












































Ако воюваш битката на вярата със силата на волята, ще си извоюваш 
победата. Не трябва да се доверяваш на чувствата си, на впечатленията си, 

на емоциите си, понеже те не са благонадеждни. Но няма защо да се 
обезсърчаваш. Трябва да бъдеш решен да повярваш, въпреки че нищо не 
ти изглежда реално [това е твоята сила на волята]. . . . и като направиш това, Бог ще 
те завладее незабавно и ще работи в теб. 5T/513/1-5

Исус не даде на паралитика никакво уверение за божествена помощ. 

Човекът можеше да си каже: „Господи, ако Ти ме изцелиш, ще се покоря на 
Твоята дума.” . . . Но не, той повярва на Христовата дума, повярва, че е 
изцелен; незабавно направи усилие, при което Бог му даде силата; той се 
съгласи да ходи, и действително проходи. Действайки според думата на 
Христос, той бе изцелен. MH/84/3
Какво?! Да стане на крака с парализираните си крайници! Какво направи 
той? . . . Той направи това, което Господ му каза да направи. Силата на волята 
бе готова да задвижи парализираните крайници и ръце, при което те 
отреагираха, след като дълго време не бяха реагирали. FW/67/7
Не чакай да почувстваш, че си изцелен. Повярвай на думата на Спасителя. 
Постави волята си на страната на Христос. Съгласи се да Му служиш, при 
което действайки по Неговата дума, ще получиш силата. . . . Христос е 
способен и копнее да те избави. MH/84/4
Силата на волята не се цени, както трябва. . . . Има хиляди, които могат да 
възстановят здравето си, ако склонят да го направят. Господ не иска за тях да 
бъдат болни. Той иска да бъдат добре и щастливи, така че и те трябва да 
решат най-накрая и да бъдат убедени, че трябва да се оправят. MH/246/1
Няма нищо друго, което да те държи надалеч от Бога, както една упорстваща 
воля. Волята е управляващата сила в естеството на човека. Ако волята е 
насочена правилно, цялото останало същество ще дойде под нейния 
контрол.  ML/318
Човекът не може да се преобрази, като упражнява волята си. Той не 
притежава сила, чрез която да може да се произведе промяната. . . . 
Промяната може да се направи само от Светия Дух. HP/20
Способностите на душата, парализирани от грях, помраченият ум, 
извратената воля – Той има силата да ги възбуди и възвърне. . . . В 
човешкото естество има наклонност към злото, една сила, на която, освен ако 
не му се помогне, той няма как да устои. Ed/28/8
Христос казва: „Ти си Мой. Моята благодат ще укрепи отслабналата ти воля.” 
Когато те връхлетят изкушения, когато, депресиран и обезсърчен, си готов да 
се съгласиш да се отдадеш на отчаяние, погледни към Исус. MH/85/1
Не осъждай повече на заточение своето себеуважение; понеже Аз те изкупих 
със собствената Си кръв. Ти си моя. Аз ще укрепя твоята отслабнала воля. 

TM/519/1-3
Когато волята на човека сътрудничи с Божията воля, тя става всемогъща. 

Всичко, което трябва да се извърши по Неговата заповед, може да се изпълни 
с Неговата сила. Самите Му повеления разпореждат и силата. COL/331-333
Липсата на една решителна сила на волята . . . . е в резултат от 
пренебрегване на Божието слово. CC/304/5

Филипяни 4:13.

За всичко имам сила
чрез Онзи, Който ме подкрепява.





Тази вяра, която действа от любов и очиства душата, не е 
въпрос на импулс. Тя се одързостява от Божиите обещания, 
като вярва твърдо, че каквото е казал, Той е и способен да 
изпълни. YI, July 8, 1897; HC 119; 2MCP/537/2

Не трябва да се доверяваш на собствените си впечатления 
на неверие. . . . Вярата се хваща за божествената Дума, докато 
чувството не е нищо друго, освен нещо, което помрачава 
вярата в едно „Така казва Словото на живия Бог.”  . . Чудно е 
делото, което Бог възнамерява да реализира чрез Своите 
служители, за да може името Му да се прослави. Братко мой, 
не трябва да потъваш в обезсърчение. Хвани се за Божиите 
обещания с вярата на малко дете. . . . Остави се да зависиш 
единствено от Христос. Той е способен да спаси до краен 
предел всички, които дойдат при Него. Твоята вяра не трябва 
да разчита на чувство, но на Божиите обещания. Ходи с вяра 
в едно „Така казва Господ.” Остави случая си на Господ и 
вярвай на Неговата дума. Вярвай, о, вярвай на Господната 
дума и ходи с вяра, не с виждане. . . . Бъди верен на едно 
„Така казва Господ” и стой твърдо в свободата, в която 
Христос реално те освобождава. Leter 388, Nov. 19, 1907; 
UL/337

Недей да чувстваш, че не можеш; но кажи: „Мога, съгласен 
съм, и така ще бъде.” И Бог е дал Своя Свят Дух в залог да ти 
помогне във всяко решително усилие. ML/318/6,5,7 

Римляни 4:20, 21.

Относно Божието обещание
не се усъмни чрез неверие,

но се укрепи във вяра, и даде Богу слава,

напълно уверен, че това, което Бог е обещал,
Той е силен да го изпълни.









Ние не можем да доставим по-голямо удоволствие на 
нашия Спасител от това да имаме вяра в Неговите 
обещания. Неговите милости могат да дойдат при тебе, и 
твоите молитви могат да отидат при Него. Нищо не може да 
наруши линията на такова общуване. . . . Може да дойдем 
при Него с пълна увереност от вяра, без ни най-малко да се 
съмняваме в нищо, защото Той е живият Път. . . . Колкото сме 
по-настоятелни с молбите си пред Неговия престол, толкова е 
по-сигурно, че постоянно ще получаваме голямата благодат 
на нашия Господ Исус Христос. Leter 313, Nov. 2, 1905; UL/320
„Искайте с вяра, без да се съмнявате ни най-малко.” Не 
допускайте нито едно-единствено предложение на дявола 
да се прокрадва във вас. Искането ви трябва да е „без да се 
съмнявате ни най-малко. Защото който се съмнява, прилича 
на морските вълни” (стих 6). Господ ще направи големи неща 
за нас, стига само да покажем упованието си в Него. 

Manuscript 93a, July 23, 1899; TDG/213
Сатана ликува, когато може да ни доведе до неверие и да 
паднем духом. Той намира удоволствие да ни вижда да се 
съмняваме в Божията готовност, желание и сила да ни 
спаси. Обича да ни кара да се чувстваме, че Господ ще ни 
докара някакво зло със Своето провидение. 2MCP/675/2
Не трябва да доставяш ни най-малко удоволствие на врага, 
като се съмняваш и напускаш доверието си. HP/119
Засвидетелствай, че животът с Христос не е провал. . . Изпъди 
Сатана, ходи с Исус и имай пълнота в Него. Никога, никога не 
доставяй на Сатана удоволствието да ти се надсмива . . ., че 
твоята вяра е една измама, една заблуда. Leter 10, Oct. 27, 
1894; UL/314
Да даваме воля на чувствата си означава да каним 
съмнението. Трябва да отвърнем поглед от себе си към Исус. 
MH/249/4

Марк 11:23.

Истина ви казвам:

Който не се усъмни в сърцето си,
но повярва,

че онова, което казва, се сбъдва,
ще му стане.



Не можем да обезчестим Бога по-категорично, както като 
покажем, че не се доверяваме на това, което казва. 

OHC/85/1-3

Те безчестят Бога и ограничават Светия Израилев. 

Притеснението, поставянето под съмнение и недоверието в 
Бога показват, че не вярваш в Него и не си присвояваш 
обещанията лично за себе си. Manuscript 42, Oct. 25, 1890, 

“Diary.” UL/312 

Недейте да безчестите Исус, като се съмнявате в Неговите 
скъпоценни обещания. Той иска да Му вярваме с уверена 
вяра. OHC/119

Нека никога не допускаме да безчестим Бога, като се 
опитваме толкова силно да се запазим, приковавайки 
поглед към себе си, без да можем да се изпуснем от очи. 

Гледайте към Исус, Който е Авторът и Завършителят на нашата 
вяра. Leter 48, June 15, 1896; UL/180
Ние Го безчестим, като говорим за собствената си 
неспособност и безрезултатност. Вместо да гледаме към 
себе си, нека постоянно гледаме към Исус и всеки ден да 
ставаме все по-подобни на Него и все по-способни да 
говорим за Него, по-подготвени да се възползваме от 
Неговата нежна привързаност и готовност да ни помага, и да 
получим благословенията, които ни се предлагат. MYP/107/3

Който вярва в Него,
не ще се посрами.

Укрепявай ме според словото Си,
за да живея, и да не се засрамя
в надеждата си.

1 Петър 2:6.

Псалм 119:116.

































Привидно може да потъват под вълните, но с всяка 
следваща вълна се вижда как се издигат все по-близо до 
своя пристан. TDG/352

Както орлица разбутва гнездото си,
трепери над пилетата си,
разпростира крилете си,

та ги подема,
и ги вдига на крилете си,

така Господ  . . .  води.

Второзаконие 32:11,12.













Гледай към Него и положи пред Него всичките си нужди. Има 
ли нещо мъчно за Господа? Той е Великият Лекар. Той може 
да излекува душата и тялото, и това, което иска от теб, е да 
се хванеш за Него с вяра. Той разбира напълно нуждите на 
твоя случай. Той е една изключително навременна помощ във 
всеки момент на нужда. . . Той има една нежна грижа към 
теб. . . Не допускай нито един облак на паднал дух или на 
неудовлетвореност да скрият от теб светлината на Неговото 
присъствие. Leter 322, Oct. 23, 1906; TDG/305
Болката на страдалците правеше цялото Му същество да 
потрепери. . . Той знае как да изговори думата „Бъди 
възстановен напълно.” TMK/48
Хиляди бяха излекувани чрез Неговата дума: „Искам; бъди 
възстановен напълно.” Leter 281, Aug. 3, 1904; UL/229
Той знаеше, че тези, които Го умоляваха за помощ, сами си 
бяха навлекли болестта; но въпреки това не отказа да ги 
излекува. Христос чувства проклятието на всеки страдалец. 
Когато зли духове разкъсват човешкото тяло, Христос чувства 
проклятието. Когато треска изгаря потока на живота, Той 
чувства агонията. A Той е точно толкова готов и желаещ да 
изцели болния сега, колкото когато беше лично на земята. 
LHU/ Lit Him Up as the Healer of Body and Soul/Spiritual and 
Physical Maladies Healed
Той правеше Свой собствен всеки един случай на нужда и 
болка. TMK/48
Сърцето Му винаги се затрогваше от страданията и 
потребностите на Неговите братя, сякаш самият Той беше 
изтормозен от страданието. Leter 51a, Sept. 11, 1874; 
TDG/263
Той чувства всеки пристъп на агония, който чувстват 
Неговите обични. Lt 299, 1904

В Него има лечебен балсам за всяка болест, власт и сила за 
възстановяване от всеки недъг. MH/226/1
Изпраща словото Си, и ги изцелява, и ги отървава от ямите, в 
които лежат” Псалм 107:20. MH/225/2-17

Господи,
ако искаш, можеш да ме очистиш.

Искам: бъди очистен.

Лука 5:12,13.



Слава за Бога е да дава Своето съвършенство на децата Си. 
Той желае да види мъже и жени да достигат най-високия 
стандарт; а когато чрез вяра се хващат за силата на Христос, 
когато измолват Неговите неизменни обещания и ги 
изискват като свои собствени, когато с настойчивост, на 
която просто няма как да се откаже, търсят силата на Светия 
Дух, те ще бъдат направени да имат пълнота в Него. AG/217

Удоволствие е за Бога и е Неговата воля благословенията, 
дарени на човека, да му бъдат дадени в съвършена пълнота. 
. . . Бог очаква от нас да размишляваме за Неговата любов, за 
Неговите обещания, дадени така щедро на тези, които нямат 
заслуга в себе си. . . . Бог слуша щедро всички, които идват при 
Него по определения от Него начин. Manuscript 148, Dec. 5, 

1897; UL/353

Има пълнота в Исус. Можем да имаме участие в Неговата 
богата благодат и изобилно спасение. Може да се радваме 
на един цял Спасител и да имаме уверено упование и 
доверие в Бога. Ние сме твърде без вяра, твърде съмняващи 
се. RH/1856/1/10

Наситих изнурената душа,
и напълних всяка изтерзана душа.

Еремия 31:25.










