та животът ни да бъде просто 
изпълнение на Неговата воля. Когато поверим пътищата си на Него, 
Той ще ни насочва и ръководи в нашите стъпки. - УХЛ, кн. 4, с. 153

141  Бог често допуска да бъдем разочаровани от онези, на които 
сме положили доверието си, за да можем да се поучим от глупостта 
си да се доверяваме на човек и да правим плътта свое оръжие. 
Нека се доверяваме напълно и смирено единствено на Бога. - УХЛ, 
кн. 4, с. 128 

142  Тъмните часове на изпитание трябва да дойдат до всеки като 
част от неговия изпит за по-висша работа, за по-посветени и по-ос-
ветени усилия. Бурята не бе допусната за учениците, за да претър-
пят корабокрушение, но за да ги изпита и изпробва лично… Нямаме 
време за губене да минаваме през мъглите на съмнение и несигур-
ност… Можем да застанем близо до Исус. Нека никой не избегне 
нито един труден урок и не загуби благословението на строгата дис-
циплина. - УХЛ, кн. 4, с. 122

143  Колко важно е всяка постъпка в живота да е от такова естество, 
че да не се налага да се покайваме за нея.- СЦ, т. 3, с. 409

144 Връзката между ума и тялото е много тясна. Когато е засегнато 
едното, страда и другото. Състоянието на ума влияе върху здраве-
то на целия организъм. Ако човекът е свободен и щастлив поради 
съзнанието, че върши правото и е изпълнен с чувство на удовлет-
ворение поради факта, че дарява щастие на другите, това създава 
радост, която се отразява на целия му организъм. Кръвта циркулира 
по-свободно и тялото е тонизирано. Божието благословение е цели-
телна сила. Хората, които постоянно правят добро на другите, ще 
осъзнават и ще чувстват това както в сърцето, така и в живота си. 
- УХЛ, кн. 1, с. 64, 65

145  Приятният глас, благородните маниери и искрените чувства, 
намиращи израз във всички постъпки на човека, заедно с трудолю-
бие, спретнатост, чистота и икономия превръщат и най-скромното 
обиталище в най-щастливия дом. Творецът гледа на това семей-
ство с одобрение. - УХЛ, кн. 2, с. 57

146  Малките случаи на внимание, безбройните дребни инциденти 
и прости случаи на учтивост в живота – те са, които съставляват 
общия сбор на щастието в живота. Пренебрегването на добрите, 
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насърчителни и съчувствителни думи, както и на малките учтивости 
в ежедневието – те са, които създават общата сума на нещастието в 
живота. В края ще се открие, че отричането от собственото Аз зара-
ди доброто и щастието на ближните ни представлява голям дял от до-
клада за живота ни, записан в небето. Ще се разкрие също и фактът, 
че грижата за своето его за сметка на доброто и щастието на другите 
не е останало незабелязано от небесния ни Баща. -  УХЛ, кн. 3, с. 210

147  Човекът, който съсредоточи мислите си към Христос, ще се на-
слаждава на тази свята връзка и ще събира  божествена сила от 
това общуване. - УХЛ, кн. 3, 208

148  Вижда се как някои хора излизат от своето ежедневно общува-
не с Бога, облечени с кротостта на Христос. Техните думи не са като 
опустошителна градушка, смазваща всичко под себе си. Те излизат 
като сладост от устните им. Разпръсват семена на любов, благост 
и доброта по пътя си. И всичко това става несъзнателно, защото 
Христос живее в сърцата им. Влиянието им се чувства много пове-
че, отколкото може да се види. - УХЛ, кн. 3. с. 206 

149  Търсете Господа във всеки непредвиден случай. Във всяко из-
питание умолявайте Исус да ви покаже изходен път за излизане от 
проблемите и трудностите ви. След това очите ви ще се отворят, за 
да видите лекарството и да приложите за своя случай изцелителни-
те обещания, описани в Божието  Слово. - УХЛ, кн. 3, с.100  

150  Не трябва да оставяме бъдещето с неговите трудни проблеми 
и необещаващи изгледи да кара сърцето ни да отпада, коленете ни 
да треперят, а ръцете ни да се отпускат. „Нека се хванат за силата 
Ми - казва Всемогъщият, - за да направят мир с Мене и ще направят 
мир с Мене“ (Ис. 27:5). Онези, които предадат живота си на Божието 
ръководство и Му служат, никога не ще бъдат оставени в положе-
ние, на което Той да не може да намери разрешение. В каквато и 
ситуация да се намираме, ако живеем Неговото Слово, ще имаме 
Водач, Който ще ни ръководи по житейския път. Каквито и да са на-
шите трудности и проблеми, имаме един Съветник. Каквато и да е 
нашата скръб и самота, имаме съчувстващ и разбиращ Приятел. 
- УХЛ, кн. 3, с. 94

151  В опитността на всички идват времена на силно разочарование 
и пълно обезсърчение, дни, в които дялът е скръб и е трудно да се 
вярва тогава, че Бог още е любезния благодетел на родените на 
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земята Негови чада; дни, в които трудности нападат душата, докато 
смъртта изглежда по за предпочитане от живота. При такива случаи 
мнозина се пускат от Бога и изпадат в робството на съмнението и 
неверието. Ако в такова време можем да видим с духовно зрение 
значението на Божието провидение, ще видим как ангели се трудят 
да ни спасят от самите нас, стараейки се да утвърдят нозете ни вър-
ху една основа по-твърда и от вечните хълмове; и тогава нова вяра, 
нов живот ще произрасте.“ - ПЦ 104

152  Възложи товара си на Исус. (…) От теб се иска да изпълниш 
онова, което можеш да извършиш със смирение и кротост, а да ос-
тавиш заплетената работа в ръцете на Бога. Следвай напътствията 
в Неговото Слово и остави изхода на работата на Неговата мъдрост. 
След като си направил всичко, което е по силите ти (…) престани да 
се тревожиш и продължавай да си вършиш спокойно належащата 
работа. Онази работа не е вече твоя, тя е на Бога. Недей, поради 
нетърпение, скъсвай възела на трудността, като по този начин на-
правиш работата съвсем безнадеждна. Остави Бог да оправи омо-
таните конци. Той е достатъчно мъдър да се справи с усложненията 
в нашия живот. (…) Ние не всякога можем да проумеем Неговите 
планове, трябва да очакваме търпеливо тяхното разгръщане, а не 
да ги разваляме и осуетяваме. Той ще ни ги открие, когато намери 
за добре. - СС, кн. 2, с. 88

153  Спасителят копнее да ни даде по-голямо благословение от 
това, което искаме. Той често пъти забавя да отговори на нашите 
прошения, за да ни принуди да видим злото, което се крие в сърцето 
ни, както и по-голямата нужда от Неговата благодат. Той желае да 
ни освободи от себелюбието,  което ни кара да Го търсим. Като из-
повядваме своята безпомощност и горчива нужда, ние трябва да се 
доверим напълно на Неговата любов.“ - ЖИ 148

154  Никаква трайна любов към Исус не може да обитава в сърце, 
което не съзнава собствената си греховност. Душата, която е пре-
образена от Христовата благодат, ще се възхищава от Неговия бо-
жествен характер; но ако ние не виждаме собствената си морална 
уродливост, това е безпогрешно доказателство, че не сме добили 
представа за красотата и превъзходството на Христос. - ПХ 66

155  Ако животът ни е изпълнен със свято ухание, ако почитаме 
Бога, като подхранваме чисти мисли към другите, също така вър-
шим добри дела за благословение на другите, тогава не е от зна-
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чение дали живеем в  колиба или в палат. Обстоятелствата едва 
ли имат нещо общо с опитността на душата. Подхранваният дух е, 
който дава значение на всичките ни постъпки. Човек, който има мир 
с Бога и със съчовеците си, не може да бъде направен окаян. В сър-
цето му не ще има завист, зломислие няма да намери място там, ом-
раза не може да съществува. Сърцето, което е в хармония с Бога се 
издига над смущенията и изпитанията на този живот. - СС, кн. 2, с. 155

156  Ако се обличаме скромно, прилично, без оглед на модите, ако 
на трапезата си слагаме проста, здравословна храна и избягваме 
всички луксове, разточителства, ако къщите ни са изградени с по-
добаваща простота и са обзаведени по същия начин, това ще по-
каже, че в нас действа освещаващата сила на истината и това ще  
упражнява положително влияние върху невярващите. Но докато се 
съобразяваме със света в тези работи, като в някои случаи се мъ-
чим дори да ги надминем с разни фактически уредби, проповядва-
нето на истината едва ли ще има някакво влияние. Кой ще повярва 
тържествената истина за това време, когато тези, които вече изпо-
вядват, че я вярват, противоречат на вярата си с делата си? Не Бог 
е затворил небесните прозорци за нас, а нашето съобразяване с 
обичаите и нравите на света. - СС, кн. 2, с. 176, 177

157  Никой не може да занесе в небето своите естествени и създа-
дени черти на характера. Онзи, който е останал с тях през време на 
целия свой период на изпитание и проверка, е представил погрешно 
Христос, като действа според принципи, които Бог не може да удо-
бри. Принципите на духовния живот остават неразбрани от хората, 
които познават истината, но не я прилагат на дело. - ПН 25 февруари

158  Божиите пътища са неизвестни за онзи, който желае да вижда 
нещата в една приятна за него светлина. За нашето човешко естест-
во те могат да изглеждат тъжни и безрадостни, но Божиите пътища 
са пътища на милост и краят им води към спасение. Илия не знае-
ше какво върши, когато в пустинята каза, че е живял достатъчно и 
иска да умре. В голямата Си милост Бог не постъпи според искането 
му. На Илия предстоеше да извърши едно велико дело и когато 
това дело щеше да бъде завършено, той не щеше да загине отчаян 
и усамотен в пустинята. Него не го очакваше слизане в гроба, а въз-
насяне в слава на небесна колесница до престола на Бога. - ЖИ 237

159  „Това ви казах – каза Исус – за да имате в Мене мир. В све-
та имате скръб, но дерзайте, Аз победих света.“ Така и Неговите 
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последователи трябва да проявяват устойчива вяра. Те трябва да 
живеят така, както Той живя и да работят, както Той работи, понеже 
се уповават на Него, като на свой Учител и Господ. Те трябва да при-
тежават кураж, енергия и постоянство. Макар явни невъзможности 
да препречват пътя им, те пак трябва да вървят напред с Неговата 
благодат. Вместо да се оплакват от трудностите, те са призвани да 
ги преодоляват. Те не бива да се отчайват от нищо, а винаги да се 
надяват. Христос ги е свързал за Божия престол със златната верига 
на Своята безподобна любов. Той желае те да се движат под въз-
вишеното влияние във Вселената, което изхожда от Източника на 
всяка сила. На тях щеше да се дава сила да противостоят на злото, 
сила, която щеше да ги направи да побеждават така, както Христос 
побеждаваше. - ЖИ 561

160  Когато светлината на света минава, във всички трудности се от-
криват привилегии, в бъркотията се открива ред, успехът и мъдрост-
та на Бога в онова, което е изглеждало като несполука. - СЦ, т. 7, с. 172

161  Бог вика към верните Си  да вярват в Него, да вземат кураж от 
тези, които не вярват и са обезсърчени. Обърнете се към Господа, 
вие пленници на надеждата. Търсете сила от Бога, от живия Бог. 
Покажете непоклатима, проста вяра в Неговата сила да спасява. Тай 
ще измени, чудно ще измени и най-безнадеждния, обезсърчителен 
изглед. Той ще стори това за слава на името Си.“ - СЦ, т. 8, с. 6

162  Във великото последно дело ние ще срещнем затруднения, с 
които не ще знаем как да се справим. Но да не забравяме, че три ве-
лики небесни сили работят, че на колелото е една божествена ръка. 
- СЦ, т. 8, с. 218

163  Никой не трябва да върви по пътя си треперещ и със страх, 
съмняващ се постоянно, сеещ оплаквания. Всички трябва да гледат 
на Бога, да виждат Неговата доброта и да се радват на Неговата 
любов. Мобилизирайте всичките си сили да гледате нагоре, а не 
надолу към вашите трудности, и никога няма да пропаднете по пътя. 
Скоро ще видите зад облака как Христос подава ръка, за да ви по-
могне. От вас ще се иска само да протегнете своята ръка с проста 
вяра и да Го оставите да ви води. Доверите ли се, тогава ще се об-
надеждите чрез вярата си в Исус. - СЦ, т. 5, с. 571

164  Много хора спират вниманието си върху ужасното нечестие 
около тях, върху отпадането и неморалната слабост навсякъде и 
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говорят за тези неща, докато сърцата им се изпълнят със скръб и 
съмнение. Те насочват мислите си върху делата на архиизмамника 
и продължават да се обезсърчават. Стигат дотам, че изгубват от погле-
да си мощта на Небесния Отец и Неговата необхватна любов. Точно 
това желае Сатана. Голяма грешка е да си представяме врага на пра-
вдата облечен в голяма мощ, а малко да се опираме на Божията любов 
и сила. Ние трябва да говорим за Христовата сила. - СЦ, т. 5, с. 577

165   Ние трябва да бдим над себе си и над най-малкото несвято чув-
ство, да не би да станем предатели спрямо високите отговорности, 
които Бог ни е възложил като Негови инструменти. - СЦ, т. 5, с. 524

166   Мъже и жени, които общуват с Бога, които пребъдват в Хрис-
тос, освещават самата атмосфера около себе си, тъй като сътруд-
ничат на светите ангели. Ето от такива свидетели има нужда в това 
време. Нуждаем се от смекчаващата Божия сила, от сила, която да 
привлича към Христос.- СЦ, т. 6, с. 48

167   Наблюдавайки нашия живот, хората в света си съставят мнение 
за Бога и за Христовата религия. Всички, които не познават Христос, 
се нуждаят непрестанно да виждат пред себе си висшите благород-
ни принципи на Неговия характер, изявени в живота на онези, които 
Го познават. - СЦ, т. 6, с. 219

168  Божиите деца не трябва да зависят от чувства и емоции. Кога-
то се колебаят и клонят ту към надежда, ту към страх, сърцето на 
Христос се наранява, понеже им е дал безпогрешно доказателство 
за Своята любов. - СП 518 (англ.)

169  Бог не изисква многобройни институти, нито огромни сгради, 
нито голям показ, а съгласуваните действия на един специален на-
род – народ, избран от Него и скъпоценен. Всеки човек трябва да 
застане на своето място, мислейки, говорейки и действайки в съгла-
сие с Божия Дух. Тогава и само тогава делото ще бъде завършено, 
хармонично и цялостно. - СЦ, т. 6, с. 249

170  Господ желае Неговият народ да не осъжда, дори и присъдата 
да е справедлива. Иска да правим нещо повече от това да хвърля-
ме срещу противниците си обвинения, които биха могли само още 
повече да ги отдалечат от истината. Делото, което Христос дойде да 
извърши в този свят, не беше да издига бариери и непрекъснато да 
натяква на хората факта, че грешат.
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      Този, който желае да дава светлина на мамените от злото хора, 
трябва да се приближава до тях и да работи за тях с любов. Трябва 
да се превърне в център на свято влияние. Защитавайки истината, 
трябва да се отнасяме и към най-горчивите си опоненти с уважение 
и почит. - СЦ, т. 6, с. 106

171  В ума ни трябва да бъде написано като с железен молив върху 
камък, че който не зачита милостта, състраданието и правдата, кой-
то подминава бедните, който пренебрегва нуждите на страдащите, 
който не е добър и любезен, стига дотам, че Бог не може да работи 
с него за развитието на характера му. - СЦ, т. 6, с. 222

172  Представяйте пред Бога вашите нужди, вашите радости, ва-
шите скърби, вашите грижи и вашите страхове. Вие няма да Го пре-
товарите; вашият товар няма да Го затрудни и умори. Този, Който 
знае броя на космите на главите ви, не е безразличен към нуждите 
на Своите деца. „Господ е много състрадателен и пълен с милост.“ 
(Яков 5:11) Неговото любящо сърце се трогва от нашите скърби и 
даже от самото им изговаряне от наша страна. Донесете при Него 
всичко, което ви смущава. - ПХ 102

173  В наша полза е да помним винаги всеки даден ни от Бога дар. С 
това вярата се засилва и е готова да приеме все повече и повече от 
Бога. От най-малкото благословение, което ние лично сме получили 
от Бога, ние се насърчаваме повече, отколкото от докладите, които 
четем за вярата и опитността на други. - ЖИ 276

174  Да се молиш в името на Исус – това означава нещо повече от 
простото споменаване на това име в началото и в края на молит-
вата. То означава да се молиш в духа и мислите на Исус, като в 
същото време вярваш в Неговите обещания, разчиташ на Неговата 
благодат и вършиш Неговите дела. - ПХ 103

175 Най-великото дело, което може да бъде извършено в нашия 
свят, е да прославим Бога, изявявайки чрез живота си Христовия 
характер. - СЦ, т. 6, с. 372

176  Най-близо до Христос ще бъде онзи, който е изпил най-голяма 
част от духа на Неговата себепожертвувателна любов – любов, коя-
то „не се превъзнася, не се гордее, (…) не търси своето, не се сърди, 
не мисли зло“ (1Кор. 13:4,5). - ЖИ 445
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177  Себеотрицание означава да владееш духа си, когато страсти-
те се мъчат да поемат кормилото; да устояваш на изкушението да 
критикуваш и мърмориш; да стоиш на поста на дълга, когато другите 
се отказват; да носиш отговорности, където и когато можеш, не за 
похвали и аплодисменти, а заради Господаря, който ти е възложил 
да вършиш делото Му с непоколебима вярност; когато можеш да 
възхвалиш себе си, да замълчиш и да оставиш другите да те 
хвалят. Себеотрицание означава да вършиш добро на ближни-
те, когато склонностите ти карат да служиш и да угаждаш на 
себе си. Макар че твоите ближни може никога да не оценят уси-
лията ти или да ти повярват, ти пак продължавай да работиш. 
- СЦ, т. 6, с. 487

178  Смъртни умове не могат да обхванат делото на изкупление-
то. Неговата тайна превъзхожда човешкото знание, но този, който 
преминава от смърт към живот, съзнава, че то е една божествена 
действителност. Началото на изкуплението ние преживяваме тук 
чрез лична опитност, но неговите резултати се простират до веч-
ността. - ЖИ 125 

179  Никоя истина не е така ясно изложена в Библията, както тази, 
че онова, което вършим е резултат на това, което сме. До голяма 
степен опитностите на живота са плод на нашите собствени мисли 
и дела. - В 156

180  Умът, както и мускулите трябва да бъдат научени да правят 
най-усърдни и постоянни усилия. Пътят към успеха не е гладък път, 
по който сме се родили на златна колесница, но е грапав, неравен 
и изпълнен с препятствия, които трябва да бъдат преодолявани с 
търпелив труд. - СЦ, т. 5, с. 543

181  Присъствието на Отец обкръжаваше Христос и Нему не може-
ше да се случи нищо, освен онова, което Безкрайната Любов допус-
неше за благото на света. Тук беше изворът на Неговата утеха, тук 
трябва да бъде изворът на нашата. Който е изпълнен с Христовия 
дух, пребъдва в Христос. И каквото и да дойде над него, то идва от 
Спасителя, Който го обкръжава със Своето присъствие. Без волята 
на Господ нищо не може да го докосне. Всички наши страдания и 
скърби, всички наши изкушения и изпитания, всички наши нещастия 
и мъки, всички наши преследвания и лишения – всичко е допуснато 
само за наше добро. Всички опитности и обстоятелства са Божии 
сътрудници за наше добро. - ПСВЛ 353  
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182  Характерът на един човек се разкрива не чрез случайни добри 
или лоши постъпки, но чрез общата насока на ежедневните думи и 
действия. - ПХ 59

183  Истински великите хора са неизменно скромни. Смирението е 
добродетел, която ги обгръща естествено като дреха. Онези, които 
запълват умовете си с полезни знания и притежават истинска кул-
тура и изтънченост, най-охотно признават слабостта на собствени-
те си разбирания. Те не са самоуверени и самохвални, но имайки 
предвид по-висшите постижения, към които се стремят и интелек-
туалното величие, в което могат да израснат, гледат на себе си като 
на такива, които току-що са тръгнали по пътя на издигането. - СЦ, т. 
4, с. 316

184  Бог е дал божествена помощ за всички спешни случаи, за кои-
то нашите човешки възможности са недостатъчни. Той дава Светия 
Дух, за да помогне във всяко трудно обстоятелство, да подсили на-
шата надежда и увереност, да просветли умовете ни и да очисти 
сърцата ни. Той дава възможности и отваря затворени врати. Ако лю-
дете Му наблюдават знаците на Неговото провидение и са готови да 
сътрудничат с Него, ще станат свидетели на велики резултати. - ПЦ 340   

185  Това е дело на цял живот – да се стремим към съвършенство 
на християнския характер, да жадуваме постоянно за съобразяване 
с Божията воля. Усилията, започнали на земята, ще продължат през 
вечността. Божият стандарт за човека е висок в най-висшия смисъл 
на тази дума и, ако действа според дадената Му от Бога сила, човек 
ще постигне щастие в този живот, което ще продължи в славата и 
във вечната награда на бъдещия. - СЦ, т. 4, с. 486

186  Христос може да вземе различните членове на семейството с 
всичките им характерни разновидности и чрез Неговата богата бла-
годат да ги оформи по образа на Божеството. Той може да ги доведе 
и да покаже чрез тях влиянието на истината върху ума и характера 
на едно извратено и опърничаво поколение, всред което те светят 
като светила в света. - РХ, 18.07.1989

187  Пътеката, водеща към небето е твърде тясна, за да бъде пре-
мината с голям блясък от лица с висок ранг и богати. Тя е твърде 
тясна за играта на амбициите, твърде стръмна и трудна, за да бъде 
изкачена от колесниците на удоволствията.
    Работа, търпение, саможертва, срам, беднота, усилие, съпротива 
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от страна на грешните. Такъв беше дялът на Христос и такъв трябва 
да бъде дялът на всеки, който иска да влезе в Божия рай. - ИВ, кн. 2, 
с. 123

188   Нашият живот е в ръцете на Бога. Той вижда опасностите, 
които ни заскрашават, а ние не можем да видим. Той е Дарителят 
на всички наши благословения, Осигурителят на всяка милост, Раз-
поредителят на всеки епизод от нашия живот. Бог може да допусне 
Неговият народ да бъде сполетян от неща, които изпълват сърцата  
с тъга, но това е защото Той вижда, че Неговите деца трябва да 
оправят пътеките пред нозете си, за да не се заблудят хромите. - ПН 
20 февруари 

189  Божиите чада са Негови представители на земята и Той желае 
те да бъдат светила всред моралната тъмнина на този свят. Пръсна-
ти по цялата страна, в градове и села, те са Божии свидетели, кана-
ли, чрез които Той ще предава на един невярващ свят познанието за 
Своята воля и чудесата на Своята благодат. Неговият план е, всич-
ки, които са участници във великото спасение, да бъдат мисионери 
за Него. Благочестието на християнина съставлява образеца и мяр-
ката, по които светът съди за евангелието. Търпеливо понасяните 
изпитания, приетите с благодарност благословения, любезността, 
любовта и милостта, проявявани по навик, са светилата, които све-
тят в характера пред света, откривайки противоположността на тъм-
нината, която идва от себелюбието на естественото сърце. - ПП 48

190  Един най-ефикасен начин за довеждане на души при Него е из-
явяването на Неговия характер в нашия всекидневен живот. Нашето 
влияние над другите не зависи толкова от това, което им казваме, 
колкото от това, което сме. Хората може да оспорват и да нападат 
нашата логика, може да се противят на нашите умоления, но един 
живот на безкористна любов е един аргумент, който те не могат да 
отрекат. Последователният живот, отличаващ се с христоподобна 
кротост, представлява една сила в света. - ЖИ 101

191  Мнозина загиват поради желанието си за лек и приятен жи-
вот; себеотрицанието не им е приятно. Те се стремят постоянно да 
избягват изпитанията, които са неделима част от поведението на 
вярност към Бога. Насочват сърцата си към постигането на добрите 
неща на този живот. Това е човешки успех, но той не се ли печели 
за сметка на бъдещите, вечните интереси? Най-големият бизнес на 
този живот е да покажем, че сме верни служители на Бога, обичащи 
правдата и мразещи нечестието. Трябва да приемем с благодарност 
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такава мярка на щастие и успех в настоящето, които могат да се 
постигнат само в пътя на дълга. - СЦ, т. 5, с. 69

192  В основата на гибелта на много домове лежи страстта към по-
каз. Мъже и жени планират как да спечелят средства, за да могат да 
изглеждат по-богати от съседите си. Но дори и да успеят в своята 
отчаяна борба, те не са истински щастливи. Истинското щастие из-
вира в сърце, което е в мир с Бога. - УХЛ, кн. 4, с. 68

193  Дано Бог помогне уроците, които ни е дал, докато гледаме 
Христовия кръст и виждаме да се изпълняват знаците, които ни во-
дят по-близо до съда, да оставят такъв отпечатък върху сърцата 
ни, че да ни направят по-скромни, по-себеотрицателни, по-любезни 
един към друг, по-малко загрижени за себе си, по-малко критично 
настроени и по-склонни да носим теготите един на друг, отколкото 
сме днес. - СЦ, т. 5, с. 20

194   Истинското благородство на мисли и маниери се учи по-добре 
в училището на божествения Учител, отколкото чрез съблюдаване 
на определени правила. Неговата любов, като обладае сърцето, 
придава на характера онази красота, която го преобразява според 
Неговия. Това възпитание придава едно изходящо от небето дос-
тойнство, чувство на благоприличие, благ темперамент и любезно 
държание, които не могат да се сравнят с изкуствената изтънченост 
на модерното общество. - В 267

195  Духът на Христос така трябва да контролира характера и по-
ведението, че нашето влияние да действа за благословение, да 
насърчава и назидава. Нашите мисли, думи и действия трябва да 
свидетелстват, че сме родени от Бога и че Христовият мир упра-
влява сърцата ни. По този начин пръскаме наоколо благодатното 
излъчване, за което Спасителят говори, когато ни възлага поръчката 
светлината ни да свети пред човеците. По този начин оставяме сле-
да по пътя си към небето. По този начин всички, които са свързани 
с Христос могат да станат още по-ефективни и полезни проповед-
ници на правдата, отколкото и най-способните от амвона, които 
полагат усилие, без да имат това небесно одобрение. Светлоно-
сците, които пръскат най-чистата светлина, най-малко съзнават 
собственото си излъчване, както цветята, които разпръскват във 
въздуха и най-слабия аромат, без каквато и да била показност. - 
СЦ, т. 5, с.73, 74
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196  Сега е време Божият народ да се покаже верен на принципа. 
Когато Христовата религия се презира най-много, когато законът Му 
е най-ненавиждан, тогава нашата ревност трябва да е най-гореща и ку-
ражът и твърдостта ни непоклатими. Да стоим в защита на истината и 
правдата, когато мнозина ни напускат, да се борим в битките на Госпо-
да, когато борците са малко – това ще бъде нашият изпит. В това време 
ще трябва да събираме топлина от студенината на другите, кураж от 
тяхната страхливост и вярност от тяхната изневяра. - СЦ, т. 5, с. 132

197  Бог непрекъснато изпраща ангелите Си при хората, които ма-
кар и намиращи се в трудни обстоятелства, се молят с вяра някаква 
превъзхождаща ги сила да стане тяхна и да им донесе спасение и 
мир. Той ще им се разкрива и ще ги среща със Своето провидение 
по различни начини, за да могат да утвърдят доверието си в Онзи, 
Който е дал Себе Си като откуп за всички, „за да възложат надежда-
та си на Бога и да не забравят делата на Бога, но да пазят Неговите 
заповеди“. - ПЦ, 191

198  Бог се огорчава, че Някой негов последовател се тревожи, без-
покои, тормози до такава степен, че да не може да разнася сладкото 
благоухание на небето в своя живот. Даден ни е само един живот. 
Исус дойде в този свят, за да ни научи как да живеем този живот, 
така че да представяме характера на небето. - ПН 10 февруари   

199  Всяко искрено обръщане към Бога донася пребъдваща радост 
в живота. Когато грешникът се подаде на влиянието на Светия Дух, 
започва да вижда собствената си вина и низост в контраст със све-
тостта на великия Изследовател на сърцата. Вижда, че е осъден 
като престъпник. Но това не бива да го отчайва, защото прощението 
му е вече осигурено. Може да се радва, защото греховете му са 
простени и небесният Отец го обича и му прощава. Бог се прославя, 
когато в обятията на Своята любов прегръща каещите се човешки 
същества, за да излекува раните им, да ги очисти от греха и да ги 
облече в одеждата на спасението. - ПЦ 343    

200  Ние трябва да се осланяме по-малко на това, което сами мо-
жем да направим, а да имаме по-голямо доверие в това, което Гос-
под може да върши за нас и чрез нас. - ПСВЛ 374

201  Чрез небрежността на един ден те (Йосиф и Мария) изгубиха 
Спасителя; но тя им коства тридневно мъчително търсене, докато 
Го намерят. Така е и с нас: чрез празни приказки, злословие или 
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пренебрегване на молитвата ние можем в един ден да изгубим 
присъствието на Спасителя и после да Го търсим много дни и да 
скърбим, докато Го намерим и си възвърнем отново изгубения мир. 
- ЖИ 55

202  Добре би било за нас да прекарваме всеки ден по един час в 
размишление върху живота на Исус. Ние можем да Го разглежда-
ме в подробност и да оставяме въображението ни да си представя 
картините от живота Му, особено тези от последните Му дни. Като 
размишляваме така върху дадената за нас велика жертва, нашето 
доверие в Него ще расте, любовта ни ще се съживява и ще бъдем 
по-дълбоко пропити от Неговия Дух. Ако искаме един ден да бъдем 
спасени, ще трябва сега при подножието на кръста да научим урока 
за покаяние и смирение. - ЖИ 55

203  Истинският характер не се оформя отвън и след това да се 
облича. Напротив, той се излъчва отвътре. Ако искаме да вкарва-
ме други в пътя на правдата, принципите на правдата трябва да 
са вкоренени в нашите собствени сърца. Нашето вероизповедание 
провъзгласява теорията на религията, но практическата набожност 
е, която издига словото на истината. Последователният живот, све-
тият говор, непоклатимата праведност, дейният, благодетелен дух, 
благочестивият пример – това са средствата, чрез които се предава 
светлина на света. - ЖИ 241 

204  По-големият Брат на нашата раса стои до вечния престол. 
Той поглежда към всяка душа, която обръща поглед към Него като 
към Спасител. От опит познава Той човешките слабости и нужди 
и къде лежи силата на нашите изкушения, защото Той бе изкушен 
във всичко подобно на нас, обаче се запази от грях. Той бди над 
тебе, треперещо Божие дете. Изкушаван ли си? – Той ще те избави. 
Слаб ли се чувстваш? – Той ще те укрепи. Невеж ли си? – Той ще 
те просвети. Ранен ли си? – Той ще те изцели. Той „изчислява 
броя на звездите“, но и „изцерява съкрушените по сърце и ликува 
техните скърби“ (Пс. 147:4, 3) „Елате при Мене!“ – гласи Неговата 
покана. Каквито и скърби и изпитания да имаш, разкрий случая 
си пред Господа. Той ще закали духа ти да може да издържа. Той 
ще ти отвори път, за да излезеш от затрудненията, в които си се 
оплел. Колкото по-слаб и безпомощен се считаш, толкова по-си-
лен ще станеш с Неговата сила. Колкото по-тежки са товарите 
ти, толкова по-сладко ще е успокоението, когато ги възложиш на 
Исус. - ЖИ 261
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205  Не е достатъчно да признаем Христос. Трябва да Го следваме 
в Неговия път. - ПН 30 април

206  Исус познаваше нуждите на душата. Блясък, богатство, слава 
не задоволяват сърцето. „Който е жаден, нека да дойде при Мене!“ 
Богати, бедни, висши, нисши, всички са еднакво добре дошли. Той 
обещава да облекчи обременения ум, да утеши скърбящите и да 
обнадежди обезсърчените. Мнозина от слушателите тъгуваха за 
несбъднати надежди, мнозина хранеха тайна скръб, мнозина се мъ-
чеха да задоволят неспокойните си желания с нещата на този свят 
и с човешки похвали. Но дори и когато придобиваха всичко това, те 
констатираха, че са се добрали само да един пропукан резервоар, 
от който не можеха да уталожат жаждата си. Всред блясъка на весе-
лия празник те оставаха незадоволени и тъжни. (…)
      Христовият апел към жадната душа все още се носи по света. 
На нашите сърца той прозвучава с още по-голяма сила, отколкото 
на онези, които го чуха в храма в последния ден на празника. Из-
ворът е отворен за всички. На уморения и изтощен се предлага 
освежителното питие на вечния живот. Исус все още вика: „Който 
е жаден, да дойде и който иска нека вземе даром от водата на 
живота!“ - ЖИ 367
 
207  В наша полза е да помним винаги всеки даден ни от Бога дар. 
С това вярата се засилва и е готова да приеме все повече и повече 
от Бога. От най-малкото благословение, което ние лично сме по-
лучили от Бога, ние се насърчаваме повече, отколкото от доклади-
те, които четем за вярата и опитностите на други. Душата, която се 
отзовава на Божията благодат, е като напоявана градина. Нейното 
здраве скоро ще прозябне, светлината ѝ ще се появи из мрака и Бо-
жията слава ще се открие над него. Затова нека помним добротата 
на нашия Господ и многото Негови милости!  -  ЖИ 276

208   Злото трябва да се укорява с яснота и вяра, но нека онзи, който 
поема тази отговорност, да внимава да не би самият да е отделен от 
Бога поради зли дела. - ПН 18 април
 
209  Именно в липсата на онази вяра, която се проявява чрез лю-
бовта и пречиства душата, се крие и тайната на молитвите, които 
нямат отговор. - ПН, 12 март

210  Човек никога не бива да бъде горд дотам, че да не може да 
каже: „Аз съгреших“. - ПН, 22 август
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211  Трябва да насърчаваме в себе си милите думи, приятните по-
гледи, безкористната любезност, защото те ще вложат в характера 
ни очарование, което ще ни осигури уважение и десетократно ще 
увеличи ползата от нашия труд. - ПН, 16 април

212  Никой не може да отиде сам за себе си на небето. Бог има Свой 
народ, когото води, напътства и наставлява. Неговите чада трябва 
да се покоряват един на друг. Ако някой предприеме самостоятелно 
да тръгне за небето, ще разбере, че е избрал път, който няма да го 
отведе във вечния живот. - ПН, 13 октомври

213  Никога не е достатъчно да се молите отвреме навреме и отвре-
ме навреме да постъпвате праведно. Вие трябва да носите в себе 
си отличителните черти на пребъдващия във вас Христос. - ПН 16 
октомври

214  Човешката природа е тъй слаба, тъй невежа, тъй лесно за-
блуждаваща се, че всеки трябва да бъде твърде внимателен в отно-
шенията си с другите. Ние знаем твърде малко за това как нашите 
постъпки се отразяват на другите. За нас може да се вижда от малко 
значение това, което вършим или говорим, но ако очите ни биха се 
отворили, бихме видели, че от тях произлизат най-важни въздейст-
вия за добро или за зло. - ПСВЛ 349

215  Тези, които се доверяват на Исусовите думи и поверяват души-
те си на Неговата грижа и живота си на Неговото ръководство, ще 
намерят мир и спокойствие. Нищо в света не може да ги натъжи, 
когато Христос ги радва с присъствието Си. - ЖИ 263

216  Посвещението е нещо много просто. Когато то стане еженев-
на част от нашия практически живот, ние ще знаем много повече 
чрез него, отколкото да уповаваме на личния си опит. Нека всеки 
ден, всеки час сърцето да търси Бога: „Ето ме, Господи, аз съм Твоя 
собственост; затова послужи си с мен днес. Полагам всичките си 
планове в Твоите нозе и искам да следвам пътищата, посочени 
от Тебе. Моето врееме е Твое и целият мой живот принадлежи на 
Теб. - ПН, 11 август

217   Нашият пръв урок е да учим каква е Божията воля, независимо, 
че преминаваме през изпитания и трудности, а след като сме научи-
ли каква е тя, да се покоряваме безприкословно. Такова послуша-
ние ще бъде възнаградено. - ПН, 1 октомври
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218  Когато сме в молитва, за нас е привилегия да знаем, че Бог 
иска от нас да се молим и да просим Неговата помощ. „Искайте и ще 
получите“ (Йоан 16:24). От нас се иска да вярваме, че ще получим. 
Той иска от нас да се запознаем с Него, да Му говорим, да споделим 
нашите трудности и да придобием опит в просенето от Този, Който 
никога не греши и не пренебрегва. - ПН, 3 април 

219  Съвестното внимание към тъй наречените от света „дребни 
неща“ правят живота успешен. Малки дела на любов, малки дела 
на себеотрицание, изговаряне на скромни насърчителни думи, бо-
дърстване срещу малки грехове - ето, това е християнство. Благо-
дарствено признаване на всекидневните благословения, мъдро из-
ползване на всекидневните случаи, прилежно обработване на пове-
рените таланти - ето, това е, което Господ изисква. 
      Който изпълнява малките си задължения, ще бъде готов да отго-
вори на изискванията  и на по-големи отговорности. (...)
     Ако искаме да сме съвършени, както е съвършен нашият Отец 
в небето, трябва да сме верни и в извършването на малките неща. 
Което заслужава да се направи, заслужава да се направи добре. 
Каквато и да е работата ти, върши я вярно. Казвай истината и за 
най-малките неща. Всеки ден върши добри дела и изговаряй весели 
думи. Пръскай усмивки по пътя на живота. Като постъпваш така, Бог 
ще удобри поведението ти и един ден Христос ще ти каже: „Добре, 
добри и верни слуго.“ - ВМ 101

220  В бъдещия живот ще ни бъдат разкрити тайните, които тук са ни 
тревожили и разочаровали. Тогава ще видим, че нашите привидно 
не отговорени молитви и измамени надежди са били за наше най-го-
лямо благословение. – ПСВЛ 341

221  Посветете се на Бога в утрото; направете това най-първата си 
работа. Нека молитвата ви бъде: „Вземи ме, о, Господи, напълно 
за твой. Полагам всичките си планове в нозете Ти. Обитавай в мен 
и нека всичките ми дела се извършват в Теб.“ Това е ежедневен 
въпрос. Всяка сутрин се посвещавайте на Бога за този ден. Преда-
вайте всичките си планове на Него, за да се осъществят или бъдат 
отменени, според както посочва Неговото провидение.
      Така ден след ден ще можете да предавате живота си в ръцете на 
Бога и така животът ви ще бъде оформян все повече  по образеца 
на Христовия живот. Животът в Христос е живот на покой. Може да 
няма екстаз на чувството, но трябва да има едно пребъдващо и тихо 
упование. - ПХ 7
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Значение на съкращенията
СЦ                Свидетелства към църквата
СП                Свидетелства за проповедници
ПП                Патриарси и пророци
ВБ                Великата борба
ДА                Деяния на апостолите
ЖИ               Животът на Исус
ПХ                Пътят към Христа
РПБ              Размишления от планината на блаженствата
В                   Възпитание
ВМ                Вест към младите
ПСВЛ           По стъпките на Великия Лекар
ЖД               Живот и дела
РХ                Ривю енд херълд
БК                Библейски коментар
ЖД               Живот и дела на Елън Уайт
СС               Съкровища от свидетелства
СРУУ           Съвети за родители, учители и ученици
МЖД            Моят живот днес
СДБ              Синове и дъщери на Бога
ССУД           Съвети за съботно-училищното дело
ДМП             Да мога да Го позная
ВЖ               Вярата, чрез която живея
ВНМ             В небесните места
ПН                Поглед нагоре
ЧБ                Чудна благодат
ЗВ                Знамения на времето                                          
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                                                    Част II    
      
                              МИСЛИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЛИЧНОСТИ
1   Постигането на вечността зависи от това как използваме времето 
си в този живот.
   
2  Внимавай над мислите си; те ще станат думи.
    Внимавай над думите си, те ще станат постъпки.
    Внимавай над постъпките си, те ще станат навици.
    Внимавай над навиците си, те ще оформят твоя характер.
    Внимавай върху характера си; той ще определи твоята съдба.

3  Библията е карта, която ни помага да планираме нашето пътува-
не през живота.

4 Господ дава обещанието, вярата го усвоява, надеждата го 
предвкусва, а търпението спокойно очаква неговото изпълнение.

5  За да срещнеш Бог не е необходимо да ходиш на планината или 
до храма. Достатъчно е да стигнеш до най-дълбокото на твоето же-
лание за любов.

6  Спасителната вяра е размяна на всичко, което си ти, за всичко, 
което е Христос.

7  Тези, които са влюбени в Исус, гледат лицето Му, а просяците 
ръцете Му.

8  Тези, които носят светлина на другите, никога не остават на тъмно.

9  Всеки християнин трябва два пъти да се обърне: веднъж – да се 
отдели от света и да тръгне след Исус и втори път след това – да се 
върне пак в света, но с Исус.

10  Когато Бог мери човека, поставя сантиметъра не около талията, 
а около сърцето.

11  Преди да можем да се молим „Да дойде Твоето царство“, трябва 
да се научим да се молим „Да си отиде моето царство“.

12  Да четем Святото Писание ще рече да получим съвет от Исус.
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13  Добротата е най-красивата музика за душата и би било прекрас-
но да свири във всеки от нас. 

14  Единственото нещо необходимо за триумфа на злото е добрите 
хора да не вършат нищо.

15  Вяра без дела прилича на табела над пуст магазин.

16  Господи, нека бъда задоволен от богатството на Твоите благо-
словения, а не от парите на света. - Джефри Уйлсън

17  Господ може да извърши много повече с един човек, който Му е 
сто процента посветен, отколкото с хиляда души, които са Му посве-
тени деветдесет и девет процента. - Дж. Уесли

18  Исусе, помогни ми да живея така,
     че всички да видят, че съм Твой,
     и да познаят по моите думи и дела, 
     че Ти си Господ и Спасител мой.  

19  Не всичко разбирам за пътя пред мен,
      но зная – от Тебе е той отреден.
      Остава ми само едно – да се моля
      да бъда покорен на Твоята воля.

20  Щастието не е вън от нас, не е и в нас, но е в Бога. И ако сме 
намерили Бог, то е навсякъде. - Блез Паскал 

21  Започвай с Бог, приключвай с Бог – това е най-хубавата биогра-
фия. – Немска поговорка

22  Бог! Първоизточникът, от който всичко започва, целта, в която 
всичко се влива; настояще, което носи всичко. - Клаудел

23  Който се шегува с дявола, не може да се радва с Христос.

24  Любовта към Бога е дясното крило, любовта към ближния – ля-
вото, които ни издигат нагоре, където е Христос.

25  Който държи погледа си насочен към Христос, става по-добър. 
- Амброзиус 
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26  Човек е това, което е пред Бога, ни повече, ни по-малко. Никой 
не може да ни ограби тази вътрешна чест, нашето човешко и хрис-
тиянско достойнство. Ние самите можем да ги поставим на карта, 
да ги накърним или изгубим. Бог обаче един ден ще даде на всеки 
човек пред целия свят точно такава почест или безчестие, каквито 
той заслужава.

27  Исус Христос е Бог, затова Неговото учение е истинно, трябва 
да го вярваме.
     Той е Бог, затова заповедите Му са задължителни, трябва да ги 
спазваме.
     Той е Бог, затова заплашванията Му са сериозни, трябва да се 
боим от тях.
     Той е Бог, затова Неговите обещания са сигурни; ние можем да 
градим върху тях.

28   Вярващите трябва да станат Христово тяло, ако искат  да живе-
ят от Христовия дух. – Августин

29  По-ценно е да търсим Божието присъствие, отколкото Божиите 
подаръци.

30  Бъди господар на волята си и слуга на съвестта си. - Ебнер Ешенбах

31 Хвалебствието на хвалещите не лекува лошата съвест, а хулите 
на хулещите не накърняват добрата съвест. - Августин

32  Това да бъде през всичките дни грижата ми, въпросът ми: Упра-
влява ли Господ в мен, стоя ли в благодатта, вървя ли към целта, 
следвам ли където Той води?

33  Животът на родителите е книга, която децата четат.

34 (Пренебрегване на Словото) Затворената Библия не може да ни 
предложи предупреждението, увещанието и насърчението, от което 
толкова се нуждаем. И обратното, Писанията могат да ни говорят 
силно и ясно в моментите, когато сме изправени пред изкушението 
да съгрешим.

35  Страхът чука на вратата. Вярата отваря – няма никой.

36  Малкото е много, когато Бог е в него.
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37  Ако познавате истината,  вярвате в нея, следващата стъпка е да 
постъпвате според нея.

38  Няма да разберем Божието слово, ако не сме готови да посрещ-
нем изобличението в него.

39  Ако винаги, когато четете Библията, се радвате на добро настрое-
ние, значи, че със сигурност някъде в нещо сте сбъркали. – Селвин Хюс

40  Прожекторът на Словото открива егоизма и гордостта дори и у 
най-самодоволните човеци. Тяхната злоба, егоцентричност, скрита 
ревност и тайни желания винаги изплуват на повърхността.

41  Духовната зрялост се определя от готовността и желанието, с 
които коригираме всяка духовна нечистота.

42  Никога няма да израснем духовно, ако сме ограничени в разби-
рането за Бога.

43  Бог се вслушва не в думите, а в копнежите на сърцето.

44  Понякога онова, което хората знаят за Бога, е това, което виждат 
в нас.

45  Колкото повече слушаме, толкова по-познат ни става Божия глас.

46  Познаването на истината не зависи токлкова от ума на този, 
който я изучава, колкото от искреността и жаждата за благочестие.
 
47  Може би се чувстваме склонни да не се съгласяваме с Бога. 
Трудно е обаче да не сме съгласни с Бога. Той е източникът, откъде-
то идва цялата наша способност да разсъждаваме; не е възможно 
да сме прави, а Той да не е, също както потокът не може да се из-
дигне по-високо от извора си. Когато спорим с Него, ние всъщност 
спорим със самата сила, благодарение на която изобщо можем да 
говорим; то е все едно да режем клона, на който седим. - К. Луис

48  Когато човек става по-добър, той разбира все по-ясно лошото, 
което още остава в него. Когато човек става по-лош, той все по-мал-
ко разбира лошото в себе си. Средно лошият човек разбира, че не 
е много добър; изцяло лошият човек мисли, че всичко му е наред. 
Това всъщност е въпрос на разум. Ние разбираме съня, когато сме 
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будни, не когато спим. Може да си видим грешките в сметките, кога-
то размислим правилно, а не докато ги правим.  Можем да разберем 
същността на пиянството, когато сме трезви, а не когато сме пияни. 
- К. Луис

49  Или тази книга – Библията – ще те държи далеч от греха, или 
грехът ще те държи далеч от тази книга.

50  Животът е това, което рисуваме без гума за триене.

51  Нашият живот се оформя не толкова от нещастията и бедите, 
които ни сполетяват, колкото от отношението ни към тези събития. 
Поетът е казал добре следните думи: „Един кораб се носи на изток, 
друг плува на запад, но използват все същия вятър. Всичко зависи 
от това как са наредени платната, защото те, а не вятърът опреде-
лят накъде да върви кораба.“

52  Друг аспект на молитвата е общението. Тези, които приемат мо-
литвата само като начин за искане на различни неща, трябва да се 
борят, за да проумеят другата особеност на молитвения живот. Едно 
малко момче влязло в кабинета на баща си и когато той го попитал 
какво иска, детето отговорило: „Нищо, просто искам да бъда с теб.“ 
- Селвин Хюс

53  Когато бях тийнейджър, един мой приятел сподели, че не може 
да общува с момичетата, защото не знае какво да им каже. Един 
ден той се влюби и вече не можеше да се спре да разговаря с прия-
телката си. „Истинската“ вяра – беше казал някой – „е да се влюбиш 
в Бог“. Когато се влюбите в Господ и в Неговия Син Исус Христос, 
повярвайте ми, молитвата ви ще придобие съвсем ново измерение. 
– Селвин Хюс

54  Твърде често казваме: „Господи слушай, защото слугата Ти гово-
ри“, вместо „Говори, Господи, защото слугата ти слуша.“

55  Чрез вяра ние знаем, че реалността е много повече, отколкото 
можем да видим.

56  Други смятат, че Библията е остаряла, че е древна книга, отживя-
ла времето си. Казват, че тя е била подходяща за Средновековието, 
но не и за нашето време, защото ние живеем в просветено време и 
можем да минем без нея, надраснали сме я. По същата логика мо-
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жем да твърдим, че слънцето, което е много по-древно от Библията, 
е остаряло  и несъвременно и няма защо, когато си строим къща, 
да оставяме прозорци, понеже имаме електрическа светлина, много 
по-нова от слънчевата. Това ще бъде много по-модерно, ако наисти-
на харесваме само модерните неща! - Д. Муди

57  Вие можете да живеете в света, но да не бъдете от света. Хрис-
тос не откъсна учениците Си от света, но се моли да бъдат съхра-
нени те от злото в света. Добре е вашият кораб да плува по водата, 
но влезе ли вода в него, бягайте! Светският християнин е също като 
пострадал в морето кораб. - Д. Муди

58  Спасителят ни приготвя място за небето, но ние трябва да при-
готвим себе си за това място.

59  Истинското задоволство произтича от благочестието, което е в 
сърцето, а не от парите, които са в ръката. - У. Уърсби

60  Не това, което правим, но това, което ни кара да го правим, пре-
връща нашия труд в свят или непосветен.

61  Истината не е само, за да се открие, разбере и да ни възхити. 
Истината трябва да се практикува. -  Кинг

62  Ние през целия си живот носим непотребни идеи – така, както и 
непотребни вещи – превиваме се под товара на идеи, мисли, теории 
или „концепции“, доктрини и т. н., без които можем и от които трябва 
да се освободим, защото нещата изглеждат съвсем естествено и 
съвсем просто, ако погледнем на тях от страниците на Библията.

63  Страхът от човеците е принуждавал хората да вършат много зли 
неща. Страхът от Бога е запазил човека да не върши зли неща.

64  Библията е мъртва книга само за тези, които са мъртви.

65  Който не се чувства щастлив на мястото, където Бог го е поста-
вил, никога не ще се чувства щастлив на мястото, което сам си е 
избрал.

66  Мартин Лутер беше казал, че когато птиците пеят по свой на-
чин за прослава на Бога и за наш срам Защо? Защото ние сме така 
неми, защото ние така гледаме надолу, така превити. Птиците оста-
ват да се чуе надалеч хвалата на Бога.
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67  Исус не каза да се молим да изпрати повече зрители на жетвата, 
да има повече наблюдатели или повече критици. Той ни каза да се 
молим за повече работници. И ние трябва и сами да сме готови да 
участваме в това молене. За съжаление понякога изглежда така, 
като че църквата е игрище, на което 60 000 зрители наблюдават 22 
играчи. При това църквата седи на скамейките и възпламенява тима: 
„Хайде! Давай!“ Но Бог казва: „Аз искам и ти да участваш в работата.

68  Никога няма да признаем Исус за Цар на вселената, ако първо 
не Го направим Цар на сърцето си.

69  Духовният живот не зависи от познанията ни за Бога, но от взаи-
моотношенията ни с Него.

70  Братският и солидарен начин на живот, проповядван от Исус, не 
може да се ограничи във вертикалното измерение на нашата връзка 
с Бога, но включва и хоризонталното измерение на връзката ни с 
другите.

71  Да вярваш, това е да изживееш една връзка на доверие с някого. 
Всяка взаимовръзка има начало. Тя се развива и утвърждава после 
прогресивно срещу събитията на живота, срещу непредвидените 
препятствия и чрез решителните срещи. Приключението на вярата 
е постоянна борба срещу ограничеността на човешкото състояние. 
В това начинание Бог не обещава да отдалечи опасностите, но да 
даде сила да се победят. Точно както в рамките на приятелството 
или на човешката любов, ако връзката с Бога се ограничава в слу-
чайни срещи или вежливи посещения, накрая вярата ще умре от 
липса на интимност.

72  Със сигурност пътуването ни с Исус не винаги съответства на 
това, което сме си представяли.

73  Исус не търси ученици на всяка цена, но такива, които осъзнават 
цената на своето решение.

74  Молитвата не е текст за казване, а среща за преживяване. Тя е 
по-скоро общуване. В молитвата основното не е информацията, но 
споделянето. Да се молим това е да положим всичките си желания 
пред Този, Който държи всички решения. Това е да заведем живота 
си до самия Извор на живота, да черпим своето познание от изво-
рите на мъдростта, да очистим нашата човешка любов, условна и 
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егоистична, в единствения, притежаващ истинската любов. Основ-
ното в нашите взаимоотношения не е да произнесем монолог пред 
другия, но да споделяме с Него. Липса на време, желание и кон-
центрация: не са ли това големите препятствия в нашия молитвен 
живот? - Р. Бадинас

75  Не можем да допуснем Исус в живота си, без Той да промени 
нещо в Него.

76  За да срещнем Бога, често трябва да минем през посредничест-
вото на тези, които вече са Го намерили.

77  Ние имаме една вечност пред нас, но имаме много малко време 
да се приготвим за нея.

78  Най-голямата трагедия в живота е да загубим Бог и да не го за-
белязваме.

79   Когато се молиш по-добре сърцето ти да се излива без думи, откол-
кото думите ти да се изливат без сърце. Молитвата прави човека да  
се отклони от греха. А грехът примамва човека да се отклони напъл-
но от молитвата. Моли се често, защото молитвата е шлем за душата, 
жертва за Бога и бич за Сатана. - Джон Бънян

80  Църквата никога не трябва да се превръща в клуб на успели. Тя вина-
ги трябва да остане дом за уморени пътници – място за отмора по пътя.

81  Проблеми, това са онези неща, които виждаме, когато отклоним 
погледа си от Спасителя.

82  Роза, назована с друго име, също благоухае. Истината си остава 
истина, независимо от това как хората я назовават. 

83  Пътят към ада минава през две врати, които и двете се намират 
в човешкото сърце. Едната е гневът, другата е алчността.

84  Много пъти сълзите са думите на сърцето.

85  В деня на Божия съд не ще ни питат какво сме чели, а какво сме 
вършили; нито дали сме говорили сладкодумно, но дали сме живели 
благочестиво.
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86  Вчера отмина, утре още не е дошло, Господ днес помага.

87 Както пиратите нападат не празните кораби, а тежко натова-
рените със злато и скъпоценни съкровища, така и Сатана напада 
най-често душите, които са богати със златото на вярата.

88  Един пастор казал веднъж в проповедта си: „Не те питам дали 
си християнин. Ще попитам домашните ти, съседите ти. Ще попитам 
човека, чиято нива граничи с твоята.“

89  Лутер казва, че при молитвата човек може да сгреши в две на-
правления. От една страна, когато се моли, без да иска настоятелно 
нещо от Бог, а при това и не е уверен, че Бог слуша молитви. От друга 
страна, когато предписва на Бога как да отговори на молитвата му.

90   Студените молитви приличат на копие без връх, на меч без ос-
трие, на птица без крила. Те не могат да преминат, нито да прережат 
преградите, не могат да летят. Молитви без небесен огън са ледени. 
– Ч. Спържън

91  Молитвата не е текст за казване, а среща за преживяване. Тя е 
по-скоро общуване. Ако по-пълно осъзнаем тази реалност, молитва-
та никога няма да стане рутинна, претупана, нито насилствена. Ако 
си давахме сметка, че в този привилегирован момент сме във връз-
ка с Бога на всемира толкова дълго, колкото го желаем, духовният 
ни живот щеше да бъде напълно преобразен.
     Да се молим означава по-малко да говорим, отколкото да слу-
шаме Бога. Да се молим не е да опитваме да манипулираме Бога, 
да  Го използваме, нито да Го накараме да промени мнението Си, 
за да направи това, което ние желаем, но да Му предоставим, за да 
ни преобрази и да ни използва според Своето желание. Това е да 
приемем Неговите планове за нас и да Му сътрудничим.
     В молитвата основното не е информацията  (да информираме 
Бога от какво се нуждаем), но споделянето. Да се молим, това е да 
положим всичките си желания пред Този, Който държи всички реше-
ния.“ - Р. Бадинас  

92  Звездите блестят най-ярко всред най-тъмните нощи. Бог се изя-
вява най-мощно посред най-мрачните дни на изпитания и безкрайни 
страдания. - Лафатер

93  Библията е като огледало, в което виждаме истинския си образ.
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94  Истинската мъдрост е у Бога; тя идва от Бога, води към Бога и 
пребъдва в Бога.

95 Ние стоим на кръстопът всеки ден, при всяко решение, което 
трябва да вземем, при всяка решителна стъпка, която трябва да на-
правим, Кой път ще изберем?
    Нека обърнем поглед към истинската пътеводна звезда! Нека 
не тръгваме напосоки в тъмнината! Пред нас блести Витлеем-
ската звезда, която ни посочва правия път – вечното Божие 
Слово, вечните Божии истини. В Божието слово намираме от-
говора на всеки въпрос, съвет и помощ при всяка нужда. Няма 
друг път, освен Този, Който е казал: „Аз съм пътят, истината и 
животът“!

96  Когато храните вярата си, съмненията ви ще гладуват.

97 Магнитът привлича желязото, не защото желязото е скъпоценен 
метал, но защото има способността да реагира спрямо привлека-
телната сила на магнита. Магнитът не привлича златото, при все че 
е скъпоценно, то не е магнетично. Така и Бог привлича грешника, 
колкото и грешен да е той, ако се покае и последва Божия глас. Но 
Бог не привлича този, който счита себе си за праведен и не се под-
дава на силата на Божията любов.

98  Един пастор прави следното сравнение: Къс желязо, докато е 
необработено струва 20 лева. Ако се обработи и от него се направят 
подкови, ще струва 50 лв. Ако се направят игли за шев, ще струва 
2000 лв. Ако ли пък се направят ножчета, ще струва 16 000 лв.; но 
ако от него изработят стрелки за часовници, ще струва 1 000 000 лв.
    Какво искаш да бъде направено от тебе? Учудваш ли се, че си 
пак поставен в огъня и пак на наковалнята, под тежкия чук на стра-
данията?

99  Христовото спасение трябва да е безплатен дар. Той го „запла-
ти“ за нас с високата цена на Своя живот и кръв. Какво остава да 
платим ние? Нищо! Тъй като Той заяви, че всичко вече е „свърше-
но“; не остава нищо, което да допринесем ние. Това не означава, 
че вече имаме разрешително да съгрешаваме и винаги можем да 
разчитаме на Божието прощение. Точно обратното, същият кръст на 
Христос, който е основание за безплатно спасение, е и най-силната 
заповед за свят живот. - Дж. Стот
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100  Христос иска да ни даде не само живот, но „живот преизобил-
но“. В Йоан 4 глава той говори за Духа Си като за „извор на жива 
вода вътре в нас“, а в 8 глава говори за „реки от жива вода“. Само 
тогава могат другите да бъдат благословени чрез нас и нашите мо-
литви и труд. Мнозина от нас сме като стари помпи, със счупени 
кофи и гнили клапи. За да си извади от нас някой малко от водата 
на живота, трябва да наляга и наляга много пъти. Пък дори и тогава, 
малкото, което даваме, излиза с толкова шум и свистене, протести, 
че щом натиска спре, усилието замира с тежка въздишка. Но когато 
Бог ни изпълни с радост и с препълнени сърца отиваме при другите 
и „всичко живее, където реката минава“…
      Този дар не е красноречие, нито интелектуална сила, нито остро-
умие. Той не е човешки дар, сила или някаква способност. Той може 
да ни се даде в добавка към умствените дарби, както бе случаят 
с апостол Павел, или в добавка към красноречието, както бе при 
Аполос, но може да се даде и на невежи и неуки хора, както Петър 
и Йоан. Тя е сила (на Светия Дух) съвсем различна от умствените 
дарби и дарбите на красноречието, и чрез нея тези дарби могат да 
се оживотворяват и да станат полезни за Божието дело. Той е това 
чудно нещо, този свещен пламък, който пропива всичко, което го-
ворим или вършим и ни представя пред другите като изпратени от 
Бога. Той е онова нещо, което обръща погледа в спасителната вест, 
и най-слабите ни думи и най-слабите ни усилия променя в мощен 
подтик за добро. - Дж. Стот

101  Истинското мъжество в борбата е свойствено на онзи, който 
знае, че негов съюзник е Бог.

102  Само този човек, който е готов да понесе своята вина за кръста, 
може да предяви своя дял от благодатта. 

103  Кой предаде Исус на смърт? Не Юда за пари; нито Пилат от 
страх; нито юдеите поради завист, а Отец от любов!

104  Завистта е другата страна на монетата, наречена суета. Никой 
не завижда на околните, без преди това да се е възгордял.

105  В живота си всеки ден своя урок преподавам
        с думи и действия, зная, оставям следа,
        пример за зло и добро на другите давам –
        в помощ ще бъда или ще нанасям вреда. – Бош
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106 Бог оправдава вярващия човек не поради достойнството на не-
говата вяра, но поради достойнството на Този, в Когото той вярва. 
- Р. Хукър

107  Вярата не е убеденост, че Бог ще направи това, което искате. 
Тя е увереността, че ще направи това, което е правилно. Не молете 
Бог да направи това, което искате. Помолете Го да направи това, 
което е правилно.

108  Вярата е окото, което гледа към Христос, ръката, която се хва-
ща за Неговата, устните, които пият водата на живота.

109  Виждали ли сте как вятърът сваля пролетните цветове от дър-
ветата, как пълното с живот и красота цвете съвсем увяхва, когато го 
изскубнеш от корен и вземеш в ръце, как най-доброто дърво, повре-
дено с каквото и да е в нежната възраст, завинаги остава уродливо, 
безплодно и е годно само за огън? Това е образът на младостта, 
изгубила влиянието на живото християнство, предадена в ръцете на 
коварния свят, неговите удоволствия и страсти.
      Ангели-хранители на младостта са трудът, правдивостта и вяра-
та. – Емерсон

110  Спомнете си за молитвата, когато видите отговора, и не се пре-
давайте, ако не се вижда.

111  Христос стана като нас, за да можем ние да станем като Него.

112  Не се държим с другите така, както усещаме, че Бог се държи 
с нас.

113  Никога няма да простите на някого повече, отколкото Бог вече 
е простил на вас.

114  Благодарете колкото се може повече. Бог вече ни е дал повече, 
отколкото заслужаваме.

115  Едно е сигурно. Когато стигнем в рая, ще се изненадаме от при-
съствието на някои хора там. А сред тях също ще има изненадани, 
че ни виждат.

116  Много книги могат да ви информират; само Библията може да 
ви трансформира.
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117  Отмъщението ви поставя наравно с вашия неприятел; проще-
нието ви поставя над него.

118  Недоволството прави  богатия човек беден; удовлетворението 
прави бедния богат.

119  Идеята за триединния Бог обърква ума, но познанието Му 
удовлетворява сърцето.

120  Божият Дух използва Божието слово, за да промени Божиите 
хора.

121  Божието щедро даване заслужава благодарно живеене.

122  Семената, които сеем днес, определят плода, който ще съби-
раме утре.

123  За да намерите пътя си в живота, последвайте Исус.

124  Ако Бог е вашият втори пилот, сменете си местата.

125  Аз много държах в ръцете си и всичко изгубих; но всичко, което 
вложих в Божията ръка, аз имах завинаги. – М. Лутер

126  Благочестивият родител е най-добрият водач към Бога.

127  В Еклисиаст 3 глава проповедникът ни казва, че има време за… 
За отбелязване е, че той не споменава, че има време за молитва и 
време за благодарност и хвала. Защо ли? Защото ние сме призвани 
„непрестанно да се молим“, „постоянно да  принасяме жертва на 
хвала“. Давид казва: „Ще благославям Господа на всяко време. Не-
говата хвала ще е постоянно на устните ми.“

128  Вашият живот или ще пръска светлина, или ще хвърля сянка.

129  Няма съмнение, че е лошо да бъдем пълни с недостатъци; но 
още по-лошо е да бъдем пълни с недостатъци и да не съзнаваме 
това, защото по този начин прибавяме към тях още един - самоиз-
мамата.

130  Който иска да лови човеци, длъжен е да постави на въдицата 
своето сърце.
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131 Бог удължава нашето търпение, за да уголеми душата ни.

132 За да живеем за Христос, трябва да умрем за себе си.

133  Грехът носи страх, а изповедта дава свобода.

134  Идолите, на които служим, пишат имената си на нашите лица.

135  Натовареното сърце се облекчава, когато е вдигнат товарът на 
неблагодарността.

136  Прави другите щастливи където и да отидеш, а не когато си 
отидеш.

137  Неуспехът не е край за тези, които започват отново с Бога.

138  Господи, давай ни мъдри сърца,
        Твоята истина тъй да познаем;
        и нека говорим и учим това,
        което Ти сам ни разкриваш да знаем.

139  Трябва да съобразяваме живота си с Библията, но никога Биб-
лията със своя живот.

140  Ако ходите с Бога, няма да тичате със света.

141  Свят, който се намира в тъмнина, се нуждае от светлината на 
благовестието.

142  Само когато сме променени, можем да помогнем на другите да 
се променят.

143  Когато човек приеме истинската вяра в Бога, с него става това, 
което става в тъмна стая, когато се запали лампа. Всичко в душата 
става весело. – Лев Толстой

144  Божието величествено присъствие  е както осъдително, така и 
утешително. 

145  Както зеницата се разширява в мрак и най-сетне съзира в него 
светлина, така и човешката душа се разширява в страданието и 
най-сетне съзира в него Бог. - Виктор Юго
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146  Едно момченце се спирало от щанд на щанд в магазин за бонб-
они, но не можело да реши какво да си купи. Майка му се изморила 
от чакане и му казала: „Побързай! Трябва да вървим!“ Детето отго-
ворило: „Но, мамо, имам само един лев, затова трябва да го употре-
бя внимателно.“
      По същия начин и ние имаме да изживеем само един живот, за-
това трябва да го „употребим внимателно“.

147  Използвай мъдро малкото си дни, това може да има значение 
за вечността.

148  За да знаете каква е целта на живота, трябва да познавате 
Създателя на живота.

149  Време е да спрем да искаме Бог да благослови това, което пра-
вим и да започнем да правим това, което Бог благославя.

150  Пазете вярата, но не за себе си.  

151  Давай ми вяра на малко дете,
        което е с простичка радост готово
        да слуша, приемайки в своето сърце
        без капка съмнение Твоето слово. 

152  Не е нужно да гледаме Бог през обстоятелствата, нужно е да 
гледаме обстоятелствата през Бога.

153  Дали ти се струва, че в твоите битки
        оставаш безпомощен сам срещу всички?
        Помни, че душата сломена, унила
        победа ще има чрез Божия сила.

154  Истинското удовлетворение се крие не в притежаването на 
всичко, а в доволството от всичко, което притежаваме.

155  Когато спреш да се променяш, спираш да растеш.

156  Не всичко разбирам за пътя пред мен,
        но зная – от Тебе е той отреден.
        Остава ми само едно - да се моля
        да бъда покорен на Твоята воля.
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157  Най-важните следи, които оставяме в живота, са следите на 
любовта.

158  Когато отваряте сърцето си за Спасителя, Той отваря ума ви за 
Словото. 

159  Истинската свобода идва не когато  избереш своя си път, а ко-
гато приемеш Божия път.

160  Божията истина разкрива лъжите на Сатана.

161  Правилното мислене води към правилно живеене.

162  Да обичаме Христос значи да служим на другите.

163  Давай ми сила, о, Боже, да имам победа
        в големите изпити, в тежки житейски борби.
        Но дай ми и мъдрост, така че сериозно да гледам
        дори на малките изпити в своите дни. 
                                                                      -  Д. да Хаан

164  Неуспехът ни става приятел, когато се обърнем към Бога.

165  Когато водим изгубените при Христос, първата стъпка е да ги 
обичаме.

166  Тъй като не можем да избягаме от Бога, нека да изберем да 
бъдем с Него.

167  Плодовитостта за Христос зависи от общението с Него.

168  За да се възползваш пълноценно от времето си на земята, ви-
наги имай предвид небето.

169  Завистта е единственият грях, който не носи удоволствие. По-
каянието за него благославя повече от покаянието за който и да 
било друг грях. – Рой Хешън 

170  Не е необходимо да имаме повече, за да бъдем благодарни; 
просто трябва да бъдем повече благодарни.

171  Когато Бог е на наша страна, никой не може да ни превъзхожда.
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172  Силата на молитвата е у Този, Който я чува, а не у този, който 
я произнася.

173  Светът е изпълнен с добри и полезни неща,
        които доставят наслада и радост в душата;
        но зная доволството истинско не е в света,
        но идва когато Христос е почитан в сърцата.

174  Правим ли нещо за Господа днес,
        нека не спираме в пътя унили.
        Щом сме усърдни за благата вест,
        Бог ще ни дава подкрепа и сили.

175  Бог ни говори чрез Своето Слово;
        то неизменно до века стои.
        Щом го прочитам, намирам отново
        мъдрост и сила за моите дни.

176  За да се запознаете с автора на Библията, четете Неговата 
книга.

177  Големите светии се  отличават единствено с това, че умеят да 
получават. - Чарлз Спържън

178  Дните ни са подаръци от Бога. По това, което правим от тях, се 
показва любовта ни към Него.

179  Библията не ни е дадена, за да увеличим знанията си, а за да 
променим живота си.

180  Това, което притежавате у вашия Пастир (Псалм 23), е по-вели-
ко от всичко онова, което не притежавате в живота си. - Макс Лукадо

181  Ние с вас можем да се молим с известната молитва на пури-
танина, който седнал пред трапеза от хляб и вода, свел глава за 
благодарност и възкликнал: „Имам всичко това, че даже и Христос!“ 
- Макс Лукадо

182  Бог избира през какво да преминем. Ние избираме как да пре-
минем.

183  Вярата има стъпала и Бог ни води по тези стъпала.
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184  Понякога Бог изпраща гръм, за да ни разтърси. Друг път из-
праща благословение, за да ни привлече. Но има случаи, когато не 
изпраща нищо освен тишина, защото ни удостоява със свободата да 
изберем къде да прекараме вечността. - Макс Лукадо

185  Никой не може да проумее добре силата на вярата, докато не я 
преживее в собственото си сърце. - Жан Калвин

186 Трябва да почувствате Христос сами в своята съвест. Трябва 
непоклатимо да вярвате, че това е Божието Слово, дори целият свят 
да го оспорва. Докато не стигнете до това чувство, определено все 
още не сте опитали от Божието Слово. - Мартин Лутер 

187 „Не моята воля, но Твоята воля.“ Мнозина не ще се спасят, ма-
кар че са вярвали, защото те никога не са достигнали до онази точ-
ка, при която тяхната воля е напълно подчинена на Божията.

188  Човек, който се учи на благодарност, преживява вътрешен мир, 
тъй като благодарното сърце е обиталище на Христос и на Неговия 
мир.

189  Само хората, които са искрено благодарни на Бога, са наистина 
богати. Така че нашето щастие не зависи от добрите или лошите 
събития, които ни се случват, а от степента на нашата благодар-
ност към Бога. Нашият живот е нещо непрозрачно и смътно, когато 
гледаме на него по обикновения начин. Но когато го изправим пред 
светлината на Божията доброта, той започва да блести и става про-
зрачен и светъл. И тогава ние се питаме с удивление: Настина 
ли това, което виждаме пред себе си, е нашият собствен живот.  
- Алберт Швайцер

190  Това е тайната на богатството на божествената благодат към 
грешните; защото чрез чудна размяна сега нашите грехове не са 
вече наши, а на Христос, а Христовата праведност не е вече на 
Христос, а наша. – Мартин Лутер

191  В един свят, толкова каменист с грехопадения, съществува по-
ляна, която е тучна с небесна благодат. Вашият Пастир (Псалм 23) 
ви кани там. Иска да полегнете в сочната трева, да се сгушите в 
нея, докато изцяло се скътате и се скриете между високите стръ-
кове на Неговата любов. Само там ще намерите своята почивка.- 
Макс Лукадо
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192  Ние не виждаме нещата така, както са, но ние ги виждаме така, 
както ние сме. - Анаис Нин

193  Дори планините от товари трябва понякога да се положат на 
тревата. И самото море застива за миг между отлива и прилива. 
Даже и земята спазва своя съботен ден през зимните месеци. Зато-
ва и човекът, дори когато е възвисен до Божи посланик, трябва да 
отпочива или ще отпадне. Трябва да почиства лампата си или тя ще 
угасне. Трябва да възстановява своята жизненост или ще остарее 
преждевременно. (…) Когато понякога решим да вършим по-малко 
неща, в крайна сметка се оказва, че сме успели да свършим повече 
неща. - Чарлз Спържън

194  Църквата няма поръчката да промени света, но когато тя изпъл-
нява поръчката си, светът се променя.

195  Преди да можем да се молим „Да дойде Твоето царство“, тряб-
ва да се научим да се молим „Да си отиде моето царство“.

196  В живота на човека има някои неща, които ще се случат неза-
висимо дали той се моли или не. Съществуват и други, които ще се 
случат само ако се помоли, и респективно, които няма да се случат, 
ако не се помоли.

197  Молитвата не е преодоляване на Божията неохота, а придър-
жане към желаното от Него. - Мартин Лутер

198  Тайната на израстването на християнския характер се със-
тои в разбирането и признаването на собственото ни безсилие и в 
последващото ни обръщане към Господ за помощ.

199  Не достатъчно да познаваш Бога с ума си. Трябва да Го позна-
ваш със сърцето си.

200  Единствената цел на живота – Божията прослава. Най-висшата 
цел на живота – променяне в Исусовия образ. Най-голямата радост 
на живота – вършене на Неговата воля. 

201  Ние не трябва да  се разделяме с греха като с приятел, с наме-
рението пак да се видим и пак да интимничим както последния път 
или даже да станем по-близки. Ние трябва да изтръскаме ръцете си 
така, както Павел тръсна змията от ръката си в огъня. 
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202  Задачата, която стои пред нас, е еднаква за всички, независимо 
дали сме женени или не: Да водим един изпълнен живот, въпреки 
някои неизпълнени желания.

203  Колко сме бързи да уталожим глада и жаждата на нашето тяло. 
А колко малко се стараем  за това да уталожим глада и жаждата на 
душата ни!

204  Човекът наистина се нуждае от коренна промяна на сърцето. 
Той трябва да намрази греха вместо да го обича, и да обикне Бога, 
вместо да Го мрази. С една дума, трябва да се помири с Бога. А мяс-
тото, където най-вече става тази промяна, е в подножието на кръста, 
когато човек схваща Божията омраза към греха и неописуема любов 
към грешника. - Макс Лукадо

205   Много малко хора могат да стигнат до върха в този живот. Ня-
кои биват наранени, други обезкуражени. Но дори и всички да може-
ха да стигнат, на върха има толкова малко място, че и тези, които за-
служават да са там, ще се провалят. Страноприемницата, наречена 
слава и богатство, е винаги пълна точно тогава, когато си мислиш, 
че си успял… Но има едно място, където винаги можеш да намериш 
свободно място. Нарича се обор. Оборът е малак и мръсен, там жи-
веят животни, но там е мястото, където Синът на Бога, най-великият 
в царството, слугата, бе роден. Изглежда има достатъчно място, ко-
гато става дума за слугуване. - Гейл Ъруин

206  Една пропаст може да се преодолее само като се направи един 
единствен скок, не два малки. Така ние трябва да се разделим от 
това, което ни води в изкушение, веднага и непосредствено, незави-
симо колко е висока цената.

207  Мнозина никога не изживяват в пълнота Божия мир и сила, 
защото се предават само частично. Господ може да напълни само 
онази част от съдовете ни, които сме изпразнили.

208   Да простим на някого – това включва три неща. Първо – да се от-
кажем от правото си да отвърнем на удара; да отхвърлим възможността 
да се отплатим на клюката с клюка и на лошия удар с по-лош. Второ 
– това означава усилие на волята да премахнеш чувството на обида и 
гняв, тъй като любовта, която търси доброто на другите, не наранява. 
Трето – това означава прощаващият да предприеме конкретни стъпки 
към възстановяването на добрите взаимоотношения. - Ал. Дижонг
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209  Преди мислех, че Божиите дарове са наредени на рафтове 
един над друг и колкото по-високо израства християнският харак-
тер, толкова по-лесно ще можем да ги достигнем. Сега разбрах, че 
Божиите дарове са подредени по рафтове един под друг. Не е важно 
да ставаме все по-високи, а да се навеждаме все по-ниско. Трябва 
да вървим надолу, винаги надолу, за да достигнем най-добрите Му 
дарове. - Ф. Майер

210  Откъде да намерим сили да простим на някого, който ни е нара-
нил и огорчил дълбоко?  Когато застанем на ярката светлина, струя-
ща от Голгота, всяко петно от грях в собствения ни характер ще се 
открои болезнено. Ще осъзнаем по-ясно колко много е простил Исус 
на нас. Когато истински усетим, че Бог безвъзмездно ни е освободил 
от цяла планина грехове, обидите на другите спрямо нас ще ни за-
приличат – в сравнение с нея – на къртичини. - Дъг Бачелър

211   Какво е вашето разбиране за успеха? В света просперитетът 
често се определя от това каква кола кара човек, какви дрехи носи и 
в каква къща живее семейството му. При Бог успехът се оценява не 
от това каква кола кара човек, а какъв човек кара колата. При Него 
е важно не какви дрехи носи една жена, а каква жена е облечена в 
тези дрехи; не каква къща притежава семейството, а какво семей-
ство живее в тази къща. Хората гледат външния вид, а Бог гледа 
сърцето. С Бога успехът не се определя от това колко имаш, а от 
това колко даваш. Страхуват ли се от вас хората или ви обичат? В 
света величието се измерва с това колко души работят за вас, но 
Бог очаква да види на колко души служите  –  Дъг Бачелър

212  Бог не благославя толкова големите таланти, колкото онези, 
които приличат на Исус.

213  Ръката, която възнамерява да очисти друг, не трябва да е мръсна.

214  Любовта единствено разбира тайната да даряваш други и при 
това сам да ставаш богат. – Августин

215  Бог е любов! Как може да говориш, че Бог е в теб, щом не же-
лаеш да обичаш?

216  Най-висшият израз на уважение към истината е приложението 
ѝ на дело. - Емерсон
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217  Любовта гледа през телескоп, завистта през микроскоп.

218  Нашата любов към Христос е дотолкова истинна, колкото е ис-
тинна любовта ни към ближния.

219  Ние не сме на земята, за да се приспособяваме към тъмнината, 
но за това да светим в тъмнината.

220  Нищо не е по-опасно от добър съвет с лош пример.

221  Колкото по-добре познавате Исус в сърцето си, толкова повече 
светът ще види Исус в живота ви.

222  За да чуете Божия глас, намалете звука на света.

223  Противоположното на любовта не е омразата, а равнодушието.

224  Когато направим това, което можем, Бог ще направи това, което 
ние не можем.

225  Охлювът е стигнал до Ноевия ковчег чрез упоритост. - Чарлз 
Спържън 

226  Казвай винаги истината и никога няма да ти се наложи да пом-
ниш какво си казал. - Т. Осбърн

227 По-лесно е между езичници да бъдеш благочестив, отколкото 
между хладки християни. - Августин

228  Понякога правилната дума се изказва с мълчание, а правилно-
то мълчание има силата да говори. - Дитрих Бонхьофер

229  Търсенето на Бога е търсене на живота. Търсенето на живота 
е търсене на любовта. Търсенето на любовта е търсене на Христос. 
Който търси Христос, ще намери в Него своя Бог, своя живот и своя-
та любов. - Х. Екстайн

230  Християнската вяра е вярване в Христос. Нейната ценност и зна-
чение са заложени не в онзи, който вярва, а в Онзи, в Когото вярваме, 
не в онзи, който се уповава, а в Онзи, в Когото уповаваме. – Дж. Макдаул

231  Времето е приятел, когато го използвате да заздравите прия-
телството си с Исус.
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232  Боже, помогни ми да мълча, когато не зная какво да говоря.

233  Да вярваш в Исус Христос не означава да си щастлив във всяко 
отношение, а да намериш в Него това, което е по-важно от личното 
щастие. - Х. Екстайн

234  Не роптай, когато не разбираш Божиите пътища; но мълчи, не 
поради отчаяние, а с вяра, тъй както детето, което е седнало до 
майка си и наблюдава това, което тя върши, без да разбира. Но то е 
сигурно, че тя върши всичко това от любов към своето дете.

235  Всеки християнин трябва два пъти да се обърне: веднъж – да 
се отдели от света и да тръгне след Исус и втори път след това – да 
се върне пак в света, но с Исус.

236  Всички ние се нуждаем да научим от личен опит, че не сме в 
състояние да овладеем Божията логика, но най-доброто, което мо-
жем да направим, е да се оставим да бъдем ръководени от Негово-
то Провидение и да Му имаме безрезервно доверие.

237  Магнитната стрелка показва винаги север. По този начин кора-
бът не може да сбърка своя курс. Докато сърцето на човека е отпра-
вено към Бога, той не ще загине в морето на живота.

238  Братя, имайте голяма вяра. И малката вяра ще отведе душите 
ви на Небето, но голямата вяра ще доведе Небето в душите ви. - 
Чарлз Спържън

239  Разочарованието се дължи на несбъднати очаквания. Разоча-
рованието се лекува с преработени очаквания.

240  Бог изкара Израил от Египет, но след това трябваше да изкара 
Египет от сърцата на израилтяните.

241 Винаги говори като такъв, който учи, а не като такъв, който знае.

242  Да станеш християнин – това не е някаква програма за приба-
вяне на една добродетел към друга. По-скоро е цялостно обновява-
не (Римл. 12:2). - Дж. Найт

243  Молитвата е ключът към истинския успех. Ние стоим най-висо-
ко, когато сме на колене.
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244  Върши всяко добро, което можеш,
        по всеки начин, по който можеш,
        на всяко място, на което можеш,
        по всяко време, по което можеш,
        за всеки човек, за когото можеш,
        толкова дълго, колкото можеш.
                                       - Джон Уесли

245  Смирението не означава да се  възприемаме в сравнение с 
останалите хора, а в светлината на Божието величие.

246  Животът предлага много избори. Вечността – само два. Какво 
избираш?

247  В твоя живот не трябва да има нищо по-важно от дълбокото ти 
интимно взаимоотношение с Господ. То е основата на всичко, което 
сме и което правим за Него. То определя и останалите взаимоотно-
шения – семейни, църковни, служебни и обществени. Дори нещата, 
които правим за Господ, не трябва да са по-важни от взаимоотно-
шенията ни с Него… Днес църквите са пълни с хора, които служат 
на Бога, но толкова са малко онези, които са влюбени в Него и Го 
познават.

248  (За умиращите в Господа)  Който заспива в ръцете на един 
Баща, за неговото събуждане няма защо да се безпокоим. 

249  Грехът е любов, фокусирана върху погрешен обект. Това е да 
обичаш нещо повече от Създателя на това нещо. Т. е. грехът е лю-
бов, насочена в погрешна посока и съпроводена от съответен начин 
на живот. Така имаме налице грях, който води до всички други гре-
хове. - Дж. Найт

250  Грехът е стиснатият юмрук на творението срещу неговия Тво-
рец; недоверието на това създание в Бога, детронирането Му като 
Господ на неговия живот. - Х. Дъглас  

251 Състоянието на външно послушание, съчетано с липса на 
вътрешно християнство е една от най-опасните духовни ситуации, в 
които можем да изпаднем.

252  Имаме нужда да чуем, че Бог владее положението. Имаме нуж-
да да чуем, че нищо не свършва, преди Той да каже. Че нещастните 
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случаи и трагедиите в живота не са причина да си плюем на пети-
те. Те са само причина да седим по-здраво. Нима скачаме, когато 
влакът минава през тунел и около нас е тъмно? Разбира се, че не. 
Седим тихо и се доверяваме на машиниста да ни изведе на светло

253  Истинската вяра е религия, която ни освобождава от прекале-
ното занимаване със себе си и от борбата да заслужим спасение, 
за да можем истински да обичаме нашия ближен, нашия Бог, нашия 
брат, съпруг, съпруга, деца и т. н. - Дж. Найт

254  Молитвата движи ръката, която движи света.

255  Бог не ни дава онова, което желаем, за да ни подари онова, от 
което се нуждаем.

256  Във всеки отделен момент трябва да сме наясно на коя тенден-
ция подчиняваме своето развитие – прилика с Исус или сближаване 
със света.

257  Духовният живот на много съвременни християни представля-
ва неудачна симбиоза между стремежа да служат на Бога и жела-
нието да не изгубят „завоеванията“ си в този свят.

258  Службата за Бога започва не с активност, а с вътрешно предаване.

259  Изречението „Нямам време“ е грях на нашите устни, заслужа-
ващ най-сериозна изповед пред Бога. А колко често това изречение 
оправдава хилавата ни духовност.

269  Няма по-приятно преживяване от това да говорим за Исус. Има 
само едно по-приятно – да живеем с Него.

261  Всичко друго без Христос е равно на нищо, а Христос и без 
всичко друго е изобилие, пълнота.

262  Ако наистина ценим Бог най-високо, съобразяването с волята 
Му ще бъде истинско удоволствие за нас, независимо дали ще бъде 
формулирана чрез заповед, препоръка или мнение.

263  Компромисът е горивото, което поддържа огъня на ада.

264  Това, което ни липсва, е вътрешният огън.
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265  Любовта към Бога е единствената привързаност, която не може 
да бъде прекалена, крайна или неразумна. Когато Карл Принс, дъл-
гогодишен шведски консул в Торонто се явил в едно телевизионно 
предаване по случай 99-я си рожден ден, водещият журналист го 
помолил: „Разкрийте ни правилото, което сте следвали през дъл-
гия си и ползотворен живот.“ Консулът отвърнал: „Човек трябва да 
е умерен във всичко.“ След като бързо добавил: „Освен в едно – да 
обича Господа с цялото си сърце, душа и разум и ближния си както 
себе си (Лука 10:27).“ Това са единствените неща, които можем с 
право да вършим до крайност.“

266  От нас се изисква да се обичаме по Исусовия начин. Само така 
светът ще разпознае Христовия „почерк“ в една църква, в едно се-
мейство, в една личност.

267  Ако искаме да печелим хора за вечността, необходимо е да 
научим езика на любовта. Защото свидетелстването за Бога не е 
толкова нещо, което правим или говорим, колкото това, което сме.

268 Съществува право пропорционална зависимост между при-
съствието на Божия Дух в нас и качеството на живота ни – колкото 
по-мощно ни изпълва Той, толкова по-пълноценно и богоугодно ще 
живеем.

269  Какво по-лошо може да се случи от това – да разчиташ на Бо-
жията близост, да се надяваш на Неговите възможности, да се упо-
ваваш на чудесните Му обещания, а в разгара на битката да кон-
статираш, че си останал сам срещу врага? Всичко си има причина. 
Всеки флирт с греха се заплаща скъпо. Всяка самонадеяна „разход-
ка“ по минираните полета на сатанинска територия ще донесе свои-
те плачевни резултати. Когато капанът щракне, поуки колкото щеш. 
Влязъл е в сила законът за връзка между причината и следствието. 
Количествените натрупвания водят до качествени изменения.

270  Никой не знае толкова лоши неща за нас, колкото самите ние, и 
въпреки това никой не ни мисли за толкова добри, както самите ние 
мислим за себе си.

271  Грехът е нашият най-голям проблем, но Божията любов е  него-
вото съвършено решение.

272  Духовните действителности се виждат не с очите, а със сърцето.
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273  Всеки грях може да бъде „вирусът“, който би довел до срив на ду-
ховната ни „имунна система“, ако не се вземат своевременни мерки.

274  Качествените духовни фалшификации непременно съдържат 
достатъчно истина. Колкото по-високо съдържание на истина има 
една лъжа, толкова по-ефективна и правоподобна, т. е. по-опасна 
става тя. Това основно технологическо изискване е известно на все-
ки вещ производител на измами.

275  „Взе от плода му и яде…“ Този кратък анализ ни дава най-се-
риозно основание да бъдем особено предпазливи що се отнася до 
„дегустация“ на продукти със спорен произход.

276  „Дяволът му показа всички царства на света и тяхната слава и 
Му каза: „Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.“ 
Разговорът се водеше на четири очи. Офертата беше много привле-
кателна – срещу малък реверанс да се избегнат трудности, жертви 
и изпитания.

277  Дайте ми сто мъже, които не се страхуват от нищо друго освен 
от греха и които не желаят нищо друго освен Бога, и аз ще разтърся 
света. - Джон Уесли

278  Човек е ценен не с това, което е постигнал, а с това, към което 
се стреми. - Х. Джибран

279   В решителните моменти човешките действия се определят или 
от принципи, или от интереси.

280  Отклонението по лабиринтите на света е изключително опас-
но, тъй като в началото е почти незабележимо. то винаги започва с 
едно малко „И така може!“ или „само този път!“, но отвежда далеч, 
далеч от Бога и от Неговата истина. – Е. Кешишян, Божият отговор на 
страданието

281  Църква, която не работи, създава работа, църква, която работи, 
не създава работа.

282   Един християнин не може да не се развива. Ако не се развива 
добре, той непременно се развива зле… Недуховният и неработещ 
християнин става капризен и прекалено взискателен. – Е. Кешишян, 
Божият отговор на страданието
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283  Ако акцентът се поставя върху външните страни на богослуже-
нието – сградата, обредите, онагледяването, оформлението, пред-
ставителността – поклонението остава красива опаковка без съ-
държание. Това е по-лошо, отколкото да дойдем при Бога с празни 
ръце; защото Му поднасяме обещаващ пъстроцветен амбалаж, на 
който обаче липсва една „подробност“ – съдържанието. Лицемери-
ето е висша форма на неверие, защото показва пренебрегване на 
факта, че Бог вижда всичко. - Е. Кешишян, Божият отговор на страданието

284  Разликата между Каин и Авел се прояви едва пред жертвения 
олтар – там всеки показа истинската си духовна същност. Така ще 
бъде и с нас – колкото и добре да носим благочестивия си „грим“, 
един ден ще се наложи да покажем истинското си лице. – Е. Кешишян, 
Божият отговор на страданието

285  Врагът дебне най-уязвимите в Христовото стадо – най-младите, 
защото са неопитни; най-възрастните, защото са уморени; най-бо-
лните, защото са отчаяни; най-слабите, защото се беззащитни.

286  Същественият въпрос е не как да избегнем страданието, а как 
да го посрещнем, как да го „впрегнем“ в услуга  на Божия план за 
нашия  живот

287  Колкото по-добре сме разбрали кое е това, към което се стре-
мим, толкова по-добре би трябвало да сме схванали и кое е това, 
което отхвърляме. 

288  Щастието не е извън теб и не е в теб, но в Бога, и ако си го на-
мерил, щастието е навсякъде. - Блез Паскал

289  Молитвата е перфектната терапия за нашата стресирана душа.

290 Ние можем по радостта да разберем липсата на нашата вяра. 
Защото колкото силно вярваме, толкова силно трябва по необходи-
мост да се радваме. - Мартин Лутер

291  Вярващите се страхуват да не изгубят Бога, а невярващите да 
не Го намерят. - Блез Паскал

292  Само два вида хора може да бъдат наречени разумни: тези, 
които служат на Бога с цялото си сърце, защото Го познават; и 
онези, които Го търсят с цялото си сърце, защото не Го познават. 
- Блез Паскал.
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293  Господи, дай ми търпение да понеса това, което не мога да 
променя; дай ми смелост да променя нещата, които мога да про-
меня; и дай ми мъдрост, за да мога да различавам едното от дру-
гото. - К. Йотингер

294  Животът е среща между човек и човек, между Бог и човек.
 
295  Това е тайната за всяко благословение: дай на Господ първото 
място.

296  Христос не дойде, за да превърне света в небе, но за да донесе 
небето на земята. - Джон Х. Нюман 

297  Ако не си се разделил с миналото си, рано или късно то изкача 
иззад ъгъла и те удря по носа.

298  Вярата ни дава сила да се надяваме. Чрез нея очакваме 
невидими реалности. И възприемайки своя живот по този на-
чин, идваме до съзнанието, че историята е изтъкана по Божия 
замисъл.

299   Ако светът е толкова лош с Христос, то какво ли би бил той без 
Него! – Блез Паскал

300  Не пироните държаха Христос на кръста, а Неговата любов към 
човечеството.

301  Материалните неща изгубват своята важност за онези, чиито 
очи са насочени към кръста. Този, който е пленен от кръста, инвес-
тира във вечните неща.

302  В попадналия в буря самолет няма атеисти. 

303  Може би атеистът не може да намери Бога по същата причина, 
поради която крадецът не може да намери полицай.

304  Унинието – тайният агент на дявола.

305  Истината никога не умира, но тя често бива парализирана от 
човешкото безразличие.

306  Хиляди пътища водят към заблудата, към истината – само един.
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307  Който сам спи духовно, не може да събужда другите.

308  Блазе на този, който умъртвява греха още в зародиша.

309  Към себе си бъди строг, към другите – снизходителен. Когато 
си сам, мисли за собствените си недостатъци; когато си в общество, 
забрави чуждите.

310  Колкото по-скоро посееш любов, толкова по-скоро ще пожънеш 
плода ѝ.

311  Не можем да станем такива, каквито трябва да бъдем, докато 
си стоим такива, каквито сме.

312  Християнство – това е борба, а не мечта.

313  На никого не донася щастие такава любов, която нищо не жерт-
ва за тези, които обича.

314  Човек, който дава съвети, но сам не ги следва, е подобен на 
пътеуказателен стълб, който сочи пътя, но самият никога не върви 
по него.

315  Понякога трябва да минем през гора от тръни, която предиз-
виква болки. Понякога трябва да плуваме през дълбокото море на 
сълзите. Понякога трябва да прекосяваме пустинята на самотата. 
Понякога трябва да пътуваме през мрачната долина на безмълви-
ето. Понякога трябва да прескочим бездната на безнадеждността. 
Понякога трябва да вървим по този път уморени, беззащитни, сами, 
за да достигнем страната на надеждата, утехата, сигурността, сила-
та, радостта и живота.

316  Животът е чуплива вещ. Управлявайте го с молитва. 

317  Най-кратката дистанция между проблема и неговото решение – 
това е дистанцията между вашите колене и пода.

318  Злото понякога представлява и приятния гъдел вътре в нас.

319  Аз съм сигурен, че църквата ще победи; аз се притеснявам от 
това дали аз ще бъда в църквата. - Мартин Лутер
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320  Нищо от това, което вършим, не е без значение за нашето по-
ложение във вечността.

321  Любовта, за която говори Исус и която Павел описва, е много 
по-силна, много, по-трайна от съвременните ни размити представи 
за обич.

322  Трябва да изследваме Библията с вяра, ако искаме да я раз-
берем.

323  Ако човек искрено търси истината, винаги съществува риск да 
я намери. Обаче човекът не иска да открие истината, защото пред-
почита да съхрани своите илюзии. – Сигрид Ундсет, норвежка писателка, 
лауреат на Нобелова награда

324  Когато се осъществи едно съкровено сливане между моя собст-
вен живот и живота на Исус, тогава аз ставам Негов брат, а Бог става 
наш общ Баща. - Джими Картър, американски президент

325  Човек не може да удължи или да разшири живота си. Може 
само да го задълбочи.

326  У мнозина животът преминава като вахта или срочна служба. 
„Войникът спи – службата си върви.“ Духът спи – животът си върви.

327  Не бих дал и един миг от небесния живот за всички радости 
и богатства на този свят, дори да траеха хиляди и хиляди години. 
- Мартин Лутер

328  Който върши малки неща като да са нещо голямо, нему Бог по-
дарява благодатта да върши големи неща, като да са нещо малко. 
-  Йоханес Кьогел (1829-1896)

329  Поклонението пред Бога не е пълно, ако не дадете нещо от 
себе си. Принципът на инвестирането гласи, че ако  инвестирате 
или давате нещо, ще го получите обратно многократно. Това, което 
ще получите, ще бъде на базата на това, което сте инвестирали (на-
пример: ако сте инвестирали приятелство, ще имате много прияте-
ли), както и на това колко не сте инвестирали. - Джон Хагай

330  Една църква искала да отдаде почит на хората, работили за 
нейното основаване. В знак на признателност бил поставен надпис 
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на входа на църковната сграда, който гласял следното: „Те бяха 
хора, които виждаха невидимото, вярваха в невероятното и мисле-
ха за немислимото.“

331  Когато Бог прави подарък, често го опакова в една криза.

332  Дърветата го знаят отдавна: колкото повече растат, толкова по-
вече светлина получават. Така е и в духовно отношение.

333  Сам бъди промяната, която искаш да видиш в света около теб. 
– Махатма Ганди

334  Истината без приложение става безполезна като неизползван 
мускул.

335 Всеки човек е толкова близо до Бога, колкото иска да бъде. Той е 
толкова свят и изпълен с Духа, колкото сам желае да бъде. -  Е. У. Тоузър

336  Ако Бог е върховното Добро, най-голямото благословение за 
нас на земята трябва да е познанието за Него и то да бъде колкото 
е възможно по-съвършено.

337  До съзнателно общение с Христос се стига чрез вяра, любов и 
послушание.

338  Добротата е езикът, на който и немите могат да говорят и  който 
глухите могат да чуват.

339  Десетте заповеди са ни дадени, за да запазят света от хаос. - 
Мартин Лутер

340  Безпокойството е скъп навик. Сигурно би си струвало цената, 
ако от него имаше полза. Но такава няма. Ядовете не се ядат. Гри-
жите не те греят. Исус пита: „Кой от вас може с грижене да удължи 
живота си с един единствен ден?“ (Мат. 6:27) Безпокойството никога 
не е успявало да оправи деня ти, да разреши проблема ти или да 
излекува болестта ти. – Макс Лукадо

341  Отреден ни е кратък живот, но изживеем ли го добре, споменът 
за него ще бъде дълъг.

342  Промяната на душата е душата на всяка промяна.
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343   Не това, което е в джоба, те прави благодарен, а това, което е 
в сърцето ти.

344  Както зеницата се разширява в мрака и най-сетне съзира свет-
лина, така и човешката душа се разширява в страданието и най-
сетне съзира в него Бога. – Виктор Юго 

345  Децата могат да затворят ушите си за съвет, но очите им са 
винаги отворени за пример.

346  Има достатъчно светлина за хората, копнеещи да я познаят. 
Има достатъчно мрак за хората, склонни да я отричат.

347  Мнозина са във влака на спасението, но колко от тях са в спал-
ния вагон!

348  Когато се предадем напълно на Бога, преставаме да вярваме 
на страховете си и започваме да вярваме на Божиите обещания.

349  Господ никога не е обещавал да дава на всяка наша молитва 
очаквания от нас отговор. Но за семтка на това си запазва правото 
да ни даде този отговор, който би означавал най-голямо благосло-
вение за нас.- Е. Кешишян, Божият отговор на страданието

350  Християнинът е човек, който също като всички има своите 
трудности и неуспехи, но предимството, което никога не му липсва, 
е вярната ориентация. Затова, драги последователю на Хрис-
тос, не променяй посоката за нищо на света. Дори посветените 
християни понякога, не системно, от време на време стават из-
вършители на пропуски и грехове. Внимание: те не променят 
посоката, но само се препъват по пътя; те не се отказват от 
целта, но за момент я губят от поглед. - Е. Кешишян, Божият отговор 
на страданието

351  През цялата човешка история Божието дело е изглеждало като 
едно безперспективно движение, склещено в безмилостната хватка на 
враждебно настроения свят. Но независимо от погрешното впечатле-
ние на пръв поглед, нека признаем, че то повече от успешно си проби-
ва път през всички исторически обстоятелства и периоди. – Е. Кешишян, 
Божият отговор на страданието

352  По-добре истината да ни раздели с някои хора, отколкото да 
сме обединени с тях чрез лъжата. По-добре да кажем истината, коя-
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то понякога наранява, а после лекува, отколкото да флиртуваме с 
лъжата, която може временно да донесе успокоение, но после за-
дължително убива. По-добре да бъдем мразени за това, че казваме 
истината, отколкото да бъдем обичани за това, че я премълчаваме 
или заменяме с лъжата. По-добре да останеш сам, но с истината, 
отколкото да имаш много приятели, които си спечелил с цената на 
компромиси и лъжи. По-добре временно да изгубиш на страната на 
истината, отколкото временно да спечелиш на страната на лъжата. 
– Е. Кешишян, Божият отговор на страданието

353  Докато не ни е дадено да контролираме дължината на своя 
живот, то можем да упражняваме влияние над неговата задълбоче-
ност, широта и висота. Само тези, които усвояват стила на пъл-
ноценния живот в Христос още тук, ще имат привилегията да 
живеят в условията на този висок стандарт през цяла една веч-
ност. - Е. Кешишян, Божият отговор на страданието

354  Винаги е имало хора, които не изпитват радост да служат на 
истината, но пък много им се иска да изглеждат верни. Затова тър-
сят начини да превърнат истината в своя слугиня, вместо да търсят 
пътища за покаяние и смирение пред нея.
    Твърде сериозна отговорност поема човек, който съзнателно тръг-
ва срещу истината и не предприема нищо в нейна защита. Това е 
открито преминаване във вражеския лагер. Една хубава еврейска 
молитва гласи: „Господи, помогни ми никога да не използвам своя 
разум срещу истината.“ – Е. Кешишян, Божият отговор на страданието

355  Стъпка по стъпка можем да изпълним всички поръчки на Сата-
на, ако не бдим непрестанно за своите позиции. – Е. Кешишян, Божият 
отговор на страданието

356  Трябва да разчитаме на любовта на другите, но не бива да сме 
зависими от нея в своите морални преценки. Защото, ако свободата 
се състои във възможността да действаш, то добродетелта се крие в 
избора да действаш правилно. – Е. Кешишян, Божият отговор на страданието

357  Когато сенките на живота се удължават, мислите за Бога трябва 
да се задълбочават.

358  Посвещението е наше дело, освещението е дело на Бога.

359  Когато нищо друго не ни е останало, освен Бог, установяваме, 
че Той е достатъчен.
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360  Ако сте осъзнали, че Божията ръка е във всичко, можете да 
оставите всичко в Божията ръка.

361  Животът не е един прав и лек за преминаване коридор през 
който се придвижваме с лекота и без проблеми, а е по-скоро лаби-
ринт с много разклонения, в който трябва да търсим пътя. Понякога 
сме объркани и изгубени, друг път сме изправени пред стена без 
изход, но Бог винаги отваря една вратичка за нас. Може би не 
тази, която ние сме мислили, но във всички случаи тази вратичка 
в края на краищата се оказва най-добрата в този момент. – Арчи-
балд Кронин

362  Най-трагичното нещо, което може да се случи на някой човек, е 
да премине през този живот, без да осъзнае, че има нужда от Бога.

363  Има два глагола, всеки от които е построил по една империя. 
Първият е глаголът „имам“, който е създал империята на материал-
ните притежания и властта. Вторият глагол „съм“ е изградил импе-
рията на духа и на вечните неща.

364  Божиите истини, за да се схванат и опознаят, преди това трябва 
да бъдат обикнати.

365  Материалните неща изгубват своята важност за онези, чиито 
очи са насочени към кръста. Този, който е пленен от кръста, инвес-
тира във вечните неща.  

366  Злоупотребяваме ли със законите на живота, налага се да пла-
щаме - обикновено в „едри банкноти“.

367  Упование значи да пазим тишина, когато Бог говори, и, нещо 
повече, да пазим тишина, когато Бог действа.

368  Когато отстъпим кормилото на Бога, Той ще определи посоката. 
А по-добър вариант от този не съществува.

369  Мойсей (когато пасеше стадата в пустинята) се беше примирил 
с положението си и бе погребал в пясъка на пустинята всички свои 
амбиции.

370  Бог често ни помага, водейки ни не покрай изпитанията, а през 
тях. - Йохан Бенгел
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371  Бог никога не е обещавал да подчини действията Си на човеш-
ката логика.

372  Не трябва да казваме: „Просто трябва да премина през този 
проблем“, а трябва да кажем: „Бог ще ме преведе през този про-
блем победоносно!“ Това е великата тайна на християнския живот 
– не че Бог премахва всички проблеми, а че Бог ни превежда смело 
през проблемите ни. Той ни дава възможност да преодолеем свои-
те проблеми.

373  Който коленичи пред Бога, може да стои изправен пред човеци.

374  Сключените ръце са по-силни от свитите юмруци.

375  Да направим един печален, отчаян човек радостен, е повече 
отколкото да са завоюва царство. - М. Лутер

376  Който се радва на благополучието на други, той наистина е 
един благороден човек.

377  Ако проблемите ти са малки, за да се молиш за тях, те са също 
малки, за да се безпокоиш за тях.

378  Смирението расте върху гроба на гордостта.

379  Дните ни са подаръци от Бога. По това, което правиш от тях, се 
показва любовта ти към Него.  

380  Който говори за Божията любов, той не може да мълчи за кръста.

381 Трагедията на нашето време не е във врявата на злите, а в мъл-
чанието на добрите.

382  Да бъдеш щастлив не означава само да вършиш това, което ти 
доставя радост, но и да вършиш с радост това, което трябва да се 
извърши.

383  Бог не изпълнява всички наши желания, но всичките Свои обе-
щания.

384  Остави светлината ти да свети и Бог ще я занесе там, където 
трябва.



77
Съкровищница от мисли

385  Един добър начин, за да бъде човек успешен в живота, е да 
следва добрите съвети, които дава на другите.

386  Когато методите на Божието водителство повдигат трудни 
въпроси, по-добре да се вглеждаме не в тях, а във Водача и в 
целта.

387  Да си християнин без обръщане, е като надбягване без стартов 
изстрел. Ти наистина тичаш, но не се зачита.

388  Преди нашето знание да може да бъде благословение за други, 
трябва  първо за самите нас да стане канал на общение на нашата 
душа с Бога. - Р. Галиман

389  Тъкмо това е нещастието, че хората искат чрез щастието да 
станат щастливи, а не чрез един живот, при който е Божието благо-
словение. - Е. Готхеф

390  Не можеш да кажеш „не“ на греха, докато не кажеш „да“ на Бога.

391  В края на времето ще има само две класи хора – тези, които са 
казали на Бога: „Да бъде Твоята воля“ и тези, на които Бог ще каже: 
„Да бъде вашата воля.“ - К. С. Луис

393  Всички гиганти на вярата са били слаби хора, които са извърши-
ли велики дела, защото са разчитали, че Бог е с тях. - Хъдсън Тейлър

393  Вярата не действа в областта на възможното. Няма слава за 
Бога в онова, което е възможно по човешки. Вярата започва там, 
където човешките способности свършват. - У. Макдоналд

394  Царството на вярата започва там, където възможното свършва 
и където виждането и разумът се провалят. - Георг Мюлер

395  Да разкрия пряко или непряко нуждите си на човешко същество 
е бягство от живота на вяра и е голямо оскърбление за Бога. Това е 
всъщност предателство към Него. То е равносилно на това да кажа, 
че Бог ме е изоставил и сега трябва да търся помощ от другаря си. 
Това е да се откажа от живия извор и да се обърна към един пробит 
варел. Да поставя едно творение между душата си и Бог, като по 
този начин ограбвам себе си от огромни благословения, а Бог от 
подобаващата Нему слава. - Чарлз Макинтош
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396  Добре е да живеем под покрива на Всевишния, вместо да пре-
минаваме оттам от време на време.

397  Не зная по какъв специален метод,
        но зная чува Бог молитвен шепот.

        Не зная Бог кога изпраща Свойта дума
        да схвана, че молитвата ми чул е.

        Но рано или късно тя ще дойде, зная,
        затуй ще чакам със търпение до края.

        Не зная нито как, кога или къде
        ответа верен Господ ще даде.

        На Него се надявам и само Него моля.
        Той мъдър е: Да бъде Неговата воля!
                                               Лола Хенсън

398  Няма на земята грижа, която Небето да не може да излекува.

399  Любовта е голямата медицина на живота, винаги действащото 
лекарството за всичкото нещастие на един объркан свят, за всич-
кото зло и пороци на хората. Където има любов, там добродетел и 
радост вървят ръка за ръка. - Джон Уесли

400  Всяко благословение, което получаваме от Бога, произли-
за единствено от Неговата милост, от великодушието и  благо-
склонността Му. Това е Неговата свободно проявена и незаслу-
жена от нас милост, една напълно и съвсем незаслужена бла-
годат. Човек ни най-малко няма право да претендира за Божи-
ето състрадание. Проявление на свободната Му воля беше да 
създаде от пръстта човека, да му вдъхне жизнено дихание, да 
му постави печата на Божието подобие и да му даде власт над 
всичко. Тази милост на свободна воля продължава да действа 
все още и днес, давайки ни живот и дихание и всичко. Защото 
нищо от това, което сме или имаме, или вършим, не е такова, 
с което можем да заслужим пред Бога даже и най-нищожната 
дреболия. - Джон Уесли

401  Този, който не включва Бог в мислите си, е забравил да брои. 
– Италианска поговорка
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402  Изглежда, че Бог  особено цени молитвата, която ни е струвала 
нещо. Тези, които стават рано сутрин, се радват на общение с Онзи, 
Който също ставаше рано, за да получи напътствието Си от Своя 
Отец. Също така онези, които са толкова ревностни, че са готови 
да се молят цяла нощ, преживяват Божията сила по неоспорим 
начин. Молитвата, която не ни струва нищо, няма стойност. Тя  е 
просто съпътстващ продукт на едно евтино християнство. - Уйлям 
Макдоналд

403  Ако искаме молитвеният ни живот да бъде наистина ефекти-
вен, сметките ни с Бога трябва да се уреждат бързо. С това имаме 
предвид, че грехът трябва да бъде изповядван и оставен веднага 
щом осъзнаем, че е влязъл в живота ни. - У. Макдоналд

404  Любовта към Исус е най-силното, най-вълнуващото, най-нежно-
то, най-прекрасното преживяване, което душата ни е в състояние да 
изпита. Няма друга опитност, която може да издигне човека до та-
кива висоти на благородството и красотата. Христос не ни натрапва 
тази връзка, ние я приемаме доброволно; но тръгнем ли веднъж в 
това партньорство, верността е от решаващо значение. Всяка конку-
ренция, всяко съперничество в приятелството се отразява зловред-
но на отношенията. „Другата любов“, както и да изглежда тя, ще се 
окаже пагубна за доверието. „Любовният триъгълник“ в християн-
ския живот е като Бермудския триъгълник – води до трагични ката-
строфи. - Е. Кешишян, Божият отговор на страданието

405  Никога няма да разберете, че Бог е достатъчен за доверие, ако 
не рискувате да Му се покорите. Когато настъпи краят на живота 
ви всичките тези „ами ако“ ще се превърнат в „а можеше да бъде“. 
Какво можеше да бъде, ако се бях покорил на Бога?

406 Независимо колко незначителни, дори невидими са „пропук-
ванията“ в духовния ни живот, не вземем ли навременни мерки за 
тяхното отстраняване, те ще доведат до катастрофални послед-
ствия. Никога една малка пукнатина не остава завинаги малка: тя 
расте и вещае бедствие. След колко време – никой не може да 
каже. - Е. Кешишян, Божият отговор на страданието

407  Съвестта у повечето хора не е нищо друго освен боязън от мне-
нието на хората. - И. Тейлър

408  Можем да преживеем загубата на удивително количество неща, 
но никой не може надживее загубата на надеждата. Когато тя из-
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чезне, с нас е свършено. Ето защо способността ни да останем съ-
средоточени върху присъствието и силата на Бога в нашия живот, 
придобива изключителна важност.

409  Способността  ни да живеем в надежда – да останем концен-
трирани върху Христос по време на бурята – до голяма степен зави-
си от онова, с което храним ума си. Така можем да се съсредоточим 
по-скоро върху Христос, отколкото върху бурята.

410  Чакането е най-трудната дейност на надеждата (…) Затова се 
дразним, когато се обърнем към Библията и установим, че сам Бог, 
Който е всемогъщ и всезнаещ, постоянно казва на народа Си: „Ча-
кайте“. „Облегни се на Господа и чакай Него. Чакай Господа и пази 
Неговия път, и Той ще те издигне, за да наследиш земята.“ (Псалм 
37:7, 3, 4)
      Бог идва при Авраам, когато той е на 75 години, и му казва, че ще 
стане баща, основател на велик народ. Колко време минава, докато 
се изпълни обещанието? 24 години! Авраам трябва да чака.
      Бог каза на израилтяните, че ще излязат от робството си в Египет 
и ще станат велик народ. Но трябва да чакат 400 години.  Бог каза на 
Мойсей, че ще поведе народа към Обещаната земя. Но те трябва да 
чакат 40 години в пустинята.
     В Библията чакането е толкова тясно свързано с вярата, че по-
някога двете думи се използват взаимнозаменяемо. Голямото обе-
щание на Стария завет е, че ще дойде Месия. Но Израил трябва 
да чака поколение след поколение, век след век… Симеон чакаше 
утехата на Израил… (Лука 2:25)  Онова, което Бог извършва в нас, 
докато чакаме, е също толкова важно, колкото и нещото, което очак-
ваме.  Способността да се чака добре е тест за зрялост. - Е. Кешишян, 
Божият отговор на страданието

411  Неспособността да се контролира импулсивността, отказът да 
се живее в търпеливо изчакване и доверие лежи в основата на чо-
вешкото падение.

412   Да бъдем близки с Бога не ни позволява да бъдем фамилиарни 
с Бога.

413  Чакането не е просто нещо, което трябва да правим, докато 
получим това, което искаме. То е част от процеса да станем това, 
което Бог иска да бъдем.
     Чакането на Господа е постоянно, ежедневно решение да каз-
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вате: „Ще ти се доверя и ще Ти се покоря. Дори обстоятелствата на 
живота ми да не се подреждат така, както искам, и дори никога да 
не се подредят така, както искам, и дори никога да не се подредят 
така, както аз бих избрал, залагам всичко на Теб! Нямам друг план.“
   Чакането Господа изисква търпеливо доверие. Ще се  доверя ли, 
че Бог има достатъчно добри основания да казва: „Чакай“? Ще си 
спомня ли, че за Него нещата изглеждат по-различно, защото Той 
гледа на тях от перспективата на вечността? - Е. Кешишян, Божият отго-
вор на страданието

414  Чрез изпитанията ние увеличаваме коефицента на нашата по-
лезност.

415  Има стара английска поговорка: „Нека да си вложи парите там, 
където е устата му.“ Идеята е, че човек може да говори колко много 
вярва в нещо, но докато не пожелае да вложи част от парите си в 
него, приказките му са празни.

416  За много хора „грях“ е религиозно схващане с малко практиче-
ско значение.
     На практика всички ние познаваме реалността на греха. Намира-
ме го много привлекателен и необикновен. Но когато поемем по този 
път страдаме от последствията.

417  Мартин Лутер подчертава, че християнството се нуждае от лич-
ни местоимения. Много хора казват „Исус е Господ“, но християни-
нът може да каже „Исус е мой Господ“. Вяра, която не е започнала с 
моето лично обръщане към Бога, изобщо не е започнала.

418  Не трябва да забравяме, че в цялостната картина на Писанието 
е представено как биваме спасени чрез вяра и съдени по делата 
си. Делата, които вършим, са доказателства или за действието на 
Божията благодат в нас, или за нашето отхвърляне на тази благодат. 
- Лиън Морис

419  Смисълът на християнството е в себепредаването, а не в се-
беизявата.

420  Исус Христос не желае да бъде наш помощник; Той иска да 
бъде наш живот. Той не желае да работим за Него. Иска да Му поз-
волим да работи чрез нас. Когато нашият живот е не само Христов, 
но – Христос, животът ни ще бъде победоносен, защото Бог не може 
да се провали. - Чарлз  Тръмбъл
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421  Хората зареждат своите надежди за бъдещето. Ние имаме една 
неизменна константа, която не се влияе от времето и от обстоятел-
ствата. Това е нашата вяра в един непроменим, обичащ ни Бог. Как-
вото и да стане, Той е пред нас, зад нас и с нас, и още повече, че в 
Свещеното Писание Той заявява, че желае да живее вътре в нас, 
както казва апостол Павел в Посланието към колосяните: „Христос 
във вас надеждата на славата.“ 

422  Праведният живот е най-добрата проповед. - Мигел де Сервантес 

423  Човеците и човешките неща трябва да ги познава човек, за да 
ги обича. Бог и божествените неща трябва да ги обича човек, за да 
ги познае и схване. – Блез Паскал  

424  Не е достатъчно да бъдеш по-добър от съвременниците си или 
от предшествениците си. Опитай се да бъдеш по-добър от самия 
себе си. – Уйлям Фолкнър

425  Съвършенството се състои от много дребни неща, но съвър-
шенството не е дреболия.

426  Колкото по-добре сме разбрали кое е това, към което се стре-
мим, толкова по-добре би трябвало да сме схванали и кое е това, 
което отхвърляме.

427  Не позволявайте на миналите ви грешки да станат паметници. 
Те трябва да бъдат кремирани, а не мумифицирани.

428  Съществува достатъчно светлина за тези, които искат да видят, 
и достатъчно мрак за тези, които не искат.

429  Не ме интересуват другите красоти на небето, а това, че Бог ще 
бъде с нас.

430  Време е да спрем да искаме Бог да благослови това, което пра-
вим, и да започнем да правим това, което Бог благославя.

431 Единство с Христос чрез общение води до святост.

432   Когато хората станат безбожни, тогава управленията стават 
безпомощни, лъжите безгранични, дълговете безбройни, съвеща-
нията безрезултатни; тогава просвещението е глупаво, политиците 
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безхарактерни, християните без молитва, църквите безсилни, наро-
дите размирни, нравите разюздани, модата безсрамна, престъпле-
нията неограничени, конференциите безкрайни, изгледите безна-
деждни. – Антоан дьо Сент – Екзюпери

433  Господи, помогни ми да върша велики дела така, сякаш са мал-
ки, тъй като ги върша с Твоята сила; и малки дела, сякаш са велики, 
тъй като ги върша в Твоето име. - Блез Паскал

434  Непростителността е все едно да изпиеш отрова и да мислиш, 
че другият ще умре.
 
435 Добродетелта се проявява в постъпки и не се нуждае нито от 
обилни слова, нито от обилно знание. – Атисфен

436  Истинската любов е безусловна. Ако желанието ни да след-
ваме Христос е мотивирано предимно от някакъв вид изгода 
(благоденствие, успех, вечен живот и др.), едва ли Му поднася-
ме най-безкористното отношение. Напротив, ако сме Му верни 
каквото и да ни струва, ако Го обичаме при всички обстоятел-
ства, това вече е истинско приятелство. Когато загубим всичко, 
което наричаме Божии благословения – здраве, скъпи хора, 
материални притежания – това, което точно тогава изпитваме 
към Бога, начинът, по който точно тогава живеем, характеризи-
ра нашата морална същност. Именно тези ситуации разкриват 
истинското ни лице. Любовта на Йов не се повлия от бедите, 
които го връхлетяха.

437  Ако вярваме, че Бог ни слуша, ние ще бъдем действително та-
кива, както ако знаем, че Той ни слуша.

438  Божиите благословения ни говорят повече какъв е Бог, а не 
какви сме ние.

439   Характерът е като дърво, а репутацията е неговата сянка. Ние 
се грижим за сянката, но всъщност трябва да се грижим за дървото. 
– Абрахам Линкълн

440  Разликата между Давид и неговите братя беше следната: Бра-
тята погледнаха на препятствието и решиха, че е твърде голямо, за 
да го ударят, а Давид погледна на препятствието и прецени, че то е 
твърде голямо, за да не улучиш, а да го удариш.
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441   Господи, в мен е тъмно,
        но при Теб е светлина.
        Аз съм самотен, но Ти не ме оставяш.
        Аз съм малодушен, но при Тебе има помощ.
        Аз не разбирам пътищата Ти, 
        но Ти знаеш пътя за мен.
                                                 Диетрих Бонхофер

442  Христос казва: „Дайте ми вашето време и Аз ще ви дам Моята 
вечност; дайте Ми вашето нищо и Аз ще ви дам Моето всичко.

443  Много хора имат добри житейски цели, но това ги успокоява в 
такава степен, че те никога не „стрелят“ по тях, за да ги постигнат. 
Колкото е важно да се прицелиш добре в правилния приоритет, тол-
кова е важно и да натиснеш спусъка в правилния момент. Всеки, 
който отказва на Христос, има различно обяснение за своето реше-
ние, често съвсем правдоподобно. Но в крайна сметка основното 
съображение е, че Исус няма толкова висока стойност за съответ-
ната личност, та да заеме мястото на всичко друго. Който отказва 
на Христос, по този начин декларира, че Исус се надценява, че има 
прекалено високо мнение за Себе Си. А всъщност е точно обра-
тното – човекът е твърде горд, за да произнесе, че се нуждае от 
Спасител. 
     Когато поставиш в двете блюда на везната съответно Исус и 
всичко друго, кое ще натегне повече? Направи това на своето сър-
це. Колкото и да бягаш от тази равносметка, колкото и да я отлагаш, 
ще ти се наложи да я направиш. Да, въпреки, че си приел Спасителя 
и вървиш по Неговия път, въпреки че си християнин, ще трябва да 
заявиш ясно и категорично – дали Исус е или не главен и несменяем 
приоритет в твоята ценностна система? Дали Исус управлява или 
не твоя живот? Не е достатъчно да обичаме Исус, ако не Го обичаме 
най-много! Ангелиус Силезиус казва: „Не сме достойни да обичаме 
Христос, ако сме в състояние да обичаме някого или нещо повече 
от Него.“ – Е. Кешишян

444  Докато човек не повярва с цялото си сърце, че Бог има велик и 
уникален план за неговия живот, няма да постигне нищо съществе-
но, независимо от интензитета на своите усилия. Вярата в Божията 
любов и Неговите конкретни намерения с живота ни е най-мощният 
мотив за положителни преустройства в нашите действия и миро-
глед. Невинаги успяваме да реализираме планираното от нас, но 
изключително важно е да реализираме планираното от Бога за нас. 
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Предполагам, не се съмняваме, че ако Господ има специално виж-
дане за престоя ни на тази земя, то това е най-правилното виждане. 
Припокриване с Божия план или разминаване с него - това е голя-
мата дилема на нашия живот. – Е. Кешишян, Божият отговор на страданието

445  Важно е да помним, че сме господари на своите решения, но 
не и на резултатите от тях. Всяко решение разкрива характер. Всяко 
решение, правилно или погрешно, води до неизбежни последици. 
Нека не забравяме, че да не се вземе решение – това е също реше-
ние. Степента на нашето житейско удовлетворение е пряко зависи-
мо от начина, по който възприемаме своите права и задължения. В 
зависимост от това какъв тип личности сме – духовни или плътски, 
- такива принципи или модели на живот ще изберем. Ако възприема-
ме послушанието, верността, връзката с Бога и т. н. като задълже-
ния, те вероятно ще ни натежат или дори ще ни досадят. Обратно, 
ако ги оценяваме като възможности, като привилегия, тогава със си-
гурност ще ни носят много, много радост в спасението. – Е. Кешишян, 
Божият отговор на страданието

446 Какво е непослушание? Когато искаме да служим на Бога спо-
ред собствените си представи.

447  Християните трябва да бъдат сол, а не пипер.

448  Който разбира Божията любов, е намерил ключа към щастието 
на своя живот.

449  Където чувстваме огъня на Христовата любов, там няма да 
питаме дълго в коя печка гори.

450  Бог е създал чувствата да бъдат слуги в нашия живот – не дик-
татори.

451  Искаш ли да бъдеш благословение за света? Изповядвай Хрис-
тос пред човеците.

452  Да изповядваме Христос не означава нищо, ако нашият живот 
не потвърждава това.

453  Ние получаваме живота наистина подарен, но той не е безплатен.

454  Евангелието конфронтира човека и му показва какъв е в дейст-
вителност.
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455  Ако променим вестта, за да направим християнството по-атрак-
тивно, ще се получи това, че то няма да е християнство..

456  Няма смирение без мъдрост и мъдрост без смирение.

457   Раждането на Исус във Витлеем не е еднократна история, но 
един подарък, който винаги остава. – Мартин Лутер

458   Истинското евангелие не е призив към себереализация, но към 
себеотричане.

459  Ако евангелието ни се приема с мир, то това не е истинското 
евангелие. – М. Лутер

 460  Христос не седи зад нас като наше минало, но пред нас като 
наша надежда. – Фридрих фон Бадешвинг

461  Човек привежда всеки ден касата си в ред – защо не и сърцето 
си? – Азиатска мъдрост

462  Ти не губиш време, когато чакаш Бог.

463  Който казва, че времето е пари, не е разбрал още стойността 
на времето.

464  Вярата е способност да вървим с Божието темпо. – Мартин Бубер

465  Не надгробната реч за нас трябва да бъде пълния химн на жи-
вота, но речта на Бога в съда.

466  Нашите най-тежки дни никога не са толкова лоши, че да лежат 
извън обсега на Божията милост. И нашите най-добри дни никога не 
са толкова добри, че да не се нуждаем повече от Божията милост.

467  Господи, отвори ушите ми за Твоето говорене, сърцето ми за 
Твоите планове и очите ми за Твоите пътища.

468  Когато се запознаем с висините на радостта, тогава и дълбини-
те на страданието няма да ни бъдат спестени.

469  Не това, което казваме, потвърждава истинността на нашата 
вяра, а това, което вършим.
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470  Вярвам, че времето, което прекарваме сами с Бога, е най-до-
брият подарък, който можем самите да си направим. 

471  Ако искаш да преживееш трайна промяна и да напредваш във 
вярата, ключът е всекидневното време с Бог.

472  Някои християни сеят всекидневно плът и се чудят защо не 
жънат святост.

473  Ние мислим повече за това какво другите хора мислят за нас, 
отколкото това какво Бог мисли за нас.

474  Често онези, които се чувстват най-сигурни, са в най-голяма 
опасност.

475  Бог не очаква от нас големи, необикновени героични дела. Той 
очаква от нас искрена вярност – ни повече, ни по-малко.

476  Трябва да бъдем внимателни да не смесваме чувствата с Бо-
жие ръководство.

477  Има времена в живота, когато трябва да направим крачка на-
пред, за да разберем какво трябва да правим. Някои врати ще се 
отворят едва тогава, когато направим крачка напред.

478  Нашите молитви може да бъдат слаби. Но тъй като силата на 
молитвата е зависима от Този, Който я слуша, а не от този, който я 
казва, нашите молитви вършат промени. - Макс Лукадо

479  Разочарованието ни прави слепи за Божието присъствие. То 
обръща погледа ни навътре. Бог може да върви директно до нас, но 
отчаянието замъглява погледа ни. – Макс Лукадо

480  Изпълненият със смисъл живот побеждава болката, надеждата 
осветява всяка безизходица.

481  Когато мислим за Исус и Го оставим да действа, тогава нашият 
живот е противоположен на нищожност, а именно изпълнен.

482  Идеята не е да работим за Бога, а да Му бъдем толкова верни, 
че Той да може да върши Своята работа чрез нас.
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483  Мисионерите не могат да занесат на другите народи нищо 
по-голямо от победата на Божията любов в собственото им сърце.

484  Божието всемогъщество преживявам най-силно в преживява-
нето на собственото ми безсилие.

485  Господи, спаси ме от моите врагове и преди всичко от този лош 
човек – от мен самия!

466  Аз се страхувам от молитвите на Джон Кнокс повече, отколкото 
от една армия от десет хиляди души. – Мария Стюарт

487  Думи, които не излизат от сърцето, са точно така безполезни, 
както барабаненето на езичника пред неговите идоли.

488  „Не ни въвеждай в изкушение“ може човек само тогава да се 
моли, когато самият не се поддава на изкушение.

489  Прощаването е практическо християнство.

490  Относително лесно е да славим Бога с нашия глас или с музи-
ка. Да Го славим с живота си, това е вече съвсем друго.

491  Вярата е за нашия разум това, което е далекогледът за наше-
то невъоръжено око. С далекогледа нашето око вижда по-надалеч и 
по-дълбоко. Така е и с вярата. Тя разширява и задълбочава нашия ум.

492  Равнодушието е сън, парализа на душата, преждевременна смърт.

493  Бог счита, че сме важни и значими точно когато изработим дос-
татъчно скромно мнение за себе си.

494  Ние наистина можем да избягаме от Бога, но не можем да се 
скрием от Него.

495  Единственият метод да изпълня мислите си с Христос се със-
тои в това да се изпълня с книгата, чиято голяма тема е Той.

496  Това, което си, крещи толкова силно, че не чувам това, което 
ми говориш.

497  Злото идва при нас, носейки като своя маска всички добродетели.
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498  Единствено християнството притежава в себе си живата вода. 
Само то може да доведе човека до живите водоизточници и да го 
спаси от разлагане. Без християнството човечеството ще се разло-
жи и изгние. Ако Бог не съществува, тогава всичко е позволено. Ху-
манността, която отрича Бога - води до безчовечие. - Ф. М. Достоевски

499  Да си религиозен за мен означава да бъдеш човек, просто чо-
век - по образеца на Исус. - Алберт Швайцер   

500  Който не се остави да бъде победен от истината, ще бъде побе-
ден от измамата. – Августин

501  Дори и най-незначителната лъжа разваля хората така, както 
капка отрова разваля цяло езеро. – Махатма Ганди

502  Ние радваме дявола не толкова когато грешим, колкото когато 
се отчайваме. - Йоан Златоуст

503  Лошото е това, че хората не знаят Бога. Но най-лошото е, че 
признават за Бог, това, което не е Бог. – Лактанций

504  Страданията ни предпазват от опасността да възприемаме 
този свят като твърде привлекателен.

505  Без сърце пламтящо за Бога не можем да светим за Исус.

506  Сълзите са често телескопа, през който поглеждаме към небето.

507  Истинското служене е любов в работни дрехи.

508  Едно нещо е да знаем, че има Бог, съвсем друго е да знаем кой 
е Бог.

509  За да покаже любовта Си, Исус умря за мен; за да покажа лю-
бовта си, трябва да живея за Него.

510  Има толкова малко съработници на Бога и толкова много ра-
ботници за Него.

511  Ако ние не пожертваме естественото с необходимата решител-
ност, свръхестественото никога не може да стане естествено за нас.

512  Посвещението е наше дело, освещението е дело на Бога.
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513  Предимство, а не недостатък е да бъдеш слаб в Божията сила.

514  Не можем да свършим онова, което Бог върши, и Бог няма да 
свърши онова, което ние можем да свършим.

515  Докато не започнем да живеем по Библията, не можем да ка-
жем, че я разбираме.

516  Петте заповеди на Исус:
        1. Елате при Мене.
        2. Научете се от Мене.
        3. Вярвайте в Мене.
        4. Следвайте Ме.
        5. Пребъдвайте в Мене.

517  Освещението не е нещо, което Христос влага в мен. Освеще-
нието е самият Христос в мен.

516  Исус Христос не е дошъл само да поучава. Той е дошъл, за да 
ме направи такъв, какъвто трябва да бъда.

519  Думите са като нитроглицерин – те могат да хвърлят мостове 
във въздуха… или да излекуват сърца.

520  Бъди по-загрижен за характера си, отколкото за репутацията 
си, защото характерът ти е това, което си в действителност, а репу-
тацията е просто това, което другите мислят, че си.

521  Грехът има много инструменти, но лъжата е дръжката, която 
приляга на всички тях. – Оливър Холмс

522  Дяволът желае ти да изповядваш вяра дотогава, докато не я 
практикуваш.

523  Бог не отпраща никого, освен тези, които са пълни със себе си. 
– Дуайт Муди

524  Можеш да кажеш за човек повече по това, което той говори за 
другите, отколкото по това, което другите говорят за него.

525  Ако нямаш доброта в сърцето, ти имаш най-лошия вид сърдеч-
ни проблеми.
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526 Поради празния гроб на Христос можем да бъдем пълни с на-
дежда.

527  Доброто е най-големият враг на най-доброто. Ако си доволен от 
доброто, никога няма да имаш най-доброто. 

528  Когато хората поставят точка, Бог превръща точката в запетая.

529 Свобода и щастие се разгръщат не в имане и вземане, но в даване.

530  Съмнението вижда пречките – вярата вижда целта. Съмнение-
то вижда най-черната нощ – вярата вижда деня. Съмнението не 
смее да тръгне напред – вярата вика: „Дай газ!“ Съмнението пита: 
„Кой вярва в това?“, вярата отговаря: „Аз“.

531  Червеношийката се обърнала към врабеца: „Така ми се иска да 
зная защо хората се тревожат - все се суетят и толкова се притесня-
ват.“ Врабецът отговорил: „Сигурно си нямат Небесен Баща, който 
да се грижи за тях.“ - Из стара поема
 
532  Ако си се устремил в правилна посока, всяка стъпка, колкото и 
малка да е, те приближава до целта.

533  Вярвам, че лошите неща в живота ни се случват, за да ни нау-
чат как да оценяваме хубавите.

534 Най-добрият начин да нагласиш на фокус живота си е никога да 
не поставяш въпросителна там, където Бог е поставил точка.

535  Никой не отрича Бог освен този, на когото е изгодно да няма 
Бог. - Франсис Бейкън

536  Истината е всякога по-стара от всички мнения. Да си въобра-
зяваме, че тя тепърва започва да съществува от часа, когато ни е 
станала позната, значи да не разбираме естеството ѝ. - Блез Паскал

537  Всичко, което е неразбираемо, не значи, че не съществува. - 
Блез Паскал

538  Ето какво е вярата: Бог, почувстван в сърцето. - Блез Паскал

539  Бог ни довежда до дълбоки води, не за да ни удави, а за да ни умие.
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540  Тези, които отричат Бога, убиват благородното у човека; защото 
безспорно човекът е близо до животните по отношение на своето 
телесно устройство и ако не е близо до Бога по дух, човекът става 
едно долно и презряно същество. - Франсис Бейкън

541  Свободата не се състои в това да казваме на капризните си 
желания Да, но се състои в това - да умеем да кажем Не. - Н. Гогол

542  Да вярваме в Бога означава да разбираме въпроса за смисъла 
на живота.
    Да вярваме в Бога означава да осъзнаваме, че фактите в този 
свят не са краят на всичко.
     Да вярваме в Бога означава да осъзнаваме, че животът има сми-
съл. - Лудвиг Витгенщайн

543  Ако изчезнат религиозните идеали, които трябва да следваме 
и които осветляват пътя ни, тогава изчезва и скалата на етичните 
ценности, а заедно с нея се изгубва и смисълът на нашите дела 
и страдания. Накрая остават само песимизмът и отчаянието. Ето 
защо религията е фундамент на етиката, а етиката е необходимото 
условие за живота. - Вернер Хайзенберг, Нобелов лауреат по физика

544  Моли се на Бога твоята самота да те подтикне да откриеш 
нещо, за което си струва да живееш и дори си струва да умреш. - 
Даг Хамершелд

545  Живот, изживян за временна печалба, сигурно ще доведе до 
вечна загуба.

546  Да вярвам, че Христос е умрял, това е история. да вярвам, че 
Христос е умрял за мен, това е спасение.

547  Господ винаги ни насърчава да започнем с това, което имаме, а 
не с това, което се надяваме да придобием в някакво неопределено 
бъдеще. Животът ни не трябва да преминава в блянове за „големия 
удар“, който ще реши всичките ни проблеми.

548 Благодат: получаваме това, което не заслужаваме. Милост: не 
получаваме това, което заслужаваме.

549  Бог иска мъжът да бъде мъж, жената - жена и иска всеки от тях 
да бъде човек. - Парацелз (1493-1541)
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550  Най-добрата употреба на живота е да го употребиш за нещо, 
което ще го надживее.

551  Надявайки се на себе си, човек непременно ще се сблъска със 
своята немощ. Надявайки се на Бога, човек непременно ще види 
Неговото могъщество.

552  Липсата на любов може да превърне църквата в място за раз-
мяна на хладка любезност.

553 Не бъдете мъртви души, но живи. Има само една врата към жи-
вота, и тази врата е Исус Христос. - Н. Гогол 

554  Никога не преценявайте Божията любов въз основа на житей-
ските си обстоятелства. Вместо това оценявайте обстоятелствата 
от перспективата на Божията любов.

555  Изповедта на греха не е слабост. Тя е доказателство, че отказ-
ваме да позволим на греха да остане в живота ни.

556  Библията не е написана, за да задоволи любопитството ти, а за 
да преобрази живота ти. 

557  Започни да благодариш на Бога за това, което имаш и той ще 
ти даде това, което ти липсва.

558  Не се страхувайте, че доброто, което правите, ще се изгуби в 
бездната на неблагодарността, защото то расте с всеки миг, в който 
вие помагате.

559  Никой няма да ни съди по дължината на пътя, който сме извър-
вели, а по доброто, което сме оставили след себе си.

560  Добротата е най-красивата музика за душата и би било пре-
красно да свири във всеки от нас.

561  Когато нуждата да бъдеш обичан стане движеща сила, вместо 
нуждата да обичаш - всичко се обърква. Днес сме свидетели точно 
на това явление - хората мислят повече за това как трябва да ги 
обичат, отколкото как трябва да обичат другите.

562  Жертвите, които принасяме на Бога разкриват състоянието на 
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сърцата ни. Спасителят се радва на човека, който Му дава охот-
но от любящо сърце - човек, който разбира, че Бог е източникът 
на всичко, което има, и знае, че Той ще компенсира многократно 
жертваното за Него.

563  Да бъдеш християнин е повече от моментно решение. Това е 
процес, в който растеш всеки ден повече и повече, за да бъдеш като 
Христос. - Били Греъм 

564  Решенията могат да ни извадят от Божията воля, но не и от 
мястото, където Бог може да ни достигне.

565  Изследвайте историята и като научите от нея за суетността на 
света, презрете го. - Паисий Хилендарски

566  Не бъдете лекомислено смели. Сатана има зад гърба си хиля-
ди години практика, а ние не знаем и една стотна от това, което той 
знае. - Мартин Лутер

567  От всички чувства най-лесно е да се подправи набожността, 
щом с нея не съобразяваме поведението и живота си; понеже същ-
ността ѝ е скрита и трудна, а видът ѝ - лесен и измамлив. - Монтен

568  Добри, благочестиви дела не ще направят никога един добър 
благочестив човек, но един добър благочестив човек прави добри 
благочестиви дела. - Мартин Лутер

569  Ако целият свят е против тебе, а ти си сам с Бога, знай че си на 
страната на мнозинството. - К. Бом

570  Странното е, че в своите молитви много по-рядко искаме от Бог 
промяна на мисленето и характера; за сметка на това почти винаги 
искаме промяна на обстоятелствата. 

571 Най-мрачните обстоятелства в присъствието на Исус са за 
предпочитане пред „най-лъскавите“ житейски предимства без Него.

572  Най-големият ни грях към ближния не е ненавистта, а безраз-
личието.

573  Не можем да вървим близо до Исус, докато не започнем да 
виждаме греха, както Той го вижда.
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574  Не можем да си помислим какво може да направи Бог от 
счупените парчета на нашия живот, ако изцяло Му го предадем. 
- Блез Паскал

575  Всичката наша мъдрост, доколкото тя действително заслужава 
името мъдрост и е истинска и сигурна, обхваща основно две неща: 
познанието за Бога и нашето себепознание. - Йоханес Калвин

576  Всички книги, които съм прочел, не са ми дали тази утеха, която 
получих от Псалм 23:4: „И в долината на мрачната сянка, ако ходя, 
няма да се уплаша от зло, защото Ти си с мен!“ - Емануил Кант

577  Не позволявай ограниченото ти познание да те заслепи за ве-
ликите истини, които Бог има да ти разкрие.

578  Повечето хора хранят телата си с топли ястия на ден, а духът 
им получава по една студена закуска на седмица. После се чудят 
защо са толкова слаби във вярата. - Ф. Босурт

579  Който отрича Бога, отрича и незадоволения копнеж дълбоко в 
душата си. - Г. Зидек 

580 Господи, нека бъда задоволен от богатството на Твоите благо-
словения, а не от парите на света. - Джефри Уилсън

581  Вярата може да живее всред буря, но не ще позволи на бурята 
да живее всред нея.

582  Време е да спрем да искаме Бог да благослови това, което пра-
вим, и да започнем да правим това, което Бог благославя.

583 Паскал писал на свой невярващ приятел, който постоянно му 
задавал въпроси относно истинността на Библията: „Не си чукай 
главата, но си строши ината.“

584  Все пак мисията е просто следното: Всяко сърце с Христос е 
мисионер, всяко сърце без Христос е мисионско поле. - Граф Цицен-
дорф

585  Не е грях да притежаваш материални неща, грях е когато мате-
риалните неща те притежават.
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586  Грехът е първо приятен, после лесен, после сладък, после оби-
чан и ставаш закоравял.

587  Ние често се молим на Бога да ни избави от проблема, но той 
ни избавя чрез проблема.

588  Покоряването на Божието слово е най-сигурният начин да има-
ме всичко, което Бог е приготвил за нас.

589  Господ не ни наблюдава от дистанция и не отчита просто факта, 
че минаваме през болезнени или объркващи ситуации, а дейно при-
съства и участва във всичко, през което преминаваме. - Е.ван Хаафте

590  Вярата придава на краткото човешко съществуване безкраен 
смисъл, смисъл, неунищожим от страданията, от лишенията, от 
смъртта. Само във вярата може да се намери смисъл да се живее. 
Вярата е знание за смисъла на живота. - Лев Толстой

591  Понякога е нужно да вземаме решения, за които е невъзможно 
да предвидим последиците. Даден избор може да ни води напред, 
друг да ни връща назад. Какво е мястото на Бога в нашето вземане 
на решение, както и в новоизбраното направление?

592  Да признаваме Бога като Всемогъщия е едно, а да се научим 
да търсим прибежище и закрила в Него е съвсем различно. Първото 
може да бъде обект просто на волята и да стане на умствено равни-
ще. Второто е свързано със сърцето и е въпрос на взаимоотноше-
ния. Всемогъщият става „Авва Отче“, а знанието за Него нараства в 
опознаване. Познаването на Бога означава сигурност в този свят, в 
който няма да ни бъдат спестени несполуки.

593  Какво означава да се скрием в Господа? Скриването в Господа 
е едно от най-трудните и въпреки това едно от най-ценните прежи-
вявания, които човек може да изпита в живота си. Трудно е защото 
отново и отново сме изкушавани да мислим, че можем да се спра-
вим сами с всичко. Сякаш е по-лесно да се доверим на себе си, на 
други хора, и дори на обстоятелствата, отколкото на Бога. Трудно 
е защото често сме твърде отдалечени от реалността да ходим с 
Бога. Нашето забързано ежедневие ни обсебва до такава степен 
чрез земните проблеми, че ние сме се отчуждили от небето. Нещо 
повече, наивното детско доверие и търсене на прибежище у на-
шия небесен Баща изглежда противоречиво на всичко, което зна-
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ем или мислим, че знаем. Може би затова понякога е необходимо 
да преживяваме моменти в живота, когато като че ли сме лишени 
от нещата, които носят сигурност: хора, предмети или обстоятел-
ства, които са познати и скъпи за нас. Мигове, в които безпомощно 
стоим с празни ръце. Моменти, в които жадуваме за  сигурност, 
спокойствие и възстановяване. Често мрачните долини на живота 
са тези, които ни отвеждат в обятията на Бога. Там ние откриваме, 
че „ямата на изпитанията“ може да се превърне в място на дълбо-
ки преживявания, когато скрити в Бога намираме утеха, сигурност, 
изцеление и нова сила. Под крилата на Всемогъщия ще опитаме 
от Божието милосърдие, за което Давид казва, че е „по-желателно 
от живота“ (Псалм 68:3). - Е. ван Хаафтен

594  Позволено ни е да задаваме въпроси като вик на нашето сър-
це, но никога като обвинение към Бога. Въпросите ни са разрешени 
като вик на нашето сърце, но никога като изискващо обвинение сре-
щу Бога. Въпросите могат да съществуват, но не трябва никога да 
завладяват нашето мислене и да не се застояват за толкова дълго, 
че да се вкоренят в ума ни. По-скоро трябва да ги занесем и излеем 
в светилището, в Божието присъствие. - Е.ван Хаафтен

595 Човешката безпомощност най-ясно проличава в моменти, 
когато се сблъскваме с неща, които не можем да контролираме. 
- Е.ван Хаафтен

596  Не търси изход. Търси Бога и Той ще ти покаже къде е изходът.

597  Всъщност това, което се набляга в Библията е нашата святост, 
а не нашето щастие.

598  Нещастието може да ни изгради или да ни срине. Когато го 
поверим в Божиите ръце, то ни превръща в хора, които усърдно 
и настоятелно търсят Господа и които все повече и повече се удо-
волстват в онова, което намират в Него. Да изгубиш всичко може 
да означава да спечелиш най-доброто. Личните взаимоотношения с 
Бога не са нещо, което се придобива за миг. Те са резултат от про-
цес на обучение и на освобождаване от всички неща, на които сме 
уповавали или разчитали, с единствената цел да придобием Него. 
(…) Пребъдването в Бога е повече от молитвата за помощ, когато 
нещата не са наред. То е едно непрестанно общуване. Нашият кон-
такт и общение с Бога нарастват по интензивност и задълбоченост, 
когато източниците ни на помощ и подкрепа изчезнат. Ние се науча-
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ваме най-добре да чакаме Божията намеса, когато всички средства 
и сили са изчерпани. Предаваме себе си на Всемогъщия, когато не 
е останало нищо и никой, на когото да се облегнем.
    
599  Човек, воден от Светия Дух, развива духовно зрение, което му 
помага да вижда нещата по различен начин.

600  Въпреки че имаше много моменти на недоумение и болка, кои-
то не разбра, Йосиф беше способен да различава Божията ръка в 
живота си и така намираше утеха. - Карлайл Хени, Бог изпарти човек

601  Когато си играем със Сатана, завършваме играта бягащи, голи 
и засрамени.

602  Нашето виждане за щастие или реализация е определящ фак-
тор, когато става дума за плановете и целите ни в живота. Би било 
добре, ако непрестанно си задаваме въпроса какво точно търсим и 
просветляваме ума си със светлината на Божието слово. Тогава ще 
открием, че въпреки благородните ни намерения, ние лесно се вли-
яем от настроението на света около нас и често търсим реализация 
във и чрез нещата, които са най-относителни и нестабилни. Божията 
идея за щастие, която може би е най-добре изразена чрез библей-
ската концепция за „благословеност“, се отнася до неща, които са 
напълно различни от нашата традиционна представа. Бог сам иска 
да бъде източник на нашите мечти и наслади! Не е учудващо тогава, 
че в псалмите четем: „Благословен (най-често тук стои еврейска-
та дума „асрей“, която в превод означава „щастлив“) онзи, който...“ 
Продължението най-често е пряко свързано с намиране прибежи-
ще в Бога. Такъв е и случаят в Псалм 34:8 и 40:4, където Давид 
казва: „Блажен онзи човек, който уповава на Него“ и „Блажен онзи 
човек, който възлага упованието си на Господа...“ Това ни разкрива, 
че скриването в Бога е условие за намиране на истинско и трайно 
задоволство. Господ ни дава вътрешен мир и увереност, които могат 
да ни предпазват от това да излезем от равновесие. Колкото по-бли-
зо ходим с Бога, толкова по-силна е светлината и по-ясно изпъкват 
нещата (в нас), които не понасят светлина.

603  Когато се сблъскваме с трудностите на живота, не бива да си 
правим прибързани изводи за Божията мъдрост въз основа на тях. 
Ние трябва да разберем, че докато живеем на тази земя, никога 
няма да можем да видим ясно големия план и да разберем Божията 
мъдрост. Единственото нещо, което можем да направим, е да се 
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научим да се доверяваме и уповаваме на Този, Който наистина 
знае всичко. Факт е, че страданието винаги ще бъде нещо тра-
гично, въпреки добрия плод, който може да донесе, и ценните 
поуки, на които може да ни научи. Понякога обаче дори и тези 
две неща липсват, или поне не можем да ги видим и разберем и 
все пак Бог е Бог.

604  Това да познаваш поне малко Бога е много по-ценно от това да 
имаш много знания за Него. - Джеймс Пакър

605  Как и откъде тръгва познаването на Бога? То започва с това да 
Му дадем място в сърцето си и да слушаме гласа Му. Това означава 
да отворя своя ум, сърце, очи и уши за Господа и да насоча цялото 
си същество към това да Го открия. - Е. ван Хаафтен

606  Когато самите ние сме „хора на милостта“ - а това означава 
самите ние да сме опитали Божията милост - ще бъдем способни да 
показваме милост и на другите.

607  Веригите на един лош навик са твърде слаби, за да бъдат по-
чувствани, докато не станат твърде силни, за да може да бъдат 
строшени. - Самюел Джонсън

608  Бог измива очите чрез сълзи, докато те станат способни да ви-
дят невидимата земя, където сълзи повече няма да има.

609  Сатана обещава най-доброто, но плаща с най-лошото; обеща-
ва почест, а плаща с безчестие; обещава удоволствие, а плаща с 
болка; обещава печалба, а плаща със загуба; обещава живот, а пла-
ща със смърт. - Тома Брук

610  Ако Христос се роди сто пъти във Витлеем и нито веднъж в са-
мия тебе, то напразен е твоят живот. – Анжелус Силезиус

611  Храбрият бяга от изкушението, а глупакът флиртува с него. - Дъг 
Бачелър

612   Изкушенията са люлката, в която Сатана люлее човеците, за 
да заспят. - Дуайт Муди

613  Най-мощната подбуда за съпротива и устояване на изкушение-
то е вашата любов към Бога. - Дъг Бачелър
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614  Нашата реакция спрямо изкушението е точен барометър за лю-
бовта ни към Бога. - Еруин Летцер

615  Енергията на нашия духовен живот ще бъде право пропорцио-
нална на мястото, заемано от Библията в нашия живот и мисли. - 
Джордж Мюлълър

616  Като погледна себе си, чудя се как мога да бъда спасен. Като 
погледна Исус, чудя се как мога да  бъда загубен!

617  Когато Бог ни дава една добра мисъл, ние трябва веднага да я 
приведем в изпълнение, защото Бог тогава е изравнил пътя за това. 
Нашето бавене е половин, а пропускането да го извършим е пълна 
победа на Сатана.

618  Никога не пропускай случай да видиш нещо хубаво. Красотата 
е почеркът на Божията ръка, поздрав от Него и светлина по пътя. 
Поздрави Го с „добре дошъл“ във всяко миловидно лице, във всяко 
ясно небе, във всяко хубаво цвете и Му благодари за това на Него, 
на праизвора на всяка красота. – Древен мъдрец

619  Страхът от човеците е принуждавал хората да вършат мно-
го зли неща. Страхът от Бога е запазил човека да не върши зли 
неща.

620  Това, което пречи на човека да намери Бога, е надценяването 
на себе си – най-голямата му заблуда. - Фридрих Еренебергер

621  Велики мисли и чисто сърце – това е, което трябва да изискаме 
от Бога. - Гьоте
 
622  Когато знаете, че нещо е грешно, не флиртувайте с дявола, 
защото той е майстор на разсъжденията - точно така се провали 
Ева. - Дъг Бачелър

623  Чистата, спокойна красота на един свят живот е най-мощното 
влияние в света, второ по сила след Божия Дух. - Чарлз Спържън

624  Животът на Христос, най-светият между мощните и най-могъ-
щият между светиите, с прободените Си ръце е изместил империи 
и насочил потока на вековете извън коритото му и все още владее 
над вековете. - Жан Пол Рихтер
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625  Днес има много „библейски учени“, които са християни нена-
учени.

626  Познаването на Бога без познаването на нашата нищета раж-
да високомерие. Осъзнаването на нашата нищета без познаване на 
Бога ражда отчаяние. Познаването на Исус Христос създава средата, 
понеже в Него намираме както Бога, така и нашия живот. - Блез Паскал 

627  Десницата протягах с болка
        във нощи на тъга
        и чувствах ненадейно друга
        една протегната ръка.
        Какво е Бог не ще узная
        дори в небето нивга аз, 
        но все пак Той желае с мен 
        в съюз да бъде всеки час!

628  По природа ние не обичаме да ни подсещат за спасението на 
нашата душа и се опитваме да се обърнем на другата страна и да 
продължим да спим като мързеливците. Каква глупост! Ние се нами-
раме в голяма опасност, защото смъртта е близо и съдът – толкова 
сигурен. Ако Господ ни е избрал за вечен живот, Той не желае да 
се върнем в лоното на дрямката. (…) Всяко предупреждение, което  
остане неизползвано, оставя душата още по-сънлива, отколкото е 
била и става все по-малко вероятно да се занимава с тези святи 
въпроси. – Чарлз Спърджън

629  Аз се страхувам от моето собствено сърце повече, отколкото от 
папата и неговите кардинали. – Мартин Лутер

630  Истината е толкова помрачена в наше време, а лъжата е тол-
кова здраво вкоренена, че никога не ще разпознаем истината освен 
ако я обичаме. – Блез Паскал

631  Човек без вяра е като пътник без цел, като стих без рима, питащ 
без отговор.

632  Флиртуващият с греха се подчинява на закона за падащите 
тела. Колкото по-дълго пада, толкова по-бързо се движи.

633  Божието ръководство изисква тишина, долавя ли се шумът на еди-
нични стъпки, святата воля на Отец се подменя от собствения избор.
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634  Желаем ли да имаме победоносен християнски живот, трябва 
да вървим напред на колене.

635  Винаги е по-добре вместо да мразиш тъмнината, да запалиш 
една светлина.

636  Ако търсиш истината, накрая можеш да намериш успокоение. 
Но ако търсиш покой, няма да намериш нито него, нито истината, а 
само сладникави сантименталисти, розови мечти в началото и на-
края отчаяние. - К. С. Луис

637  Господи, аз не се моля нито за здраве, нито за болест, нито за 
живот, нито за смърт. Но се моля да вземеш моето здраве, моята 
болест, моя живот и моята смърт в Твоята ръка. - Блез Паскал

638  Духовните действителности се виждат не с очите, а със сърцето.

639 Понякога Бог усмирява бурята; а понякога оставя бурята да бу-
шува, а усмирява вярващия. 

640  Никой не е така добър, че да може сам да се спаси, и никой не 
е така лош, че Бог да не може да го спаси. - Грофт Пренц

641  Познаването на Бога без познаването на нашата нищета раж-
да високомерие. Осъзнаването на нашата нищета без познаване на 
Бога ражда отчаяние. Познаването на Исус Христос създава средата, 
понеже в Него намираме както Бога, така и нашия живот. - Блез Паскал 

642  Бог е по-заинтересован от това как да научим да се справяме с 
даден проблем, отколкото да ни го отстрани.

643  Когато аз се моля, беседвам с Бога, но когато чета Библията, 
Бог беседва с мене, а това естествено е по-важно. – Дуайт Муди

644  Всеки мисли за това да промени света, но никой не мисли за 
това да промени себе си. - Лев Толстой

645  Лъжата подкопава доверието, поражда подозрения и разруша-
ва приятелствата. Но най-лошото  е, че тя обижда Бога, Който е 
източникът на всяка истина.

646  Молитвата е дишането на душата. Тя е тайната на духовната сила. 
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647  Познанието на истината не зависи толкова от ума на този, който 
я изучава, колкото от искреността и от жаждата за благочестие.

648  Доверяването на Бога, а не на парите и онова, което можем да 
купим с тях, е разковничето за задоволството, ключът към здраве-
то, към живот изпълнен със задоволство и удовлетворение сега в 
този живот и във вечността през бъдещия живот, който ни очаква. 
- Джефри Уйлсън

649   Дай ми чисто сърце, за да мога да виждам Тебе, смирено сър-
це, за да мога да чувам Тебе, сърце, изпълнено с любов, за да 
мога да служа на Тебе, сърце, изпълнено с вяра, за да мога да 
живея за Тебе.

650  Утрото е портата на деня и тя трябва да бъде пазена здраво 
чрез молитва. То е единият край на конеца, за който са закачени 
делата на деня и затова трябва да бъде здраво завързан с посвеще-
ние. Ако чувстваме величието на живота, бихме били по-загрижени 
за неговите утрини. Онзи, който се втурва от леглото към своите 
дела без да отдели време за поклонение пред Бога, е като глупак, 
който излиза без да си е облякъл дрехите и без да си е измил лице-
то; като безумец, който се впуска в битката без броня и без оръжия. 
Нека се окъпем в нежно течащата река на общението с Бога, преди 
пекът на пустинята и бреметата на деня да са започнали да ни гне-
тят. - Чарлз Спържън

 651   Пълното доверие е съставна част на отношението към Бога – 
едно доверие, което само тогава може да расте, когато има възмож-
ност и за съмнение. – К. Луис

652  Работа без молитва е практически атеизъм. Молитва без рабо-
та е празна надежда.

653   Ако с най-мощен глас и най-ясно изложение изповядвам всяка 
част от Божията истина с изключение точно на онази малка точка, 
която целият свят и дяволът в момента напада, тогава аз не свиде-
телствам, не изповядвам Христос, колкото и мощно да се изповяд-
вам към Него. Верността на един войник се доказва тъкмо там, къ-
дето се води битката. Да бъдеш устойчив извън борбата на фронта 
не е нищо друго освен проклятие и позор, когато човек отстъпва в 
решителната точка. - Мартин Лутер
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654  Когато сме сполетени от някоя болест, имаме възможността 
да избираме какво искаме да виждаме. Можем или да гледаме към 
болката, или към Лечителя. 

655   Молих се на Бога да ми даде сила да управлявам. Направи ме 
слаб, за да мога смирено да слушам.
     Молих се да ми даде здраве, за да извърша велики неща. Даде 
ми немощ, за да мога да извърша добри неща. 
    Молих се да ми даде богатство, за да бъда щастлив. Даде ми 
беднотия, за да мога да бъда мъдър.
    Молих се да ми даде всичко, за да мога да се наслаждавам 
на живота. Даде ми живот, за да мога да се наслаждавам на 
всичко.
     Не получих нищо от това, което исках, но получих всичко, за което 
се надявах.

656  Защо? 
 Да можех само да намеря аз отговор един
на тоз въпрос, що моето сърце гнети!
Защо са вечно тез терзания,
що мъчат моята душа?
Защо към моята верига от страдания
прибавя се халка подир халка?
Едва едната се затвори
и вече друга се отлива;
веригата расте и около мене се увива.
Тя връзва ми ръцете и нозете,
расте, увива се и около раменете…
Веднъж смутен халките аз броях
и ето че сред тях едно бижу видях –
табелка мъничка, такава,
знак почетен, що царят 
на верните служители дарява.
Сияеше тя от чисто злато
и инкрустирана богато.
Учудено устата ми засрича:
„Наказва Той които обича“.
О, чуден дар от Божиите ръце!
Туй отговорът бе за моето сърце

657  Ако знанието е най-голямата ни нужда, Бог щеше да ни изпрати 
един универсален гений.
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        Ако техниката е най-голямата ни нужда, Бог щеше да ни изпрати 
един учен.
     Ако парите са най-голямата ни нужда, Бог щеше да ни изпрати 
един икономист.
    Ако развлечението е най-голямата ни нужда, Бог щеше да ни 
ипрати един артист да ни развлича.
    Тъй като обаче най-голямата ни нужда е опрощението, Бог ни 
изпрати Спасител.

658  Господи, Ти, Който Си така благ и добър във всичко и така ми-
лостив, че не само радостите, но и бедствията, които спохождат 
избраниците Ти, са дело на Твоето милосърдие, дай ми да не по-
стъпвам като езичник в неволята, където Ти справедливо си ме по-
ставил. Нека като истински християнин виждам в Тебе свой Баща и 
Бог, в каквато и неволя да се намирам. (…) Защото Ти Си еднакво 
Бог и когато низвергваш и наказваш и когато утешаваш и прощаваш. 
(…) Помогни ми, Боже мой, да приемам винаги с еднаква и неизмен-
на душа всички промени и премеждия, защото ние не знаем какво 
трябва да искаме. (…) Господи, аз знам само едно: добре е да те 
следвам и лошо е да Те оскърбявам. Вън от това аз не зная кое от 
нещата е добро и кое лошо. Не зная кое е благотворно за мене – 
здравето или болестта. Това различие превишава силите на човеци 
и ангели, и е скрито в тайните на Твоята промисъл, която почитам и 
не търся да разбулвам. – Блез Паскал

659  Не казвай на Бога, че имаш проблем, кажи на проблема, че 
имаш Бог. - Луиз Хей

660  Искаш ли от Бог големи неща, бъди готов да направиш големи 
жертви. – Уйлям Кери

661  Ако  искате да познаете мярката на любовта си към Бога, на-
блюдавайте любовта си към ближния. - Били Грейм

662  Единствено страхът от Бога може да ни избави от страха от 
човеците.

663  За да бъдем духовно задоволени, трябва да бъдем в ред с Бога.

664 За щастието на човека не е нужно да избегне страданието, но 
да преживява Божието приятелство. - Олаф Гарбер

665  Бог слуша сърце без думи, но никога не слуша думи без сърце.
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666  Истинските светии не са имали никакви формули, нито правила 
за молитва, техният живот е бил непрестанна молитва към Бога.

667  Бог е определил Библията да ни бъде хляб за всекидневна упо-
треба, а не сладкиш само за изключителни случаи.

668  Не чудото дава вярата, а вярата прави чудеса. 

669  Исус Христос е Бог, до Когото се приближаваме без гордост и 
пред Когото се унижаваме без отчаяние. - Блез Паскал

670  Поне веднъж в живота си човек трябва да се срещне с върхов-
ната истина и в нейната светлина да огледа собствения си живот.

671  Когато Бог те избута на ръба на трудностите, вярвай в Него, 
защото тогава могат да се случат две неща – или ще те хване да не 
паднеш, или ще те научи да летиш.

672  Човек, чийто живот е съсредоточен в Бога, притежава нещо, 
което не може да се намери в другите хора. Невярващите забеляз-
ват, че Бог е с него и са повлияни. Неговият начин на живот пра-
ви впечатление много повече от всичко, което би могло да се каже. 
Прави впечатление много повече на езичниците, дори и на идоло-
поклонник като Петефрий. Те може би не са чули нито дума, но те 
виждат един живот и това ги трогва. Нашата връзка с Небето, наше-
то стоене за Бога, убежденията ни, които управляват нашия живот, 
нашата вяра могат да се видят и се виждат от хората около нас – 
невярващи, безбожни хора, всички хора. Това трябва да запазим в 
съзнанието си! (…)
      Има, трябва да знаете, изтънченост на движението, на израза, 
на погледа, нещо загадъчно в поведението, което хората отдават 
на религията, само защото живеем с нормите и идеалите, които по-
лучаваме от горе, от Бога, Комуто служим. Има хора, в чието при-
съствие, макар и за кратко време,  се чувстваме добре, чувстваме 
се благословени. Такъв беше Йосиф. Петефрий видя, че Бог беше 
с него. Такъв би трябвало да бъде всеки, който наистина служи на 
Бога на небето.
     Когато Бог обитава в човека и човекът искрено служи Нему, дру-
гите забелязват тази служба, макар и той самият да не забелязва 
това. Божието присъствие в човека не остава скрито. То е видимо за 
всички! То се проявява, може би, в изражението на лицето, в погле-
да, в тона на гласа, в проявената учтивост, в услужливото и любезно 
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държание – във всички дребни наглед неща, но които са пълни със 
значение, което може да бъде изтълкувано. 
     Някои хора излъчват светлина около себе си. Дори думите им 
съдържат светлина. Те ни засрамват, когато в тяхно присъствие вър-
шим нещо подло, страхливо, долно, недостойно, съмнително и про-
тивно. Техният характер блести навсякъде. Може да не кажат нито 
една дума, може само да наблюдават. Не е необходимо да поуча-
ват или осъждат. Без всичко това ние чувстваме бързо и интуитивно 
нещо от тяхната чистота и благородство.  Ние познаваме, както Пе-
тефрий разбра, че Бог е с Йосиф – т. е., че Бог е с тях. - Карлайл Хени, 
Бог изпрати човек, 56, 57

673  Колко далеч отиде Йосиф! Колко огромно разстояние го деле-
ше от кошарите в Хеврон и шатрите от козя кожа!
     Тази трогателна история, станала отдавна, излъчва светлина, 
която трябва да блести и днес в не един живот, носеща с нейните 
лъчи бодрост и надежда за онези, които може би, очакват Божия-
та намеса всред обезсърчаващи обстоятелства. Нежното сърце на 
един небесен Баща тупти в житейските опитности на всеки Негов 
ученик. Ръката на всезнаещия Бог е изработила за всяко едно от 
Неговите деца предопределения изход на един божествен план. 
Може би според големия Божи часовник часът на пълното разкри-
ване не е още настъпил. Но той ще настъпи без съмнение. Вашият 
час е в Неговата милостива ръка. Само че научете това, приятели на 
Бога: за слава на Бога и за твоето собствено добро, твоят небесен 
Баща кани да Му възложиш товара си. Довери всичко на Него. Той е 
водил вече неизброими милиони в живота. Той може, Той ще те води. 
Всички неща, дори сега, заедно работят за твое добро. Дай кормило-
то на живота си на твоя Спасител. – Карлайл Хени, Бог изпрати човек, с. 109

674  Вселената и всяко нещо в нея, включително и всеки човек – 
и цялата обстановка около него с всяко събитие, произшествие, с 
всеки случай – добър или лош, заедно с цялата човешка история, с 
нейните войни, победи и поражения, с нейните събития и промени, 
с нейните династия и власт – са в ръцете и под контрола на милос-
тивия Бог и всичко съдейства за добро на онези, които обичат Бога 
и които са призвани според Неговото намерение! (…)
      Както цялата история на човечеството, така също и вашият личен 
живот, с неговите грижи, дела, интереси и благополучие, са обект на 
божественото наблюдение. Вашият живот е в ръцете на Бога! Освен 
това за вас е възможно да бъдете в съгласие с Неговата воля, която 
контролира и привежда в ред Вселената, както и най-незначителния 
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атом в нея, така че вашият живот може да следва нейния предписан 
и предназначен път и да изпълнява в подробности целта и плана, 
който Бог има за вас.

     Животът на никой човек не е така цялостен, задоволен, уверен, 
сигурен и удовлетворен, както на човека, който приема и показва 
в делата си такова убеждение. Ако веднъж повярвате, че един до-
бър, всемогъщ Бог е оформил плана на вашия живот и че Той е в 
състояние да го осъществи, ако се поставите в хармония с Негова-
та воля и повярвате в този план напълно и разчитате на Него във 
всички обстоятелства и не позволявате на нищо да разклати вашето 
убеждение в ръководещото Божие провидение за вас, то целият ви 
възглед върху живота, историята, върху текущите събития и обста-
новка около вас, ще бъде така променен, че ще ви направи един 
изключително удовлетворен и щастлив човек през ежедневието. 
- Карлайл Хени, Бог изпрати човек, с. 3, 4

675  Този урок трябва да научим – най-важния урок в живота – да ча-
каме с търпеливо послушание за скъпата, предвиждаща, всемъдра, 
милостива Божия воля! – Карлайл Хени, Бог изпрати човек, с. 118

676  Най-добрият път, водещ Божиите служители към избавление 
и щастие, е пътят на търпеливо служене на Бога и подчинение на 
Неговата воля. – Карлайл Хени, Бог изпрати човек, с. 108

677  Господ винаги отговаря на молитвите ни, но понякога отгово-
рът е не.

678  Безбожното общество, в което хората се отричат от своите ре-
лигиозни потребности и дори се подиграват с тях, е обречено на 
стремглаво падение. – Теодор Рузвелт, американски президент

679  Бог е единственият господар на света. Той царува като монарх, 
а не като деспот, защото Той иска Неговите заповеди да бъдат спаз-
вани от любов, а не от робски страх. – Емануел Кант

680  Само хората, които са искрено благодарни на Бога, са наистина 
богати. Така че нашето вътрешно щастие не зависи от добрите или 
лошите събития, които ни се случват, а от степента на нашата бла-
годарност към Бога. - Алберт Швайцер

681  Съвест без Бог е съдилище без съдия. - Алфонс дьо Ламартин



109
Съкровищница от мисли

682  Човешката душа е като стъкло. А Бог е светлината, която пре-
минава през него.  - Лев Толстой

683  Най-страшната самота е раздялата с Бога.

684 Господи, аз моля не за чудеса и не за миражи, а за силата на 
всеки ден. Научи ме на изкуството на малките крачки. Направи ме 
наблюдателен и находчив, за да мога в пъстротата на ежедневието 
навреме да се спирам на откритията и опита, които ме вдъхновяват. 
Научи ме правилно да разпределям времето в живота си. Дари мe с 
тънък усет, за да различавам значимото от маловажното.
Аз моля за сила за въздържание и мярка, за да не пърхам и да не 
пълзя в живота, а разумно планирал деня си, да мога да видя вър-
хове и далечни простори, а понякога даже да имам време за насла-
дата от изкуството.
Помогни ми да осъзная, че илюзиите не помагат с нищо. Нито спо-
мените за миналото, нито мечтите за бъдещето. Помогни ми да 
бъда тук и сега и да възприемам тази минута като най-важната.
Опази ме от наивната вяра, че всичко в живота трябва да бъде глад-
ко. Дари ми ясно съзнание за това, че сложностите, пораженията, 
паденията и неудачите са естествена част от живота, благодарение 
на която ние растем и съзряваме.
Напомняй ми, че сърцето често спори с разума.
Изпрати ми в нужния момент някой, който има силата да ми каже 
истината, но би го направил с любов.
Знам, че решението на много проблеми е в изчакването. Затова на-
учи ме на търпение.
Ти знаеш колко силно се нуждаем от приятелство. Направи ме дос-
тоен за този прекрасен и нежен дар на съдбата. Дай ми богата фан-
тазия, за да мога в нужния момент, на нужното място, мълчейки или 
говорейки, да подаря някому нужната топлина. 
Направи ме човек, способен да достига до тези, които са стигнали 
дъното. Опази ме от страха да не пропусна нещо в живота. Дай ми 
не това, което искам, а това което действително ми е необходимо.
Научи ме на изкуството на малките крачки. - Антоан дьо Сент-Екзюпери

685  Моли се така, сякаш всичко зависи от Бог, но работи така, ся-
каш всичко зависи от теб. - Едгар Кейси 
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686  Взаимоотношенията между вярващите хора биха били на много 
по-голяма висота, ако по-често си припомняха, че са братя и сестри 
в Божието семейство.

687   Молих се на Бога да ми даде сила да управлявам. Направи ме 
слаб, за да мога смирено да слушам.
     Молих се да ми даде здраве, за да извърша велики неща. Даде 
ми немощ, за да мога да извърша добри неща. 
    Молих се да ми даде богатство, за да бъда щастлив. Даде ми 
беднотия, за да мога да бъда мъдър.
    Молих се да ми даде всичко, за да мога да се наслаждавам на 
живота. Даде ми живот, за да мога да се наслаждавам на всичко.
     Не получих нищо от това, което исках, но получих всичко, за което 
се надявах.
688  Новият Завет е най-хубавата книга, която някога е познавал или 
ще познава светът. - Чарлз Дикенс

689  Никога не качвай дявола на стоп. Той винаги иска да шофира.

690  Да изповядваме Христос не означава нищо, ако нашият живот 
не потвърждава това.

691  Трудно е да се спънеш, когато си коленичил.

692  Християни, пазете вярата! Но не от другите…

693  Бог не призовава квалифицираните, а квалифицира призваните.

694  Съвпаденията са случаите, в които Бог решава да остане ано-
нимен.

695   Послушанието показва истинската си стойност, когато трябва да 
извършим нещо, което не разбираме, не харесваме или не искаме.

696  Престани да се оплакваш от църквата си. Ако беше идеална, 
теб нямаше да те приемат.

697  Тъгата гледа назад, притеснението гледа около себе си, вярата 
гледа нагоре.

698  Работете за Господа! Заплатата не е кой знае какво, но пенси-
ята е направо райска!
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699 Пътят на човека води до безнадежден край; пътят на Бога води 
до безкрайна надежда.

700  Когато вярата е силна, грижите губят своята острота.

701 Ако Бог беше достатъчно малък, за да Го разбираме, нямаше да 
е достатъчно голям, за да Му се покланяме.

702  Десетте заповеди никога не са били „Десетте предложения“.

703  На Исус не му трябват адвокати, а свидетели.

704  Всичко, което съм видял, ме учи да се доверя на Създателя за 
всичко, което не съм видял“. - Р. У. Емерсън

705  Вярата е да виждаш невидимото, а не несъществуващото. 
- А. Тоузър

706  Има само два вида човеци – праведници, които се имат за 
грешници и грешници, които се имат за праведници. - Блез Паскал.

707  Един ден всичко, което ще имате, ще бъде това, което сте дали 
на Бога. - К. П. Йоханан

708  Бог наистина регистрира честно всяко наше провинение, но 
милостивата Му мъдрост разкрива и чудния път на прощението и 
оправданието. Затова за Него не е проблем, че грешим; проблемът 
е ако не желаем да престанем да грешим. - Е. Кешишян

709  Дяволът няма нищо против да изповядваш християнството, 
стига само да не го практикуваш.

710  Вярата е способността да се осланяме на обещанието докато 
дойде отговорът. - Стивън Л. Милър

711  Проповядвай евангелието по всяко време. Ако е необходимо, 
използвай и думи. - Франциск 

712  Въпросът не е „Къде е Бог?“, а „Къде не е?“

713  Не се хвали какво си направил за Христос, а какво Христос 
направи за теб.

714  Ако първо дадеш себе си на Бога, всяко друго даване става 
лесно. - Р. Харис 
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715 Грехът е като плаващи пясъци – от усилията ти да се измъкнеш 
само потъваш по-дълбоко. Единствено някой отвън може да те извади.

716  Смелостта – това е страх, който си е казал молитвата.

717  Христос и аз сме вече мнозинство.

718  Всъщност не Бог разделя хората на две групи. Самите те правят 
това в зависимост от начина, по който упражняват правото си на само-
определяне. Ние сме господари на своя избор, но не и на последици-
те, произтичащи от него. - Е. Кешишян

719   Не думи, а живот трябва да съдържа приятелството ни с Христос.

720  Коленичилият християнин вижда повече от философа, изпра-
вил се на пръсти.

721  Божият Дух никога не води човек на място, където Божията 
благодат да не може да го опази.

722  Без Христос животът е само дишаща смърт.

723  Основният метод, с който Бог достига до хората, са хората.

724  Истинската вяра ражда живот, пълен с дела, а не глава, пълна 
с факти.

725  Ако Бог е всичко, което имаш, имаш повече от достатъчно.

726  Живей така, сякаш Христос умря вчера, възкръсна днес и се 
връща утре.

727 Колкото по-голяма се оказва безизходицата по човешки, толко-
ва по-велико е чудото, което  след това Бог извършва.

728 Не можеш да убедиш никого, че Исус го обича, ако не си готов 
ти самият да обикнеш.

729  Бог отговаря на всички молитви. Той казва: „да“, „не“, или „чакай“. 

730  Вярата вижда невидимото, вярва в невероятното и получава 
невъзможното.

731  Да четеш Библията без да размишляваш е като да ядеш без да 
преглъщаш.
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732  Ние сме крайни. Бог е безкраен. Използвай времето си, за да Го 
опознаеш, не за да Го разбереш.

733  По-добре в бурята с Христос, отколкото в спокойни води без Него.

734  Бог има дълъг опит в това да използва незначителното, за да 
постига невъзможното. - Ричард Ексли

735   Бог ни обича такива, каквито сме, но отказва да ни остави такива.

736  Понякога Бог трябва да ни принуди да легнем по гръб, за да 
погледнем към Него.

737  Когато дяволът ти напомни за миналото ти, напомни му за бъ-
дещето му.

738  Ако забравиш да прощаваш, значи си забравил, че си 
простен.

739  Ако вярата ти не те води на църква, няма да те заведе и в рая.

740 Ако наистина обичаш Христос, няма да флиртуваш с дявола.

741  Молитвата раздвижва Ръката, която движи света.

742  Някои предпочитат да построят храм, отколкото да станат храм.

743 Ясното съзнание, че всичко е под Божия контрол, допринася за 
вътрешно равновесие.

744  Много хора, които рецитират в молитва „Отче наш“, прекарват 
останалата част от времето, държейки се като сираци.

745  Ако Господ ни даваше така, както ние даваме на Него, какво ли 
щяхме да имаме?

746  Най-лошият от недъзите е да бъдеш привързан към своя недъг.

747  Имах нужда от абстрактен, непостижимо висок идеал на вяра. И 
като взех Евангелието, което никога преди не бях чел, а вече бях на 
38 години, намерих този идеал за себе си. – Н. И. Пирогов 

748  Атеистът е нещастно дете, което напразно се опитва да се убе-
ди, че няма баща. - Бенджамин Франклин
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749  Не казвайте, че Господ е на ваша страна, а по-скоро се молете 
вие   сами да сте на страната на Господ. - Ейбрахам Линкълн

750  Независимо колко незначителни, дори невидими, са „пропуква-
нията“ в духовния ни живот, не вземем ли навременни мерки за тях-
ното отстраняване, те ще доведат до катастрофални последствия. 
Никога една малка пукнатина не остава завинаги малка: тя расте 
и вещае бедствие. След колко време – Никой не може да каже. – 
Е. Кешишян, Божият отговор на страданието

751  Бог знае неща за нас, които никой не знае, и все още ни обича. 

752  Никога не пропускай случай да видиш нещо хубаво. Красотата 
е почеркът на Божията ръка, поздрав от Него и светлина по пътя. 
Поздрави Го с „добре дошъл“ във всяко ясно небе, във всяко хубаво 
цвете и Му благодари за това на Него, на Праизвора на всяка красота. 

753  Господи, направи вратата на моя дом достатъчно широка, за да 
се видят през нея всички, които се нуждаят от човешка любов и от 
Твоята бащинска грижа. Направи я достатъчно тясна, за да не мо-
гат да влязат през нея завистта, гордостта, омразата. Прагът ѝ нека 
бъде гладък, за да не се препъват в него детските нозе, но да бъде 
непреодолим за силата на изкусителя. Направи тази врата порта 
към вечното Си царство чрез Исус Христос. 

764  Ще мина по този път само веднъж. Следователно всяко добро 
дело, което мога да направя, нека го направя. Нека не го отлагам, 
нито пренебрегвам, защото ще мина по този път само веднъж.

755  Не трябва да поддържаме мисленето, че нашето благочестие 
ще ни освободи от всевъзможни проблеми. Това е опасна идея, 
защото гарантира болезнено объркване и депресия, когато дойде 
следващата криза. 

756  Хората казват, че виждането е вярване, а Бог казва, че вярва-
нето е виждане.

757  Който може да  оцени правилно себе си, ще види отражението 
на Божието дълготърпение.

758  Пречката да слушаме вестта от Бога може да бъде нашата 
собствена мъдрост. Мъдростта, подобно на успеха, може да ни под-
лъже да смятаме, че трябва да поемем ролята на учител, вместо 
на ученик. Знанията ни заблуждават да мислим, че имаме доста-
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тъчно мъдрост да се справим с предизвикателствата. Идеята, че 
сме мъдри, ни изкушава да преценяваме недостатъците на дру-
гите, но да не забелязваме колко много самите ние се нуждаем от 
израстване.

759  Документът за влизане в небето е преди всичко практическото 
християнство.

760  Бог всякога вижда какво ние правим, а не какво другите казват, 
че правим. Той прекрасно вижда и разбира любовта и верността ни 
и затова нека се насърчаваме от Него и да се радваме, че Той един-
ствен е най-праведният и точен Определител и Съдия.

761  Има хора, които смятат, че грехът се въди само у другите. Те, 
природно ваксинираните, са приели, че произвеждат единствено 
лъчезарие и благоухание и от Бога им е дадено да разпознават и 
сочат човешките слабости. И с вроденото си жироскопие да заста-
ват все в една поза – като пръста на съдбата.

762  Онзи, който е намерил истината и продължава да търси още 
нещо, той търси лъжата.

763  Най-опасната лъжа е леко извратената истина.

764  Истината е толкова помрачена в наше време, а лъжата е тол-
кова здраво вкоренена, че не ще разпознаем истината, освен ако я 
обичаме. – Блез Паскал

765  Идеалът на Христовото учение по света ще остане ненадминат 
и вечно ще влияе на душите, които търсят мир чрез вътрешната 
връзка с Божеството. Ние нито за минута не можем да се съмнява-
ме в това, че това учение е неугасим фар по лъкатушещия път на 
нашия прогрес. – Н. И. Пирогов

766  Сатана не може да живее близо до душа, която живее близо до Бога.

767  Щастлив е този, който преди с друг да се бие, със себе си влезе 
в бой и сам себе си надвие. - Пенчо Славейков

768  Бог иска за нас радостта и победата, никога Бог не ни желае 
умората и тъгата.
Няма край на силите – има просто човешка слабост. Божията воля 
е да сме силни.
От хората търсим прошка, от Господ получаваме всеопрощение.
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Бог желае да споделяме любовта и затова ни обича най-силно от всички.
Бог не ни е определил тъмнината, дал ни е светлината да не се из-
губим в паяжината на суетата, а да открием пътя към Него.
Бог не е ревнивец, който през секунда поглежда часовника. – Той ни 
чака и благославя. 
Ние се нараняваме помежду си, а Той ни изцелява, укротява страс-
тите, изтрезнява мозъка.
Аз мога да забравя, но Ти не забравяш, че имам нужда от Теб в този 
живот.
769  Отношението ни към благодатното време може да се окаже 
както нашия голям успех, така и нашия голям провал. - Е. Кешишян

770  Нека бъдем живи, а не мъртви души. Обаче единствената врата 
към живота е Исус Христос. - Н. В. Гогол

771  Не можем да помислим какво може да направи Бог от счупени-
те парчета на нашия живот, ако изцяло Му го предадем! – Блез Паскал

772  Не позволявай на ограниченото ти познание да те заслепи за 
великите истини, които Бог иска да ти открие.

773  Ако нямаш доброта в сърцето си, ти имаш най-лошия вид сър-
дечни проблеми.

774  За да прекараш мъдро времето, инвестирай го във вечността.

775  Надявайки се на себе си, човек непременно ще са сблъска със 
своята немощ. Надявайки се на Бога, човек непременно ще види 
Неговото могъщество.

776  Един християнин  не може да не се развива. Ако не се разви-
ва добре, той непременно се развива зле. Недуховният и неработещ 
християнин става капризен и прекалено взискателен. 

777  Днес сме склонни да наблягаме на външните неща, за да 
направим поклонението на Бога по-силно. Истинското качест-
во обаче на нашето поклонение се намира вътре в нас. Ако 
не сме позволили на Бог първо да ни пречисти, поклонението 
ни ще бъде лишено от Неговото присъствие. Присъствието 
на религиозна служба не ни осигурява автоматично среща с 
Бога. Ако не си доволен от качеството на твоето поклонение, 
не бързай да обвиняваш обстановката. Първо се вгледай в 
собственото си сърце. Позволи на Бог да го пречисти, докато 
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то стане приятно за Него и ще можеш свободно да Му се покла-
няш така, както Той иска.

778  Състоянието на външно послушание, съчетано с липса на 
вътрешно християнство, е една от най-опасните духовни ситуации, 
в които можем да изпаднем.

779  Животът ни не е меню, което сами си избираме и поръчваме 
по желание. Трябва да го приемем такъв, какъвто ни се сервира – 
не винаги приятен. Понякога ще ни е пресолено, друг път кисело, 
понякога блудкаво, друг път горчиво, та даже и ще ни се повдига. 
Десертът се дава след като сме изяли порцията с яденето. Майката 
казва на детето, което се мръщи, бута настрана чинията с ядене и 
иска сладкиш. „Когато си изядеш яденето, ще ти дам десерта“. Бог 
ни обещава щастлив вечен живот на Новата земя, която ще създа-
де, но преди това трябва да преминем през този живот на изпита-
ния,   страдания и разочарования. Нека молитвата ни бъде: Господи 
дай ми търпение да понеса това, което не е по силите ми да изменя, 
дай ми смелост да се боря за това, което мога да изменя, дай ми 
мъдрост за да мога да различа между тези два случая.

780  Бог е твърде любящ и отговорен, за да се съгласява с всички 
наши желания. Именно безграничната Му обич към нас Го мотивира 
да отказва понякога на молби, които са неподходящи или вредни за 
нас. Когато поради своето себелюбие, незрялост, късогледство или 
материализъм ние искаме от Него нещо, което ще ни се отрази не-
благоприятно, Той точно защото ни обича ще реагира с отказ.

781 Главната цел, която Бог преследва чрез представителите Си 
на земята, е да разкрие Своя характер. Християнското влияние е 
най-силно, когато представя високи морални стандарти в условия 
на трудности. Когато светът забелязва силата и благородството на 
Божиите хора, особено когато са притиснати от проблеми, той не 
може да остане безразличен към такова мощно послание. 

782  Господи, аз не се моля за живот, не се моля за смърт. Аз се моля 
Ти да вземеш моя живот и моята смърт в Твоите ръце. - Блез Паскал

783  Единствено християнството притежава в себе си живата вода. 
Само то може да доведе човека до живите водоизточници и да го 
спаси от разлагане. Без християнството човечеството ще се разло-
жи и изгние. Ако Бог не съществува, тогава всичко е позволено. Ху-
манността, която отрича Бога - води до безчовечие. - Ф. М. Достоевски
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784  Да си религиозен за мен означава да бъдеш човек, просто чо-
век - по образеца на Исус. - Алберт Швайцер   

785  Ако аз и ти искаме да живеем истински религиозен живот, ние 
не трябва само да говорим безспирно за религия, а по някакъв на-
чин трябва наистина да променим живота си. - Лудвиг Витгенщайн

786  Нашето всекидневно задължение към Бога се състои не в това 
постепенно да Го търсим, а всеки ден да Му се отдаваме, да пре-
махваме всички прегради, които ни пречат да се съединим с Него; 
да разширяваме съзнанието си за Него, като Му служим с доброта и 
любов. - Робиндранат Тагор

787  Нашият живот прилича на лампа, чийто пламък гори ту по-сил-
но, ту по-слабо. Блазе на онзи, който при мисълта за неговата пре-
ходност и краткотрайност е успял да осветли мнозина!
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Част III

                 МИСЛИ НА ИМЕНИТИИ МЪЖЕ ЗА БИБЛИЯТА
ИСАК НЮТОН посветил голяма част от творческия си живот на 
Библията, особено на книгата “Данаил”. Той казва: “Считам Свято-
то Божие Писание, че е най-величествената философия....” “Ние 
имаме Мойсей, пророците и апостолите, дори словото на самия 
Исус; ако не се съгласяваме с тях, заслужаваме по-малко извине-
ние от юдеите.”

МАЙКЪЛ ФАРАДЕЙ бил изненадан веднъж от близките си да плаче 
над разтворената Библия. “Не мога да си представя - казал той - 
как хората могат да четат тази книга и да бъдат толкова лоши.”

ЕМАНУИЛ КАНТ писал на един свой приятел: “Хубаво правиш, че 
основаваш своя мир и благочестие върху Евангелието, понеже в 
Евангелието и само в него е източникът на дълбоките духовни исти-
ни, след като разумът напразно е измерил всичката си територия.” 
“Съществуването на Библията като книга за хората е най-великото 
благо, което човешката раса някога е получавала. Всеки опит да се 
омаловажи Библията е престъпление срещу човечеството.”

ДЖОН ХЕРШЕЛ: “Изглежда, че великите човешки открития са 
само, за да потвърдят все посилно истината, която се намира в 
Святото Писание.”

ХЕГЕЛ, когато умирал, не искал да му се чете никоя друга книга 
освен Библията. Той казал, че ако Бог продължи живота му, посто-
янно ще я изучава, понеже в нея намирал неща, които разумът не 
може сам по себе си да открие.

НАПОЛЕОН прекарал последните си години с Библията под въз-
главницата си. Когато бил на остров Св. Елена, писал: “Колкото 
повече размишлявам върху Евангелието, толкова повече се уве-
рявам, че няма нищо в него, което да не надминава човешкия ум 
и да не показва явно Божията мъдрост. Самите безбожници даже 
никога не смятат да отричат Евангелието, което неусетно ги рес-
пектира. А какво ли блаженство дава тази книга на вярващите в 
нея!” “Евангелието притежава тайна добродетел и топлота, която 
действа на разума и сърцето. Евангелието е не само книга, а живо 
същество, с деятелна сила, която превъзмогва всичко, което ѝ се 
противопостави. Не се уморявам да чета тази Книга на книгите, 
всеки ден я чета с наслада.”
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АБРАХАМ  ЛИНКЪЛН: “Библията е най-добрият дар на човека. При-
емайте всичко, каквото можете от тази книга с разума си, а остана-
лото с вярата си и ще живеете и умрете по-добри, отколкото сте. С 
Библията се живее по-честито и се умира по-леко.”

ГЛАДСТОН: “Хората постоянно и твърде оживено говорят относно 
“дневните въпроси”, но има само един въпрос, и той е Евангелие-
то. То може да поправи всичко, което се нуждае от поправка. Ми-
сля, че Библията с право е наречена Свято Писание и че макар 
да се напада с войска, батареи и мини, тя е като къща съзидана 
на непрестъпна скала, че нападателното оръжие, което ще на-
кърни влиянието ѝ в изкуплението на човека, още не е изковано 
и че свещеният църковен устав, който е бил уреден (може би) в 
разстояние на 2000 години - от сбирките на Мойсей до Открове-
нието на Йоан, ще устои по всяка вероятност на бурите и слънче-
вата светлина на света и на всичките своенравни заблуждения на 
човечеството не само за още 2000 години, но чак до свършването 
на света.”

ЖАН ЖАК РУСО : “Аз го обикнах (Евангелието), приех го...Аз се при-
вързах към него с цялото си сърце. От всичките ми писания лъха 
една неизменна любов към Евангелието, едно и също благоговение 
пред Христос. Нищо не може да се сравни с Евангелието. На тази 
свещена книга трябва да се гледа като на правило, дадено от Учите-
ля... Изповядвам ви, че величието на Свещеното Писание ме учудва 
и святостта на Евангелието говори на сърцето ми. Погледнете кни-
гите на философите с всичката им високомерност. Колко нищожни 
са те в сравнение с тази книга. Възможно ли е една толкова възви-
шена и в същото време толкова проста книга, да бъде човешко про-
изведение? Възможно ли е лицето, чиято история тя разказва, да е 
просто един човек? Така ли говори един ентусиаст или славолюбив 
сектант? Каква сладост, каква чистота на нравите Му! Каква трога-
телна благост в поученията Му! Какво величие в началата Му! Каква 
дълбока мъдрост в проповедите Му! Какво присъствие на ума! Как-
во остроумие и каква мъдрост в отговорите Му! Можем ли да кажем, 
че Евангелието е приказка, измислена за забавление? Приятелю, 
не е този начинът, по който се измислят приказките. По-несмислено 
е, че няколко лица са се нагласили да майсторят тази книга, от-
колкото че едно лице е доставило предмета. Евангелието съдържа 
черти от толкова велики истини, толкова съвършено неподражаеми, 
че този, който ги е измислил, би бил по-чуден от Този, за Когото 
Евангелието разказва.”
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ЛУИ ПАСТЬОР е имал интересен случай в края на своя живот. Той 
пътувал за Париж и четял Библията. Това направило впечатление 
на един млад човек, който седял срещу него в купето. Младежът 
предприел стремителна атака срещу “остарялата” теза на Библията и 
се опитал да защити новите позиции на науката. Той самият отивал в 
Париж; за да служи в храма на науката и то в най-известния, “Пастьо-
ровия институт”.”В такъв случай позволете ми да Ви предложа своя 
автограф, който ще Ви бъде особено полезен при постъпването Ви в 
този институт”, казал усмихнато Пастьор. Когато прочел написаното, 
младежът изтръпнал, защото едва сега разбрал че пред него стои 
гордостта на Франция - човекът, който с увлечение четял Библията.

ГЬОТЕ: “Вярата в Библията е, която ми е служила като водач в нрав-
ствения и литературния ми живот. Колкото за мене, аз я обикнах и 
оцених, защото само на нея дължа нравственото си развитие. Съ-
битията, ученията, символите и сравненията са ми направили силно 
впечатление и са ми повлияли по един или друг начин най-благо-
приятно... Считам  евангелията за съвършени истини, защото в тях 
блести отразяващото се влияние на едно величие, което произхож-
да от Исус Христос.” “Мерилото за живота и силата на народа ще 
бъде винаги неговото отношение към Библията.”

ХАЙНЕ: “Отдавам просветлението си просто и напълно на прочи-
тането на една книга и тази книга е Библията. С право тя се нарича 
Святото Писание. Онзи, който е загубил Бога си, може наново да 
Го намери в тази книга, а онзи, който никога не Го е познавал, не 
може да не се чуди на дълбочината на Божието Слово.” “На Библи-
ята дължа възобновяването на моето религиозно чувство. Оттогава 
тя стана за мене извор както на спасението ми, така и майсторско 
дело, достойно за най-висшето ми удивление. Странно наистина, 
след като прекарах толкова безумни години от живота си в това да 
преминавам през всички механи на философията; след като се ос-
тавих на всичките кози скокове на духа, след като се кичих с най-раз-
лични системи, след всички тези оргии на духа, аз се прекланям с 
благоговеен жар пред Библията.”

ПУШКИН: “Аз мисля, че ние не ще дадем нищо по-хубаво от Библи-
ята. Тя е всесветска. Тя е единствената книга на света, която има 
всичко. Моите деца ще четат заедно с мене Библията на славянски. 
Аз сам ще ги обучавам в това. Библията е еврейска книга, а при това 
всемирна. Книгата Иов съдържа целия живот. Тази книга, която Бай-
рон обичал да чете, преживява вековете. В нея има мисли и чувства 
всеобщи и всемирни.”
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ЛОМОНОСОВ:  “Съществуват две велики книги, които трябва да 
четем - природата и Библията. Първата, за да признаем Божието 
всемогъщество, втората - за да научим как да се спасим от грехове-
те. Тя е най-старата и най-преследваната книга, но понеже е Божие 
слово, тя е неунищожима.”

ЛЕВ ТОЛСТОЙ: “Аз не мога да си представя какво щеше да бъде 
човечеството, ако не беше Библията.”

БЕЛИНСКИ: “Има една книга, в която всичко е казано, всичко е 
решено, книга безсмъртна - свята книга, вечната книга на вечния 
живот. Целият успех на човечеството, всички успехи на науката се 
заключават само в по-голямо проникване в тайнствената дълбочина 
на тази божествена книга, в осъзнаването на нейните живи, вечно 
необходими думи.”

ЧАРЛС ДИКЕНС пише в едно писмо до своя син: “Сега от все сърце 
желая и настоявам да знаеш и запечаташ в ума си истината, че Но-
вият завет е незаменима книга и че нейното четене е единственият 
път в живота. Изпращам  ти заедно с други книги и Новия завет, 
защото съм сигурен, че никъде не ще намериш по-чудесни съвети, 
които ще ти помогнат да останеш верен на истината и на дълга си.

АЛБЕРТ АЙНЩАЙН: “Като дете аз бях обучаван в Библията. Аз съм 
евреин, но лъчезарният образ на Назарянина ми направи неотрази-
мо впечатление. Никой не може да чете Евангелието без да остане 
с впечатление, че в него става дума за една жива действителност.”

БЛЕЗ ПАСКАЛ: “Нека човек размисли как чудесата на Свещеното 
Писание са безкрайно величави и надвишават всичко човешко, от-
личават се по съдържание и удивителна простота в стила, в който 
няма нищо престорено, нищо изкуствено, с характер на правдивост 
и истина, които никой не може да отрече.”

ЕМЕРСОН: “Хората си въобразяват, че мястото, което Библията 
държи в света, се дължи на чудесата. Тя дължи това само на факта, 
че произхожда от голямата дълбочина на мисълта, повече от която 
и да е друга книга.“

ЛЕСИНГ: “За повече от 150 години Свещените Писания са зани-
мавали мислещия ум повече от всички други книги и те са садили 
по-голяма умствена просвета от всичките останали книги.”

ДИДРО: “За да дам на моята мила малка дъщеря добро възпита-
ние, след дълго лутане и изследване, не можах да намеря друга 
по-добра книга от Библията.”
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УОЛТЪР  СКОТ лежал на смъртно легло. В стаята му имало биб-
лиотека, наброяваща 40,000 тома. По едно време пожелал да му 
донесат “книгата”. Попитали го: “Коя книга?” Той отговорил: “Има 
само една книга”, имайки предвид Библията. 

БАЙРОН След смъртта на Байрон намерили в Библията му бележ-
ка, написана със собствената му ръка: “В тази високо свята книга е 
тайната на всички тайни.

            Честит е който книгата свещена 
            прочита, с нейний дух живей,     
            молитва шепнейки смирено,   
            над нея трогнат сълзи лей,   
            на мъдростта към извора свещен;      
            ала по-добре да не е роден     
           тоз, който тази книга би отрекъл.”

ДЖОН ЛОК прекарал последните си 14 години в изучаване на Бо-
жието Слово. Запитан какво мисли за Библията, той казал: “В нея 
се намират думите на вечен живот, авторът на тази книга е Бог. 
Нейната цел е блаженството и спасението на човеците. Нейното 
съдържание е истина, без никакъв примес на заблуда.”

ИВАН ВАЗОВ: “Аз не зная друга книга под небето тъй могъщест-
вена и тъй всеобща, каквато е Библията. Там, където Библията се 
чете и знае, злините са случайни, а добродетелите са постоянни и 
трайни спътници в живота. Учудвам се, че тази свята книга много 
малко се знае у нас, не само от миряните, но и от духовенството.”

БОЯН БОЛГАР: “Преди много години се случи едно съдбоносно 
пречупване в живота на човечеството. То даде веднъж завинаги 
друга тоналност на историята. Това пречупване бе Евангелието.”

АНТОН ДОНЧЕВ Вестник “Пловдивски новини” от 4.1.1995 г. по-
мества на 8 стр. интервю с писателя Антон Дончев под голямо за-
главие: “Авторът на “Време разделно” чете Библията всеки ден, 
само тя му дава надежда за живот, след като умира всяка нощ.” 
В края на интервюто Антон Дончев казва: “На масата ми е вина-
ги Библията, която разгръщам всеки ден. Притежавам 7 Библии 
на различни езици. Когато умирам през нощта и се събуждам за 
нов живот сутринта, Библията ми помага да видя надеждата, че ще 
преживея нещо хубаво и този ден. Затова - молете се и работете.” 
Знаменитият професор в Йелския университет Дейна се обърнал 
към дипломиралите се студенти с думите: “Младежи, когато изли-
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зате в света да посрещнете научните си задачи, помнете, което аз, 
старецът, който не съм познавал нищо друго освен науката през 
целия си живот, ви казвам: Няма нищо по-достоверно в цялата все-
лена от научните твърдения, които намираме в Божието Слово.”

Д-р ДЖЕЙМС ДЖОНСИ е завеждащ отдел “Наука и математика” в 
Кралския колеж, Австралия. Има 10 степени от различни универси-
тети в света и е автор на 2 книги и повече от 500 статии. Той казва: 
“Няма валидна причина, че учен да не може да вярва в Бог и Библи-
ята, или религиозен човек да е изпълнен с опасения към научните 
открития.”

УЛРИК ДЖЕЛИНЕК, световно известен откривател и конструктор 
на космически и технически инструменти в космонавтиката: “Почти 
всеки американски сателит, който обикаля Земята, има една или 
повече части от нас... Какво ли не е ученият... Аз имам интерес към 
нови знания. Моят навик е да прочитам Библията веднъж всяка го-
дина и винаги намирам нещо сензационно ново.”

Д-р ЕЛМЕР ЕНГСТРОМ, световно известен учен, пионер в разви-
тието на цветната телевизия през 1930 г., носител на почетни док-
торати от 14 университета: “Аз виждам сложния, добре подреден 
план, употребен при творението и вярвам, че Божията ръка е още 
на създанието, най-вече като съпоставям откритията с пророчески-
те писания. Библията е върховен и достоверен източник за живота. 
Ние се нуждаем да приемем всичко с вяра и искаме разбирането ѝ. 
Тогава имаме нужда да направим Христос господар на целия наш 
живот. Аз чувствам, че събитията предсказват повече от всякога 
Христовото завръщане.”

ХОРСТ КЬОЛЕР, президент на Германия, на 9 декември 2009 г. на 
50-годишния юбилей на Института за изследване на новозаветния 
текст заяви: “Библията е най-важната книга, която познавам. Тя и 
днес е така актуална, както при появяването ѝ.”





Уместно казана дума е като златни ябълки в                    
сребърни съдове. - Притчи 25:11

Добрата и права мисъл се явява във време на 
изкушение като ангел хранител, който очиства 
и запазва душата ни. Времето не ще направи 
нищо на добрите мисли; те и сега са така ак-
туални, както когато са били изказани. - Смайлс

Добрите мисли са даряващи благословение 
гости и трябва сърдечно да се поздравят, добре 
да се нахранят и да се отнесем към тях с вни-
мание. Както листата на розата, те излъчват 
едно сладко ухание, когато се съхраняват във 
вазата на паметта.


