
Бог не е човек та да лъже, Нито човешки син та 

да се разкае; Той каза, и няма ли да извърши?

 Той говори, и няма ли да го тури в действие?
ЧИСЛА 23:19

Бог не отнема живот, но изнамерва 
средства, щото заточеният да не остане 

отдалечен от Него.
2 ЦАРЕ 14:14

Строго ме наказва Господ, Но на 
смърт не ме предаде.

ПСАЛМИ 118:18

Господ да ти отплати за делото ти,
 и пълна награда да ти се даде от

 Господа Израилевия Бог.
РУТ 2:12

доброто ли ще приемаме от Бога, и 
да не приемаме и злото?

ЙОВ 2:10

Но аз Бога ще потърся, И делото си 
ще възложа на Бога. 

ЙОВ 5:8

[Даже] онзи, който не е невинен, 
ще избави; Да! с чистотата на

 твоите ръце ще бъде избавен.
ЙОВ 22:30

Знае, обаче, пътя ми; когато ме 
изпита, Ще изляза като злато.

ЙОВ 23:30

Рим. 14:13 Като е тъй, да не съдим вече един 
друг; но по-добре да бъде разсъждението ви 
това - никой да не полага на брата си спънка 

или съблазън.

И сега душата ми се излива в мене; 
Скръбни дни ме постигнаха.

ЙОВ 30:16

[Затова] арфата ми [се измени] в ридание, 

И свирката ми в глас на плачещи.

ЙОВ 30:31

Откр. 3:19 Ония, които любя, Аз ги
 изобличавам и наказвам; Затова

 бъди ревностен да се покаеш.

Пс. 14:1 Безумният рече
 в сърцето си: Няма Бог. 

Пс. 23:1 Господ е Пастир мой; Няма 
да остана в нужда.

Лев. 11:45 Защото Аз съм Господ, който ви 
изведох из Египетската земя, за да ви 

бъда Бог; бъдете, прочее, свети, защото 
Аз съм свет.

Пс. 25:14 Интимното благоволение на 
Господа е с ония, които Му се боят, И 

ще им покаже завета Си.

Пс. 34:7 Ангелът на Господа се 
опълчва около ония, които Му се 

боят, И ги избавя.

Пс. 37:4 Весели се, тъй също, в 
Господа; И Той ще ти даде 
попросеното от сърцето ти.



Защото от думите си ще се 
оправдаеш, и от думите си ще се 

осъдиш.
МАТЕЙ 12:37

Аз съм Всемогъщият; ходи пред 
Мене и бъди непорочен.

БИТИЕ 17:1

Ето, блажен е оня човек, когото Бог 

изобличава; Затова, не презирай 

наказанието от Всемогъщия.
ЙОВ 5:17

Ето, Аз съм с тебе и ще те пазя, 
където и да идеш, и ще те върна пак 

в тая земя.
БИТИЕ 28:15

Дано млъкнехте съвсем! И това 
щеше да ви бъде за мъдрост.

ЙОВ 13:5

не бой се, защото Аз съм с тебе, 
ще те благословя.

БИТИЕ 26:24

Защото [сигурно] Бог говори 
веднъж и дваж, [Само че 

човекът] не внимава.
ЙОВ 33:14

Няма да те пусна да си отидеш, 

догде не ме благословиш.
БИТИЕ 32:26

Защо се препираш с Него, Загдето 
Той не дава отчет ни за едно от 

Своите дела?
ЙОВ 33:13

защото гдето е съкровището ти, 
там ще бъде и сърцето ти.

МАТЕЙ 6:21

И тъй, покорявайте се на Бога, но 
противете се на дявола, и той ще 

бяга от вас.
ЯКОВ 4:7

2Пет. 3:13 А според обещанието Му 
очакваме ново небе и нова земя, в 

която да живее правда.

Где беше ти, когато основах 
земята? Извести, ако си разумен:

ЙОВ 38:4

Як. 4:15 Ако ще Господ, ние ще 
живеем и ще направим това или 

онова.

Тоя, който е изобличил Всемогъщият, ще ли 

се бори с Него? Тоя, който се препира с 

Бога, нека отговори на [всичко] това.

ЙОВ 40:2

Изх. 20:2-3 Аз съм Иеова твоят Бог, 
Който те изведох из Египетската земя, 
из дома на робството. Да нямаш други 

богове освен Мене.

Слушал бях за Тебе със слушането на 
ухото, Но сега окото ми Те вижда;

ЙОВ 42:5

Дан. 10:19 Не бой се, мъжо 
възлюбени; мир на тебе! крепи се! 

да! крепи се!



Пс. 34:8 Вкусете и вижте, че Господ е 
благ; Блажен оня човек, който уповава 

на Него.

Як. 4:8 Приближавайте се при Бога,
 и ще се приближава и Той при вас.

Пс. 37:25 Млад бях, ето, остарях, 
Но не съм видял праведният оставен,

 Нито потомството му да проси хляб.

Д.Ап. 8:37 Ако вярваш от все 
сърце, можеш.

Ос. 12:6 Затова обърни се към твоя Бог, 
Пази милост и правосъдие, И винаги се 

надявай на твоя Бог.

Пс. 37:10 Защото още малко, и нечестивият 

не ще го има вече; Да! прилежно ще 

изследваш мястото му, и не ще се намери;

Пс. 37:16 Малкият [имот] на праведния 
е по-желателен От богатството на 

мнозина нечестиви;

Як. 4:10 Смирявайте се пред 
Господа, и Той ще ви възвишава.

Пс. 37:8 Престани от негодуванието, и 
остави гнева; Не се раздразнявай, [понеже 

това води] само към злотворството.

Пс. 37:27 Отклонявай се от зло, и 
върши добро, И ще имаш вечно 

жилище.

Йоил 2:29 Още и на слугите и на 
слугините Ще изливам Духа Си в 

ония дни.

1Пет. 4:8 Преди всичко имайте усърдна 

любов помежду си, защото любовта 

покрива множество грехове.

Пс. 40:1 Чаках с търпение Господа;
 И Той се преклони към мене; 

и послуша вика ми.

Пс. 46:1 Бог е нам прибежище и 
сила, Винаги изпитана помощ в 

напасти.

Matt 8:26 Защо сте страхливи, маловерци?

 Тогава стана, смъмра ветровете и вълните,

 и настана голяма тишина.

Пс. 68:19 Благословен да е Господ, 
Който всеки ден носи бремето ни, 

Бог, Който е наш спасител.

Пс. 46:2 Затова няма да се уплашим, 

ако би се и земята поклатила, И 

планините се преместили всред моретата.

Пс. 55:22 Възложи на Господа това,
 което ти е възложил и Той ще те
 подпре; Никога не ще допусне

 да се поклати праведният.



Дан. 6:16 Твоят Бог, Комуто ти 
служиш непрестанно, Той ще те 

отърве.

Як. 5:16 Голяма сила има 
усърдната молитва на праведния.

Пс. 32:8 Аз ще те вразумя, и ще те
 науча Пътя, по който трябва да 

ходиш; Ще те съветвам, Като
 върху тебе [ще бъде] окото Ми.

Изх. 20:20 Не бойте се; Бог дойде 
да ви опита, и за да има всред вас 

страх от Него, та да не съгрешавате.

Як. 5:16 изповядайте един на друг 
греховете си, и молете се един за 

друг, за да оздравеете.

Изх. 23:20 Ето, изпращам ангел пред
 тебе да те пази по пътя и да те заведе
 на мястото, което съм [ти] приготвил.

Ос. 6:6 Защото милост искам, 
а не жертва, И познаване Бога

 повече от всеизгаряния.

Изх. 32:34 ето, ангелът Ми ще 
ходи пред тебе.

Пс. 38:9 Господи, [известно е]  пред 
Тебе е всичкото ми желание, И 

стенанието ми не е скрито от Тебе.

Изх. 33:14 Самият Аз ще вървя [с 
тебе], и Аз ще те успокоя.

Рим. 12:9 Любовта да бъде 
нелицемерна;

Съд. 6:12 Господ е с тебе, мъжо 
силни и храбри.

Йоил 2:21 Не бой се, земьо; 

радвай се и весели се; Защото

 Господ извърши велики дела.

Съд. 6:23 Мир на тебе, не 

бой се; няма да умреш.

Мих. 7:8 Не злорадствувай заради

 мене, неприятелко моя; Ако падна,

 ще стана; Ако седна в тъмнина,

 Господ ще ми бъде светлина.

Вт. 1:30 Господ вашият Бог,

 Който върви пред вас,

 Той ще се бие за вас.

Йоан 21:15 любиш ли Ме повече 
отколкото [Ме любят] тия?

Вт. 1:17 И всяко дело, което е 
много мъчно за вас, отнасяйте до 

мене, и аз ще го изслушвам.



Пс. 67:6 Земята е дала
 плода си; Бог, нашият Бог,

 ще ни благослови.

Пс. 103:13 Както баща жали
 чадата си, [Така] Господ жали

 ония, които Му се боят.

Пс. 81:10 Аз съм Господ твоят Бог.
 Който те възведох из Египетската
 земя; Отвори широко устата си,

 и ще ги изпълня.

Вт. 20:4 защото Господ вашият Бог, Той 
е, Който ходи с вас да се бие за вас 
против неприятелите ви, за да ви 

спаси.

Евр. 12:14 Търсете мир с всички
 и онова освещение, без което
 никой няма да види Господа.

Пс. 118:17 Аз няма да умра, но 
ще живея, И ще разказвам 

делата Господни.

Пс. 118:9 По-добре да се 
надява някой на Господа, 
А не да уповава на князе.

Пс. 121:2 Помощта ми е от 
Господа, Който е направил 

небето и земята.

Пс. 119:126 Време е да 
подействува Господ, Защото 

наруших закона Ти.

Пс. 121:7 Господ ще те пази от 
всяко зло; Ще пази душата ти.

Пс. 121:3 Той няма да остави да
 се поклати ногата ти; Оня, който

 те пази, няма да задреме.

Пс. 126:6 Оня, който излиза с плач, 
Когато носи мярата семе, Той 

непременно с радост ще се върне 
Носейки снопите си.

Пс. 121:8 Господ ще пази 
излизането ти и влизането ти От 

сега и до века.

Пс. 119:9 Как ще очисти младежът 
пътя си? Като [му] дава внимание 

според Твоето слово.

Пс. 145:19 Изпълнява желанието 
на тия, които Му се боят, Слуша 

викането им, и ги избавя.

Пс. 118:18 Строго ме наказва 
Господ, Но на смърт не ме 

предаде.

Пс. 119:25 Далет. Душата ми
 прилепна за пръстта; Съживи

 ме според словото Си.

Пс. 119:29 Отдалечи от мене пътя
 на лъжата, И благоволи да ми

 дадеш [да съблюдавам] закона Ти.



Пс. 116:12 (3)Що да въздам
 Господу [За] всичките Му
 благодеяния към мене?

 Мих. 7:18 Не държи гнева Си 
винаги, Защото Му е угодно [да 

показва] милост.

Вт. 6:12 внимавай на себе си
 да не забравяш Господа, Който
 те изведе из Египетската земя,

 из дома на робството.

Наум. 1:7 Господ е благ, 
крепост е в ден на бедствие, 

И познава уповаващите на него.

Вт. 8:3 човек не живее само с хляб, 
но че човек живее с всяко слово, 
което излиза из Господните уста.

1Пет. 4:7 А краят на всичко е
 наближил; и тъй, живейте разумно
 и трезвено, [за да се предавате на] 

молитва.

Вт. 9:3 Знай, прочее, днес, че 
Иеова твоят Бог е, Който върви 

пред тебе.

Ав. 3:18 Пак аз ще се веселя 
в Господа, Ще се радвам 
в Бога на спасението си.

Вт. 11:24 Всяко място, 
гдето стъпи стъпалото на 
нозете ви, ще бъде ваше.

Ав. 3:19 Иеова Господ е 
силата ми; Той прави нозете
 ми като [нозете] на елените.

Пс. 103:14 Защото Той познава
 нашия състав, Помни, че ние

 сме пръст.

Соф. 1:14 Близо е великият ден 
Господен. Близо и много бърза.

Вт. 29:9 Пазете, прочее, думите на 
тоя завет и изпълнявайте ги, за да 
успявате във всичко що правите.

Соф. 3:11 В оня ден няма да бъдеш 
засрамен Поради многото дела, Чрез 

които си беззаконствувал против Мене.

Пс. 119:114 Ти си мой покров
 и мой щит: На Твоето слово

 се надявам.

Matt 12:50 Защото, който 
върши волята на Отца Ми, 

Който е на небесата, той Ми
 е брат и сестра и майка.

Евр. 13:6 Господ ми е помощник;
 няма да се убоя; Какво ще

 ми стори човек?

Пс. 119:100 По-разумен съм от 
старите, Защото опазих Твоите 

правила.



Пс. 119:71 Добре ми стана, че бях 
наскърбен, За да науча Твоите 

повеления.

Пр. 19:23 Страхът от Господа спомага 
към живот; Който [го има] ще си ляга 

наситен и не ще срещне зло.

Пс. 119:37 Отвърни очите ми
 да не гледат суета, И съживи

 ме в пътищата Си.

Пр. 16:18 Гордостта предшествува
 погибелта, И високоумието -

 падането.

Пс. 119:115 Отдалечете се от мене,
 вие злодейци, Защото аз ще пазя

 заповедите на моя Бог.

Пр. 4:23 Повече от всичко друго що 
пазиш, пази сърцето си, Защото от 

него са изворите на живота.

Пр. 4:25 Очите ти нека гледат право 
напред, И клепачите ти нека бъдат 

оправени право пред тебе.

Пр. 4:26 Обмисляй внимателно 
пътеката на нозете си, И всичките ти 

пътища нека бъдат добре уредени.

Пр. 4:27 Не се отбивай ни на дясно
 ни на ляво; Отклони ногата си от зло.

И.Н. 1:9 Ето, заповядвам ти: бъди
 силен и смел; да не се плашиш и да

 не се страхуваш; защото Господ
 твоят Бог е с тебе гдето и да идеш.

Пр. 18:10 Името Господно е яка
 кула; Праведният прибягва в 
нея и е поставен на високо.

Пр. 21:23 Който въздържа
 устата си и езика си Опазва

 душата си от смущения.

Екл. 7:16 Не ставай прекалено 
праведен, И не мисли себе си 
чрезмерно мъдър; Защо да се 

погубиш?

Екл. 12:13 Нека чуем краят на 
цялото слово: Бой се от Бога и 
пази заповедите Му, Понеже

 това е всичко за човека.

Ис. 30:15 Чрез завръщане и почиване 
ще се избавите, В безмълвие и 
увереност ще бъде, силата ви.

Евр. 12:5 Сине мой, не презирай 
наказанието на Господа, Нито да 

ослабваш, когато те изобличава Той;

Пр. 24:3 С мъдрост се гради къща,
 И с разум се утвърждава.

Ис. 40:31 […] Но ония, които чакат
 Господа, ще подновят силата си,

 Ще се издигат с крила като орли; […]



Пр. 16:33 Жребието се хвърля
 в скута, Но решението чрез

 него е от Господа.

Евр. 2:6 Защото Господ наказва 
този, когото люби, И бие всеки 

син, когото приема.

Пр. 17:22 Веселото сърце е
 благотворно лекарство, 

А унилият дух изсушава костите.

И.Н. 1:3 Всяко място, на което 
стъпи стъпалото на нозете ви, 

давам ви го.

Пр. 19:14 Къща и богатство се
 оставят наследство от бащите, Но
 благоразумна жена е от Господа.

И.Н. 23:11 За това, внимавайте 
добре да любите Господа вашия 

Бог.

Пр. 10:30 Праведният никога
 няма да се поклати, А нечестивите

 няма да населят земята.

Matt 12:20 Смазана тръстика няма 
да пречупи, И замъждял фитил 

няма да угаси.

Пр. 23:4 Не се старай да придобиеш 
богатство, Остави се от тая си мисъл.

И.Н. 3:5 Исус каза още на людете: 
Осветете се, защото утре Господ ще 

извърши всред вас чудни дела.

И.Н. 6:16 Извикайте, защото Господ 
ви предаде града.

Пр. 22:6 Възпитавай детето отрано в 
подходящия за него път, И не ще се 

отклони от него, дори когато остарее.

Пр. 23:26 Сине мой, дай сърцето
 си на мене, И очите ти нека
 внимават в моите пътища.

Евр. 10:39 Ние, обаче, не сме от
 ония, които се дърпат назад, та се
 погубват, а от тия, които вярват та

 се спасява душата им.

Пр. 24:6 Защото с мъдър съвет 
ще водиш войната си, И чрез
 множеството съветници бива

 избавление.

И.Н. 24:14 Сега, прочее, бойте
 се от Господа, и служете Му

 с искреност и истина.

Matt 8:13 Иди си; както си
 повярвал, така нека ти бъде.

1Пет. 2:2-3 пожелавайте като
 новородени младенци, чистото
 духовно мляко, за да пораснете

 чрез него към спасение […]



Евр. 10:37 "Защото още твърде малко 
време И ще дойде Тоя, Който има да 

дойде, и не ще се забави.

Ис. 45:2 Аз ще ходя пред тебе И ще 
изравня неравните места; Ще разбия 

медните врати, И ще строша железните 
лостове;

Ис. 42:3 Смазана тръстика няма да пречупи, И 

замъждял фитил няма да угаси; Ще постави 

правосъдие според истината.

3Ц. 18:38 Тогава огън от Господа падна 
та изгори всеизгарянето, дървата, 

камъните и пръстта, и облиза водата, 
която бе в окопа.

Ис. 48:18 Дано би послушал ти 
заповедите Ми! Тогава мирът ти щеше 
да бъде като река, И правдата ти като 

морските вълни;

Ис. 55:6 Търсете Господа, докле 
може да се намери. Призовавайте 

Го докато е близо;

Ис. 53:4 Той наистина понесе печалта 
ни, И със скърбите ни се натовари; А 
ние Го счетохме за ударен, Поразен от 

Бога, и наскърбен.

Ер. 8:4 При това рече им: Така казва 
Господ: Който падне, няма ли да стане? 

Който се отбие, няма ли да се върне?

Ис. 55:8 Защото Моите помисли не са 
[като] вашите помисли. Нито вашите 
пътища [като] Моите пътища, казва 

Господ.

Марк 10:51 Какво искаш да ти сторя?

Ис. 66:13 Както един, когото 
утешава майка му, Така Аз ще ви

 утеша; И ще се утешите в Ерусалим.

4Ц. 6:16 А той отговори: Не бой се, 
защото ония, които са с нас, важат 

повече от ония, които са с тях.

П.П. 3:27 Добро е за човека да носи 
хомот в младостта си.

Евр. 10:35 И тъй, не напущайте 
дръзновението си, за което имате 

голяма награда.

4Ц. 17:39 Но от Господа вашия Бог 
да се боите; и Той ще ви избави от
 ръката на всичките ви неприятели.

Як. 2:26 Защото, както тялото 
отделено от духа е мъртво, така и 
вярата отделена от дела е мъртва.

1Ц. 15:22 Всеизгарянията и жертвите 
угодни ли са тъй Господу, както 

слушането Господния глас?

Зах. 2:8 понеже който докача вас, 
докача зеницата на окото Му.



Пр. 27:5 Явното изобличение е
 подобро От [оная] любов, 

която не се проявява.

И.Н. 24:15 но аз и моят дом ще 
служим Господу.

Ис. 49:16 Ето, на дланите Си 
съм те врязал; Твоите стени

 са винаги пред Мене.

Пр. 28:13 Който крие престъпленията 
си няма да успее, А който ги изповяда 

и оставя ще намери милост.

Пр. 31:30 Прелестта е измамлива
 и красотата е лъх; Но жена, която се

 бои от Господа, тя ще бъде похвалена.

3Ц. 9:3 Чух молитвата ти и 
молението, с което се моли пред 

Мене.

Екл. 1:8 Окото не се насища
 с гледане, Нито се напълня 

ухото със слушане.

Неем. 8:10 и не скърбете, 
защото да се радвате, 

в Господа, е вашата сила.

Екл. 5:7 Защото, макар да
 изобилват сънища и суети и

 много думи, Ти се бой от Бога.

Евр. 10:36 Защото ви е нужно 
търпение, та, като извършите 

Божията воля, да получите 
обещаното.

Екл. 9:7 Иди, яж хляба си с радост,
 и пий виното си с весело сърце, Защото 
Бог вече има благоволение в делата ти.

Неем. 2:20 Небесният Бог, Той
 ще ни направи да благоуспеем.

 1Ц. 9:16 […] защото Аз погледнах
 благосклонно към людете Си, 

понеже викът им стигна до Мене.

4Ц. 19:6 Не бой се от думите, 
които си чул.

Ез. 2:1 Сине човешки, изправи 
се на нозете си, и ще ти говоря.

1Пет. 4:14 Блажени [сте], ако ви
 опозоряват за Христовото име;

 защото Духът на славата 
и на Бога почива на вас.

1Ц. 16:7 защото не е както гледа
 човек, понеже човек гледа на 
лице, а Господ гледа на сърце.

4Ц. 20:5 Чух молитвата ти, видях 
сълзите ти; ето Аз ще те изцеля;



Як. 1:22 Бивайте и изпълнители на 
словото, а не само слушатели, да 

лъжете себе си.

Matt 4:4 Не само с хляб ще живее
 човек, но с всяко слово, което 

излиза от Божиите уста.

Евр. 10:24-25 и нека се грижим един за
 друг, тъй щото да се поощряваме 
към любов и добри дела, като не 

преставаме да се събираме заедно [...]

Matt 4:10 На Господа твоя Бог да се 
покланяш, и само Нему да служиш.

Matt 5:3 Блажени нищите по дух, 
защото е тяхно небесното царство.

Matt 5:4 Блажени скърбящите, 
защото те ще се утешат.

Matt 5:7 Блажени милостивите, 
защото на тях ще се показва милост.

Matt 5:6 Блажени които гладуват
 и жадуват за правдата,

 защото те ще се наситят.

Matt 5:9 Блажени миротворците, 
защото те ще се нарекат Божии чада.

Matt 5:8 Блажени чистите по 
сърце, защото те ще видят Бога.

1Лет. 22:16 Стани та действувай;
 и Господ да бъде с тебе!

4Ц. 5:19 Иди с мир.

Matt 6:33 Но първо търсете Неговото 
царство и Неговата правда; и всичко 

това ще ви се прибави.

Евр. 10:16 Ще положа законите 
Си в сърцата им, И ще ги 

напиша в умовете им.

Matt 7:1-2 Не съдете, за да не бъдете
 съдени. Защото с каквато съдба съдите,
 с такава ще ви съдят, и с каквато мярка

 мерите, с такава ще ви се мери.

Matt 6:8 Matt 6:8 И тъй, не бъдете като 
тях; защото Отец ви знае от що се 
нуждаете преди вие да Му искате.

Matt 7:12 всяко нещо, което 
желаете да правят човеците на
 вас, така и вие правете на тях.

Matt 6:34 Затова, не се безпокойте
 за утре, защото утрешният ден ще
 се безпокои за себе си. Доста е на 
деня злото, което му се намери.



Лука 1:35 Светият Дух ще 
дойде върху ти, и силата на 

Всевишния ще те осени.

Йона 2:2 скръбта си извиках към
 Господа, и Той ме послуша; Из 

вътрешността на преизподнята
 извиках, [и] Ти чу гласа ми.

Евр. 10:32 Припомняйте си още за
 първите дни, когато, откак се 

просветихте, претърпяхте голяма
 борба от страдания.

Лука 1:37 Защото за Бога няма 
невъзможно нещо.

Лука 1:45 И блажена е тая, която 
е повярвала, че ще се сбъдне

 казаното й от Господа.

1Лет. 17:2 Стори всичко, що е в 
сърцето ти, защото Бог е с тебе.

Лука 3:11 Който има две ризи, нека
 даде на този, който няма; и който

 има храна, нека прави същото.

Matt 5:10 Блажени гонените заради 
правдата, защото е тяхно небесното 

царство.

Лука 3:16 Той ще ви кръсти със 
Светия Дух и с огън.

1Лет. 17:10 При това ти явявам, че 
Господ ще ти съгради дом.

Лука 5:20 Човече прощават ти се 
греховете.

1Лет. 17:13 Аз ще му бъда отец, 
и той ще Ми бъде син; и няма 

да отнема милостта Си от него.

1Йн. 5:14 И увереността, която имаме 
спрямо Него е това, че, ако просим 

нещо по Неговата воля, Той ни слуша;

Matt 5:11 Блажени сте, когато ви
 хулят и ви гонят, и говорят против

 вас лъжливо, всякакво зло заради Мене;

Лука 5:32 Не съм дошъл да призова 
праведните, но грешните на 

покаяние.

1Лет. 28:9 защото Господ изпитва 
всичките сърца; и знае всичките 

помисли на ума.

2Лет. 7:12 Чух молитвата ти и избрах 
това място да Ми бъде дом за жертви.

Евр. 10:26 Защото, ако съгрешаваме 
самоволно, след като сме познали 
истината, не остава вече жертва за 

грехове.



Мат. 7:14 Понеже тясна е портата и
 стеснен е пътят, който води в живот,
 и малцина са ония, които ги намират.

Мат. 7:7 Искайте, и ще ви се 
даде; търсете, и ще намерите;
 хлопайте, и ще ви се отвори.

Евр. 10:17 И греховете им
 и беззаконията им няма

 да помня вече.

Мат. Също така, всяко добро 
дърво дава добри плодове, а лошото 

дърво дава лоши плодове.

Matt 10:22 Ще бъдете мразени от 
всички, поради Моето име; а който 
устои до край, той ще бъде спасен.

Matt 10:39 Който намери живота си,
 ще го изгуби; и който изгуби живота си, 

заради Мене, ще го намери.

Matt 11:28 Дойдете при Мене
 всички, които се трудите и сте

 обременени, и Аз ще ви успокоя.

Matt 16:24 Ако иска някой да дойде
 след Мене, нека се отрече от себе
 си, нека дигне кръста си, и [така]

 нека Ме последва.

Matt 18:3 Истина ви казвам; ако се
 не обърнете като дечицата, никак

 няма да влезете в небесното царство.

Д.Ап. 22:16 И сега защо се бавиш? 
Стани, кръсти се и се умий от греховете 

си, и призови Неговото име.

Matt 19:26 А Исус[ ги] погледна и рече им: 
За човеците това е невъзможно;
 Но за Бога всичко е възможно.

Matt 21:22 И всичко, каквото и да 
поискате в молитва, като вярвате, ще 

получите.

Matt 24:42 Затова бдете, защото не 
знаете в кой ден ще дойде вашият 

Господ.

Matt 24:44 Затова бъдете и вие готови; 
защото в час, когато го не мислите, 

Човешкият Син иде.

Matt 26:41 Бдете и молете се, за да не 
паднете в изкушение. Духът е бодър, а 

тялото - немощно.

Matt 28:20 ето, Аз съм с вас през, 
всичките дни до свършека на века.

Марк 9:23 Ако можеш повярва! Всичко 
е възможно за този, който вярва.

Лука 6:36 Бъдете [прочее], 
милосърдни, както и Отец ваш е 

милосърден.



Лука 6:41 И защо гледаш съчицата в 

окото на брата си, а не забелязваш 

гредата в твоето око?

2Лет. 19:7 внимавайте в делата си; 

защото у Господа нашия Бог няма 

неправда, нито лицеприятие, нито 

дароприятие.

2Лет. 20:15 Не бойте се, нито да се 

уплашите от това голямо множество; 

защото боят не е ваш, но Божий.

Рим. 8:28 Но знаем, че всичко съдействува 

за добро на тия, които любят Бога, които 

са призовани според [Неговото] намерение.

2Лет. 25:9 Господ може да ти даде 

много повече от това.

2Кор. 12:9 Доволно ти е Моята

 благодат; защото силата Ми в

 немощ се показва съвършена.

Лука 7:23 блажен е оня, който не се 

съблазни в Мене.

Як. 1:17 Всяко дадено добро и всеки 

съвършен дар е отгоре, и слиза от 

Отца на светлините.

Марк 5:34 Дъщерьо, твоята вяра

 те изцели; иди си с мир, и бъди

 здрава от болестта си.

Откр. 21:6 Аз съм Алфа и Омега,

 началото и краят. На жадния ще дам

 даром от извора на водата на живота.

Марк 9:29 Тоя род с нищо не може

 да излезе, освен с молитва [и пост].

Лука 8:18 който има, нему ще се

 даде; а който няма, от него ще се

 отнеме и това, което мисли че има.

1Кор. 3:17 Ако някой развали Божия храм,

 него Бог ще развали; защото Божият 

храм е свет, който [храм] сте вие.

Евр. 3:12 Внимавайте братя, 

да не би да има в някого от вас

 нечестиво, невярващо сърце, 

което да отстъпи от живия Бог.

2Кор. 3:17 А Господ е Духът; и гдето

 е Господният Дух, [там] е свобода.

Евр. 2:18 Понеже в това дето и сам

 Той пострада като изкушен, може

 и на изкушаваните да помага.

2Тим. 4:18 Господ ще ме избави от 

всяко дело на лукавия и ще ме спаси

 [и въведе] в небесното Си царство.

Лука 8:39 Върни се у дома си и 

разкажи, какви неща ти стори Бог.



Марк 16:16 Който повярва и се

 кръсти ще бъде спасен; а който

 не повярва ще бъде осъден.

Лука 7:50 Твоята вяра те спаси; иди 

си с мир.

Лука 6:30 Дай на всеки, който ти 

поиска; и не изисквай нещата си от 

този, който ги отнема.

Д.Ап. 17:30 Бог, прочее, без да държи 

бележка за времената на невежеството, 

сега заповядва на всички човеци 

навсякъде да се покаят.

Лука 6:37 Не съдете, и няма да 

бъдете съдени; не осъждайте, и няма

 да бъдете осъждани; прощавайте,

 и ще бъдете простени;

Лука 14:11 Защото всеки, който

 възвишава себе си, ще се смири, а

 който смирява себе си ще се възвиси.

Лука 8:21 Майка Моя и братя Мои

 са тия, които слушат Божието

 слово и го изпълняват.

Лука 18:16 Оставете дечицата да

 дойдат при Мене и не ги възпирайте;

 защото на такива е Божието царство.

Лука 12:7 […] Но вам и космите на

 главата са всички преброени. Не бойте

 се; вие сте много по-скъпи от врабчета.

Лука 18:27 Невъзможното за 

човеците за Бога е възможно.

Лука 16:13 Не можете да 

служите на Бога и на мамона.
Д.Ап. 14:22 през много скърби трябва 

да влезем в Божието царство.

Лука 18:17 Истина ви казвам: Който не 

приеме, като детенце, Божието царство, 

той никак няма да влезе в него.

Йоан 3:3 Истина, истина ти казвам,

 ако се не роди някой отгоре, не

 може да види Божието царство.

Лука 19:10 Понеже Човешкият Син 

дойде да потърси и да спаси 

погиналото.

Йоан 4:42 понеже сами чухме

 и знаем, че Той е наистина

 [Христос] Спасителят на света.

Лука 22:42 Отче, ако щеш, отмини

 Ме с тази чаша; обаче, не Моята

 воля, но Твоята да бъде.

Йоан 8:31 Ако пребъдвате в Моето 

учение, наистина сте Мои ученици



2Кор. 5:17 За туй, ако е някой в Христа,

 той е ново създание; старото премина;

 ето, [всичко] стана ново.

Лука 8:48 Дъщерьо, твоята вяра те 

изцели; иди си с мир.

2Кор. 6:2 ето, сега е благоприятно

 време, ето, сега е спасителен ден.
Лука 9:55 защото Човешкият Син не е дошъл

 да погуби човешки души, но да спаси.

2Кор. 6:14 Не се впрягайте заедно с невярващите; 

защото какво общо имат правдата и беззаконието 

или какво общение има светлината с тъмнината?

Лука 9:24 който иска да спаси живота си,

 ще го изгуби; а който изгуби живота си

 заради Мене, той ще го спаси.

1Пет. 3:14 Но [даже], ако пострадате за

 правдата, блажени [сте]; а "от тяхното

 застрашаване не се бойте, нито се смущавайте.

Лука 9:25 Понеже какво се ползва

 човек, ако спечели целия свят,

 а изгуби или ощети себе си?

2Кор. 9:6 А това [казвам, че] който сее

 оскъдно, оскъдно ще и да пожъне; а който

 сее щедро, щедро ще и да пожъне.

Лука 10:3 Идете: ето, Аз ви 

изпращам като агнета посред вълци.

2Тим. 3:12 Но и всички, които искат

 да живеят благочестиво в Христа

 Исуса, ще бъдат гонени.

1Пет. 2:25 Защото като овце блуждаехте,

 но сега се върнахте при Пастиря и

 Епископа на душите ви.

2Кор. 11:14 И не е чудно; защото сам

 сатана се преправя на светъл ангел;

Лука 11:23 Който не е с Мене, той

 е против Мене; и който не събира 

заедно с Мене, той разпилява.

2Кор. 13:5 Изпитвайте себе си, дали

 сте във вярата; опитвайте себе си.

2Тим. 2:15 Старай се да се представиш 

одобрен пред Бога работник, който няма

 от що да се срамува, като излагаш право

 словото на истината.

Гал. 6:2 Един другиму теготите [си] носете,

 и така изпълнявайте Христовия закон.

Лука 12:9 но ако се отрече някой от Мене 

пред човеците ще бъде отречен пред 

Божиите ангели.



Йоан 3:17 Понеже Бог не е пратил Сина 
на света да съди света, но за да бъде 

светът спасен чрез Него.

Йоан 8:36 Прочее, ако Синът ви 
освободи, ще бъдете наистина 

свободни.

2Сол. 3:3 Но верен е Господ,
 Който ще ви утвърди и ще ви

 опази от лукавия.

Йоан 11:26 и никой, който е жив и 
вярва в Мене, няма да умре до века. 

Вярваш ли това?

2Тим. 2:1 Ти, прочее, чадо мое, 
заяквай в благодатта, която е в 

Христа Исуса.

Йоан 14:1 Да се не смущава сърцето 
ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и 

Мене.

Йоан 6:37 Всичко което Ми дава Отец,
 ще дойде при Мене, и който дойде
 при Мене никак няма да го изпъдя;

Йоан 14:15 Ако Ме любите, ще 
пазите Моите заповеди.

Йоан 9:31 Знаем, че Бог не слуша 
грешници; но ако някой е благочестив и 

върши Божията воля, него слуша.

Matt 19:6 Така щото не са вече двама, а 
една плът. И тъй, онова, което Бог е 

съчетал, човек да го не разлъчва.

Йоан 11:25 Аз съм възкресението и 
живота; който вярва в Мене, ако и 

да умре, ще живее.

Йоан 15:14 Вие сте Ми приятели, 
ако вършите онова, което ви 

заповядвам.

Йоан 11:40 Не рекох ли ти, че ако
 повярваш ще видиш Божията 

слава?

Фил. 4:4 Радвайте се всякога в
 Господа; пак ще кажа: Радвайте се.

Йоан 14:14 Ако поискате нещо в 
Мое име, това ще сторя.

Кол. 3:2 Мислете за горното, а не 
за земното.

Кол. 3:23 Каквото и да вършите, 
работете от сърце, като на Господа, 

а не като на човеци;

Д.Ап. 5:29 Подобава да се 
покоряваме на Бога, а не на 

човеците.



Гал. 6:7 Недейте се лъга; Бог не е за 
подиграване: понеже каквото посее 

човек, това ще и да пожъне.

Д.Ап. 12:11 Сега наистина зная, че 
Господ изпрати ангела Си и ме 

избави.

Мат. 24:35 Небето и земята 
ще преминат, но Моите думи

 няма да преминат.

Д.Ап. 13:41 Защото Аз ще извърша
 едно дело във вашите дни, Дело,
 което никак няма да повярвате,

 ако и да ви го разкаже някой.

Гал. 6:9 Да не ни дотегнува да 
вършим добро; защото, ако се не 

уморяваме, своевременно ще 
пожънем.

Лука 12:30-31Отец ви знае, че се
 нуждаете от това. Но търсете
 [Божието] царство и [всичко]

 това ще ви се прибави.

Гал. 6:10 И тъй, доколкото имаме 
случай, нека струваме добро на 

всички, а най-вече на своите по вяра.

Лука 13:12 Жено, освободена
 си от немощта си.

Мат. 19:30 Обаче мнозина първи 
ще бъдат последни, а последните 

първи.

Лука 15:10 Също така, казвам ви,
 има радост пред Божиите ангели

 за един грешник, който се кае.

Еф. 5:25 Мъже, любете жените си 
както и Христос възлюби църквата и 

предаде Себе Си за нея.

Лука 16:15 онова, което се
 [цени] високо между човеците,

 е мерзост пред Бога.

1Сол. 5:5 Защото вие всички сте
 синове на светлината, синове на
 деня: не сме от нощта, нито от

 тъмнината.

Лука 16:17 Но по-лесно е небето 
и земята да преминат, отколкото
 една точка от закона да падне.

Фил. 1:29 защото, относно Христа, 
вам е дадено не само да вярвате в 

Него, но и да страдате за Него.

Лука 17:1 Не е възможно да не
 дойдат съблазните; но горко на

 онзи, чрез който дохождат!

Фил. 2:3 […] [Не правете] нищо от
 партизанство или от тщеславие,

 но със смиреномъдрие нека всеки
 счита другия по-горен от себе си.

Фил. 2:12 изработвайте спасението 
си със страх и трепет.



Йоан 15:7 Ако пребъдете в Мене и
 думите Ми пребъдат във вас, искайте
 каквото и да желаете, и ще ви бъде.

Д.Ап. 16:31 Повярвай в Господа, 
Исуса [Христа], и ще се спасиш, ти и 

домът ти.

Йоан 16:24 искайте и ще получите,
 за да бъде радостта ви пълна.

Рим. 3:3 Понеже, ако някои бяха без
 вяра, що [от това?] тяхното неверие
 ще унищожи ли Божията вярност?

Мат. 15:11 Това, което влиза в устата, 
не осквернява човека; но това, което 

излиза от устата, то осквернява 
човека.

Рим. 5:1 И тъй, оправдани чрез
 вяра, имаме мир с Бога, чрез
 нашия Господ Исус Христос.

Д.Ап. 2:21 И всеки, който призове 
името Господно, ще се спаси.

Рим. 5:20 а гдето се умножи 
грехът, преумножи се благодатта;

Д.Ап. 10:34 Наистина виждам,
 че Бог не гледа на лице.

Откр. 21:6 Аз съм Алфа и Омега, началото 
и краят. На жадния ще дам даром от 

извора на водата на живота.

Д.Ап. 20:35 По-блажено е да дава 
[човек], отколкото да приема.

Рим. 8:37 Не; във всичко това
 ставаме повече от победители

 чрез Този, Който ни е възлюбил.

Фил. 1:6 който е почнал добро дело 
във вас, ще го усъвършенствува до 

деня на Исуса Христа.

2Сол. 1:6 Понеже е справедливо
 пред Бога да въздаде скръб на

 ония, които ви оскърбяват.

Откр. 2:7 На този, който победи, ще 
дам да яде от дървото на живота, 

което е [всред] Божия рай.

Гал. 5:16 Ходете по Духа, и няма да
 угождавате на плътските страсти.

Рим. 8:35 Кой ще ни отлъчи от
 Христовата любов? скръб ли,
 или утеснение, гонение или
 глад, голота, беда, или нож?

Рим. 12:11 […] В усърдието
 [бивайте] нелениви, пламенни 

по дух, като служите на Господа.



Д.Ап. 10:4 Твоите молитви и твоите 

милостини възлязоха пред Бога за 

спомен.

Фил. 4:13 За всичко имам сила чрез

 Онзи, Който ме подкрепява.

1Сол. 4:3 Понеже това е Божията 

воля - вашето освещение: да се

 въздържате от блудство.

Кол. 3:14 А над всичко това [облечете

 се] в любовта, която свързва всичко

 в съвършенството.

1Сол. 5:9 Защото Бог ни е определил не 

на гняв, но да получим спасение чрез

 нашия Господ Исус Христос.

Лука 18:17 Истина ви казвам: Който не

 приеме, като детенце, Божието царство,

 той никак няма да влезе в него.

2Тим. 2:3 Съучаствувай в страданията

 като добър войник Исус Христов.

Лука 21:19 Чрез твърдостта си ще 

придобиете душите си.

Д.Ап. 9:15 Иди, защото той
 ми е съд избран да. 

Д.Ап. 7:3 Излез из отечеството си

 и из рода си, та дойди в земята,

 която ще ти покажа.

1Йн. 2:15 Не любете света, нито 

каквото е на света. Ако люби някой

 света, в него няма любов към Отца.

Лука 24:38 Защо се смущавате? и защо

 се пораждат такива мисли в сърцата ви?

1Йн. 2:6 Който казва, че пребъдва

 в Него, сам е длъжен да ходи, 

както е ходил [Христос].

Йоан 3:27 Човек не може да вземе върху

 си нищо, ако не му е дадено от небето.

3Йн. 1:11 Възлюбений, не подражавай 

злото, но доброто. Който върши добро, от

 Бога е; който върши зло, не е видял Бога.

Йоан 6:27 Работете, не за храна,

 която се разваля, а за храна,

 която трае за вечен живот. 

Рим. 2:21 тогава ти, който учиш

 другиго, учиш ли себе си?

Еф. 2:8 Защото по благодат сте

 спасени чрез вяра, и то не от

 сами вас; това е дар от Бога;



Рим. 9:16 И тъй, не зависи от този,
 който иска, нито от този, който тича,

 но от Бога, Който показва милост.

Рим. 12:13 […] Помагайте на 
светиите в нуждите им; 

предавайте се на гостолюбие.

Рим. 11:29 Защото даровете и
 призванието от Бога са неотменими.

Рим. 12:15 Радвайте се с ония,
 които се радват; Плачете

 с ония, които плачат.

Рим. 12:2 И недейте се съобразява
 с тоя век , но преобразявайте се

 чрез обновяването на ума си […]

Рим. 12:17 Никому не връщайте зло за 
зло; промишлявайте за това, което е 

добро пред всичките човеци.

Рим. 12:10 В братолюбието [си]
 обичайте се един друг, като

 сродници; изпреваряйте да си
 отдавате един на друг почит.

Еф. 4:26-27 Гневете се, но без да
 съгрешавате; слънцето да не залезе
 в разгневяването ви; нито давайте

 място на дявола.

Рим. 12:14 Благославяйте ония,
 които ви гонят, благославяйте,

 и не кълнете.

Рим. 12:21 Не се оставяй да те 
побеждава злото; но ти побеждавай 

злото чрез доброто.

Рим. 12:16 не давайте ума си на високи
 неща, но предавайте се на скромни
 неща; не считайте себе си за мъдри.

Рим. 13:12 Нощта премина, а денят 
наближи; и тъй нека отхвърлим делата на 
тъмнината, и да се облечем в оръжието на 

светлината.

Рим. 12:18 ако е възможно,
 доколкото зависи от вас, 

живейте в мир с всичките човеци.

Рим. 13:14 Но облечете се с Господа
 Исуса Христа, и не промишлявайте

 за страстите на плътта.

Д.Ап. 1:8 Но ще приемете сила, когато 
дойде върху вас Светият Дух, и ще 

бъдете свидетели за Мене.

1Кор. 1:25 Защото Божието глупаво
 е по-мъдро от човеците, и Божието
 немощно е по-силно от човеците.

Лука 8:17 Защото няма нещо тайно, 
което не ще стане явно, нито потаено,

 което не ще се узнае и не ще излезе на яве.

Пс. 107:20 Изпраща словото Си та 
ги изцелява, И [ги] отървава от

 ямите, [в които лежат].



Рим. 3:23 Понеже всички съгрешиха и не 

заслужават да се прославят от Бога.

Йоан 6:68 Господи, при кого да отидем? 

Ти имаш думи на вечен живот.

Гал. 5:18 Но ако се водите от

 Духа, не сте под закон.

Йоан 6:54 Който се храни с плътта Ми

 и пие кръвта Ми, има вечен живот;

 и Аз ще го възкреся в последния ден.

Рим. 13:10 Любовта не върши зло

 на ближния; следователно, 

любовта изпълнява закона.

2Кор. 5:7 (защото с вярване

 ходим, а не с виждане).

Рим. 14:17 Защото Божието царство

 не е ядене и пиене, но правда, мир

 и радост в Светия Дух.

Йоан 8:11 Нито Аз те осъждам; иди си, 

отсега не съгрешавай вече.

Евр. 4:7 Днес, ако чуете Неговия

 глас, Не закоравявайте сърцата си.

Йоан 8:12 Аз съм светлината на света; 
който Ме следва няма да ходи в тъмнината,

 но ще има светлината на живота.

Евр. 6:14 Наистина ще те благословя 

премного и ще те умножа и преумножа.

Йоан 9:25 едно зная, че бях

 сляп, а сега виждам.

Евр. 13:5 Не се впримчвайте в сребролюбието;
 задоволявайте се с това, що имате, защото
 сам [Бог] е рекъл: "Никак няма да те оставя

 и никак няма да те забравя".

Йоан 11:4 Тази болест не е смъртоносна,

 но е за Божията слава, за да се прослави 

Божият Син чрез нея.

Евр. 13:8 Исус Христос е 

същият вчера днес и до века.

Откр. 2:11 Който победи, няма да

 бъде повреден от втората смърт.

Откр. 2:4 Но имам [това] против 

тебе, че си оставил първата си любов.

Йоан 13:16 Истина, истина ви казвам,
 слугата не е по-горен от господаря си,
 нито пратеникът е по-горен от онзи,

 който го е изпратил.



Рим. 13:13 Както в бял ден нека ходим
 благопристойно, не по пирования и

 пиянства, не по блудство и
 страстолюбие, не по крамоли и зависти.

2Кор. 4:17 Защото нашата привременна
 лека скръб произвежда все повече и

 повече една вечна тежина на слава за нас.

Рим. 15:1 Прочее, ние силните сме
 длъжни да носим немощите на

 слабите и да не угаждаме на себе си.

2Кор. 7:10 Защото скръбта по Бога докарва 
спасително покаяние, което не причинява 

разкаяние; но светската скръб докарва смърт.

1Кор. 15:19 Ако само в тоя живот се 
надяваме на Христа, то от всичките 

човеци ние сме най-много за съжаление.

1Кор. 14:1 Следвайте любовта; Но
 копнейте и за духовните дарби, а

 особено за [дарбата] да пророкувате.

Йоан 15:8 В това се прославя Отец
 Ми, да принасяте много плод; 

и [така] ще бъдете Мои ученици.

Откр. 22:12 Ето, ида скоро; и у Мене е 
наградата, [която давам], да отплатя на 
всекиго, според каквито са делата му.

1Кор. 9:26 И тъй, аз така тичам,
 не като към нещо неизвестно; 

така удрям, не като че бия въздуха;

Йоан 20:29 блажени ония, които,
 без да видят, са повярвали.

1Кор. 11:32 А когато биваме съдени от 
Господа, [с това] се наказваме, за да не 

бъдем осъдени заедно със света.

Йоан 13:34 да се любите един другиго; 
както Аз ви възлюбих, така и вие да се 

любите един другиго.

Йоан 13:20 Истина, истина ви казвам,
 който приеме онзи, когото Аз пращам,
 Мене приема; и който приема Мене,

 приема Този, Който Ме е пратил.

Откр. 2:10 Не бой се от това, 
което скоро ще пострадаш.

Йоан 13:35 По това ще познаят
 всички, че сте Мои ученици,
 ако имате любов помежду си.

Откр. 3:10 Понеже си опазил Моята 
заповед да търпиш, то Аз ще опазя 

тебе от времето на изпитанието.

Йоан 14:6 Аз съм пътят, и истината,
 и животът; никой не дохожда при

 Отца, освен чрез Мене.

Мат. 22:39 Да възлюбиш 
ближния си, както себе си.



2Тим. 2:16 отдалечавай се от 

скверните празнословия.

Д.Ап. 10:15 Което Бог е очистил,

 ти за мръсно го не считай.

Лука 8:25 Где е вярата ви? Лука 5:27 Върви след Мене.

4Ц. 17:12 Не вършете това нещо. Йона 4:9 Добре ли е да негодуваш? 

Евр. 10:38 А който е праведен

 пред Мене , ще живее чрез вяра;

Д.Ап. 19:2 Приехте ли Светия 

Дух като повярвахте?

2Лет. 1:7 Искай какво да ти дам.
Як. 5:16 и молете се един за друг, 

за да оздравеете.

1Пет. 1:16 Бъдете свети, 

понеже Аз съм свет.
1Сол. 5:19 Духа не угасвайте.

Марк 13:5 Пазете се да ви 

не подмами някой.

4Ц. 19:20 Чух това, за което си се 

помолил на Мене.

Мат. 4:7 Да не изпитваш 

Господа твоя Бог.

Екл. 1:2 Суета на суетите, 

всичко е суета.

Бит. 32:2 Това е Божие войнство.
Изх. 3:12 Аз непременно 

ще бъда с тебе.



Откр. 21:5 И Седящият на престола
 рече: Ето, подновявам всичко.

1Кор. 16:14 Всичко у вас 

да става с любов.

Марк 12:34 Не си далеч 

от Божието царство.

Марк 12:17 Отдавайте Кесаревото на 
Кесаря, и Божието на Бога.

Ер. 15:19  Ако се върнеш [от тоя си
 ум], тогава пак ще те възстановя,

 За да стоиш пред Мене.

Зах. 1:3 Върнете се при Мене, казва 
Господ на Силите; И Аз ще се върна при 

вас, казва Господ на Силите.

Ер. 15:19 Αко отделиш скъпоценното от 
нищожното, Тогава ще [те направя да] 

бъдеш като Моите уста.

Зах. 3:4 Ето, отнех от тебе беззаконието 
ти, и ще те облека в богати одежди.

Ер. 32:27 Ето, Аз съм Господ, Бог на всяка 
твар; има ли нещо мъчно за Мене?

Ис. 2:22 Оставете се от човека,
 в чиито ноздри е лъх; Защото за

 какво може да се разчита на него?

Ер. 33:3 Извикай към Мене и ще ти 
отговоря, И ще ти покажа велики и тайни 

неща, Които не знаеш.

Ис. 7:9 Ефрем, чиято глава е
 Самария, А глава на Самария,

 Ромелиевият син. Ако не вярвате
 [това], вие няма да се утвърдите.

Ер. 33:11 Хвалете Господа на Силите,
 Защото Господ е благ, Защото

 Неговата милост е до века.

Ис. 7:11 Поискай си знамение от
 Господа твоя Бог; Искай го или в

 дълбината или във висината горе.

Пс. 6:9 Господ е послушал молбата ми. 
Господ ще приеме молитвата ми.

Ис. 30:21 Тоя е пътят, ходете по него.

Пс. 19:12 Кой съзнава своите
 прегрешения? Очисти ме от 

тайните [прегрешения].

Зах. 13:9 Пречиствайки ги както 
се чисти среброто, И изпитвайки

 ги както се изпитва златото.



Пс. 27:10 Защото баща ми и
 майка ми са ме оставили; 

Господ, обаче, ще ме прибере.

Ис. 33:17 Очите ти ще видят царя в 
красотата му, Ще видят 

широкоразпространена земя.

Пр. 3:27 Не въздържай доброто от ония,
 на които се дължи, Когато ти дава

 ръка да [им] го направиш.

Пс. 4:4 Треперете и не съгрешавайте;
 Размишлявайте в сърцата си на 

леглата си и мълчете. (Села).

Пс. 42:1 (По слав. 41). Както еленът
 пъхти за водните потоци, Така

 душата ми въздиша за Тебе, Боже.

Пс. 17:15 А аз ще видя лицето Ти в
 правда; Когато се събудя ще се 

наситя от изгледа Ти.

Пс. 34:15 Очите на Господа са 
върху праведните, И ушите 

Му към техния вик.

Пс. 6:2 Смили се за мене, Господи,
 защото изнемощях; Изцели ме, Господи,

 защото ме болят костите ми.

Пс. 29:11 Господ ще даде сила на 
людете Си; Господ ще благослови

 людете Си с мир.

Пр. 13:10 От гордостта произхожда
 само препиране, А мъдростта е с

 ония, които приемат съвети.

Пс. 116:7 Върни се, душе моя, в 
успокоението си, Защото Господ 

постъпи щедро към тебе.

Ер. 2:36 Защо се луташ толкоз

 много за да промениш пътя си?

Пс. 119:1 (По слав. 118). Блажени
 ония, които са правдиви в пътя,

 Които ходят в закона на Господа.

Ер. 5:25 Вашите беззакония 
отвърнаха тия неща, И вашите 
грехове ви лишиха от доброто.

П.П. 3:26 Добро е да се надява някой и
 тихо да очаква спасението от Господа.

Пр. 15:30 Светъл поглед весели сърцето, 

И добри вести угояват костите.

Пс. 2:7 Господ ми каза: Ти си 
Мой Син; Аз днес те родих.

П.П. 3:25 Благ е Господ към ония, които

 Го чакат, към душата, която Го търси.



Пс. 111:10 Началото на мъдростта

 е страх от Господа.

П.П. 3:27 Добро е за човека да 

носи хомот в младостта си.

Пс. 118:18 Строго ме наказва Господ, 
Но на смърт не ме предаде.

П.П. 3:31 Защото Господ 

не отхвърля до века.

Пс. 119:9 Как ще очисти младежът 
пътя си? Като [му] дава внимание 

според Твоето слово.

П.П. 3:37 Кой ще е онзи, който
 казва нещо, и то става, без 

да го е заповядал Господ?

Пс. 119:75 Зная, Господи, че Твоите съдби са

 праведни, И по справедливост си ме наказал.

Пс. 3:4 С глас извиках, към Господа; 

И Той ме послуша от светия Си хълм.

Пр. 4:27 Не се отбивай ни на дясно 
ни на ляво; Отклони ногата си от зло.

Пс. 126:5 Ония, които сеят със 
сълзи, С радост ще пожънат.

Пр. 7:2 Пази заповедите ми и ще
 живееш - И поуката ми, като 

зеницата на очите си.

Пс. 25:16 Обърни се към мене и 
смили се за мене, Защото съм 

усамотен и наскърбен.

Пс. 34:9 Бойте се от Господа, вие
 Негови светии; Защото за боящите 

се от Него няма оскъдност.

Пр. 11:30 Плодът на праведния
 е дърво на живот; И който е 

мъдър придобива души.

Пс. 34:19 Много са неволите на 
праведния; Но Господ го избавя от 

всички тях;

Пс. 60:11 Помогни ни срещу 
противника, Защото суетно е 

човешкото избавление.



1Кор. 15:58 Затова възлюбени мои
 братя, бъдете твърди, непоколебими,

 и преизобилвайте всякога в
 Господното дело, понеже знаете,

 че в Господа трудът ви не е празен.

1Кор. 3:18-19 Ако някой между вас
 мисли, че е мъдър според тоя век,

 нека стане глупав за да бъде мъдър.
 Защото мъдростта на тоя свят е

 глупост пред Бога.

Откр. 2:23 И всичките църкви ще
 познаят, че Аз съм Който изпитвам
 вътрешности и сърца; и ще въздам
 на всеки от вас според делата му.

Йов 6:2-3 Дано само би се претеглила 
моята печал, И злополуката ми да би се
 турила срещу [нея] на везните! Понеже 

сега би била по-тежка от морския пясък.

1Кор. 7:34 Неомъжената се грижи 
за това, което е Господно, за да бъде
 света и в тяло и в дух; а омъжената
 се грижи за това, което е световно,

 как да угажда на мъжа си.

2Кор. 12:10 Затова намирам удоволствие
 в немощи, в укори, в лишения, в гонения,

 в притеснения за Христа; защото, 
когато съм немощен, тогава съм силен.

Блажен оня човек, Който не ходи по 
съвета на нечестивите, И в пътя на 

грешните не стои, И в събранието на 
присмивателите не седи;

ПСАЛМИ 1:1

1Кор. 10:13 […] Бог е верен, Който няма
 да ви остави да бъдете изпитани повече,

 отколкото ви е силата, но заедно с
 изпитанието ще даде и изходен път, така

 щото да можете да го издържите.

Пс. 37:7 Облегни се на Господа, и 
чакай Него; Не се раздразнявай 

поради този човек, който успява в 
пътя си Като извършва подлости.

Пс. 37:1-2 Не се раздразнявай поради
 злотворците, Нито завиждай на ония,

 които вършат беззаконие. Защото като
 трева скоро ще се окосят, И като 

зелена трева ще повехнат.

Изх. 15:2 Господ е сила моя, песен моя. 
И стана ми Спасител; Той ми е Бог, и ще 
Го прославя, Бащиният ми Бог, и ще Го 

превъзвиша.

Йоан 15:4 Пребъдвайте в Мене, и
 Аз във вас. Както пръчката не може
 да даде плод от самосебе си, ако не

 остане на лозата, така и вие не
 можете, ако не пребъдете в Мене.

Откр. 14:13 Блажени от сега нататък
 мъртвите, които умират в Господа;
 да! казва Духът, за да си починат от

 трудовете си; защото делата им
 следват подир тях.

Пс. 23:4 Да! и в долината на мрачната
 сянка ако ходя Няма да се уплаша
 от зло; Защото Ти си с мене; Твоят

 жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.

Откр. 3:20 Ето стоя на вратата и
 хлопам; ако чуе някой гласа Ми и
 отвори вратата, ще вляза при него 
и ще вечерям с него, и той с Мене.

Пс. 40:17 А аз съм сиромах и немощен, 
[Но] Господ се грижи за мене; Помощ 
моя и избавител мой си Ти; Боже мой, 

да се не забавиш.



Мих. 7:18 Кой е Бог като Тебе, Който прощава
 беззаконие, И не се взира в престъплението

 На останалите от наследството Си? Не държи
 гнева Си винаги, Защото Му е угодно [да показва] 

милост.

Дан. 12:3 Разумните ще сияят със
 светлостта на простора, и ония, 

които обръщат мнозина в правда 
като звездите до вечни векове.

Ис. 30:18 По тая причина Господ ще чака
 за да се смили за вас, И по тая причина

 ще се превъзнесе за да ви пожали;
 Защото Господ е Бог правосъден;
 Блажени всички, които Го чакат.

Еф. 6:12 Защото нашата борба не е срещу
 кръв и плът, но срещу началствата, 

срещу властите, срещу духовните [сили]
 на нечестието в небесните [места].

Як. 1:2-3 Считайте го за голяма радост,
 братя мои, когато падате в разни

 изпитни, като знаете, че изпитанието
 на вашата вяра произвежда твърдост.

Ис. 40:28 Не знаеш ли? не си ли чул,
 Че вечният Бог Иеова, Създателят

 на земните краища, Не ослабва и не
 се уморява? Неговият разум е

 неизследим.

Як. 1:17 Всяко дадено добро и всеки
 съвършен дар е отгоре, и слиза от
 Отца на светлините, у Когото няма
 изменение, или сянка от промяна.

Лука 17:20-21 Божието царство не иде
 така щото да се забелязва; Нито ще
 рекат: Ето тук е! или Там е! защото,
 ето Божието царство е всред вас.

Рим. 12:1 И тъй, моля ви, братя, поради
 Божиите милости, да представите телата
 си в жертва жива, света, благоугодна на
 Бога, [като]ваше духовно служение […]

Лука 12:11-12 И когато ви заведат в синаго-
гите и [пред] началствата и властите, не се

 безпокойте как или какво ще говорите, или
 какво ще кажете. Защото Светият Дух ще ви
 научи в същия час, какво трябва да кажете.

Мал. 4:2 А на вас, които се боите от
 името Ми, Ще изгрее Слънцето на

 правдата С изцеление в крилата си; 
И ще излезете и се разиграете като

 телци из обора.

Мих. 6:8 Той ти е показал, човече, що е
 доброто; И какво иска Господ от тебе

 Освен да вършиш праведното, да обичаш
 милост, И да ходиш смирено със своя Бог?

Йоан 14:21 Който има Моите заповеди и
 ги пази, той Ме люби; а който Ме люби 
ще бъде възлюбен от Отца Ми, и Аз ще 

го възлюбя, и ще явя Себе Си нему.

Йоан 7:37-38 Ако е някой жаден, нека
 дойде при Мене и да пие. Ако някой вярва
 в Мене, реки от жива вода ще потекат от

 утробата му, както рече писанието.

Йоан 16:33 Това ви казах, за да
 имате в Мене мир. В света имате

 скръб; но дерзайте Аз победих света.

1Тим. 6:12 Подвизавай се в доброто
 войнствуване на вярата; хвани се за

 вечния живот, на който си бил
 призван, като си направил добрата
 изповед пред мнозина свидетели.



Ис. 59:1 Ето, ръката на Господа не се е

 скъсила та да не може да спаси, Нито 

ухото Му отъпяло та да не може да чува;

Вт. 32:39 Вижте сега, че Аз съм Аз, И освен

 Мене няма Бог; Аз убивам и Аз съживявам,

 Аз наранявам и Аз изцелявам; И няма кой

 да избавя от ръката Ми.

Откр. 21:4 Той ще обърше всяка сълза от

 очите им, и смърт не ще има вече; 

нито ще има вече жалеене, ни плач, 

ни болка; първото премина.

Вт. 32:35 На Мене принадлежи възмездието

 и въздаянието; Ногата им с време ще се 

подплъзне; Защото близо е денят на погиването

 им, И приготвеното за тях наближава.

Ис. 30:20 И ако Господ и да ви даде Хляб на

 скръб и вода на утеснение, Пак учителите

 ти няма да бъдат скрити вече, Но очите ти

 ще гледат учителите ти.

Бит. 2:24 Затова ще остави човек баща

 си и майка си и ще се привърже към

 жена си и те ще бъдат една плът.

Ав. 2:1 На стражата си ще застана, Ще

 се изправя на кулата, И ще внимавам

 да видя какво ще ми говори Той, И

 какво да отговоря на изобличителя си.

Рим. 8:26 Така също и Духът ни помага в 

нашата немощ: понеже не знаем да се молим

 както трябва; но самият Дух ходатайствува в

 [нашите] неизговорими стенания;

2Кор. 7:1 И тъй, възлюбени, като имаме тия

 обещания, нека очистим себе си от всяка плътска

 и духовна нечистота, като се усъвършенствуваме

 в светост със страх от Бога.

Лука 21:34 Но внимавайте на себе си, да 

не би да натегнат сърцата ви от преяждане,

 пиянство и житейски грижи, и ви постигне

 оня ден внезапно като примка;

Евр. 12:11 Никое наказание не се вижда

 на времето да е за радост, а е тежко; 

но после принася правда като мирен плод

 за тия, които са се обучавали чрез него.

Йоан 4:23 Но иде час, и сега е, когато

 истинските поклонници ще се покланят

 на Отца с дух и истина; защото такива 

иска Отец да бъдат поклонниците Му.

И.Н. 1:8 Тая книга на закона да се не отдалечава

 от устата ти; но да размишляваш върху нея 

денем и нощем, за да постъпваш внимателно, 

според всичко каквото е написано в нея.

Йоан 5:24 Истина, истина ви казвам, който

 слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме

 е пратил, има вечен живот, и няма да дойде

 на съд, но е преминал от смъртта в живота.

1Йн. 4:18 В любовта няма страх, но 

съвършената любов изпъжда страха; Защото

 страхът има [в себе си] наказание, и който се

 страхува, не е усъвършенствуван в любовта.

Еф. 4:29 Никаква гнила дума да не излиза

 от устата ви, но онова, което е добро, за

 назидание според нуждата, за да принесе

 благодат на тия, които слушат;



Пс. 37:18-19 Господ знае дните на
 непорочните; И тяхното наследство ще 

бъде до века.Те няма да се посрамят в 
лоши времена. В дни на глад ще бъдат сити.

1Лет. 4:10 Дано действително ме
 благословиш, и дано разшириш пределите

 ми, и ръката Ти да бъде с мене, и да ме 
пазиш от зло, та да нямам скръб! 
И Бог му даде това, което поиска.

Соф. 3:17 Господ твой Бог е всред тебе,
 Силният, Който ще те спаси; Ще се 

развесели за тебе с радост, Ще се успокои
 в любовта Си, Ще се весели за тебе с песни.

Тит 1:15 За чистите всичко е чисто; а за 
осквернените и невярващите нищо няма 

чисто, но и умът им и съвестта им са 
осквернени.

2Кор. 5:10 Защото всички трябва да 
застанем открити пред Христовото

 съдилище, за да получи всеки според каквото
 е правил в тялото, било добро или зло.

Лука 21:36 Но бдете всякога, и молете
 се, за да сполучите да избегнете всичко,

 което предстои да стане, и да стоите
 пред Човешкия Син.

1Пет. 2:20 Защото, каква похвала, ако 
понасяте търпеливо, когато ви бият за

 престъпленията ви? Но когато вършите
 добро и страдате, ако понасяте търпеливо,

 това е угодно пред Бога.

Лука 12:8 И казвам ви: Всеки който
 изповяда Мене пред човеците, ще

 го изповяда и Човешкият Син 
пред Божиите ангели.

Д.Ап. 18:9-10 Не бой се, но говори и не 
млъквай; защото Аз съм с тебе, и никой 
няма да те нападне та да ти стори зло; 
защото имам много люде в тоя град.

Лука 12:22-23 не се безпокойте за живота
 [си], какво ще ядете, нито за тялото си, 
какво ще облечете. Защото животът е 

повече от храната, и тялото от облеклото.

1Йн. 3:1 Вижте каква любов е дал нам
 Отец, да се наречем Божии чада; А

 [такива] и сме. Затова светът не 
познава нас, защото Него не позна.

Мат. 7:21 Не всеки, който Ми казва: 
Господи! Господи! ще влезе в небесното 
царство, но който върши волята на Отца 

Ми, Който е на небесата.

Евр. 4:13 И няма създание, което да 
не е явно пред [Бога;] но всичко е голо

 и разкрито пред очите на Този, на 
Когото има да отговаряме.

Лука 10:19 Ето, давам ви власт да
 настъпвате на змии, и на скорпии,
 и [власт] над цялата сила на врага;

 и нищо няма да ви повреди.

1Йн. 4:6 Ние сме от Бога; който познава
 Бога, нас слуша; който не е от Бога, не
 ни слуша. По това разпознаваме духа

 на истината и духа на заблудата.

2Кор. 10:17-18 А който се хвали, с Господа
 да се хвали. Защото не е одобрен тоя, 
който сам себе си препоръчва, но тоя, 

когото Господ препоръчва.



Лука 17:10 Също така и вие, когато
 извършите все що ви е заповядано,

 казвайте: Ние сме безполезни слуги;
 извършихме [само] това, което бяхме

 длъжни да извършим.

Рим. 8:18 Понеже смятам, че
 сегашните временни страдания не

 заслужават да се сравнят със славата,
 която има да се открие към нас.

И.Н. 24:14 […] и махнете боговете,
 на които служеха бащите ви оттатък

 реката и в Египет, и служете Господу.

Рим. 13:1 Всеки човек да се покорява на 
властите, които са над него; защото няма 

власт, която да не е от Бога, и колкото 
[власти] има, те са отредени от Бога.

Йоан 6:63 Духът е, който дава живот; 
плътта нищо не ползува; думите, които 

съм ви говорил, дух са и живот са.

Екл. 8:11 Понеже присъдата против 
нечестиво дело не се изпълнява скоро, 

Затова сърцето на човешките чада е 
всецяло предадено да струва зло.

2Тим. 3:16 Всичкото писание [е]
 боговдъхновено и полезно за поука,

 за изобличение, за поправление, 
за наставление в правдата.

Еф. 5:15-16 И тъй, внимавайте добре
 как се обхождате, не като глупави,

 но като мъдри, като изкупвате
 благовремието, защото дните са лоши.

Еф. 5:22-23 Жени, [подчинявайте се] на 
своите мъже, като [длъжност] към

 Господа; защото мъжът е глава на жената, 
както и Христос е глава на църквата.

1Кор. 6:12 Всичко ми е позволено, 
ала не всичко е полезно; всичко 

ми е позволено, но не ща да 
съм обладан от нищо.

Йоан 14:27 Мир ви оставям; Моя мир ви 
давам; Аз не ви давам както светът дава. 
Да се не смущава сърцето ви, нито да се 

бои.

1Кор. 7:32-33 Нежененият се грижи за това, 
което е Господно, как да угажда на

 Господа; а жененият се грижи за това,
 което е световно, как да угажда на жена си.

Йоан 12:25 Който обича живота си, ще
 го изгуби; и който мрази живота си на
 този свят, ще го запази за вечен живот.

Мат. 5:44 Но Аз ви казвам: 
Обичайте неприятелите си и 

молете се за тия, които ви гонят.

Пс. 39:1 Ще внимавам в пътищата си 
За да не съгреша с езика си. Ще имам 
юзда за устата си, Докато е пред мене 

нечестивият.

Вт. 1:17 В съда да не гледате на лице;
 да изслушвате малкия, както големия;

 да се не боите от човешко лице,
 защото съдът е Божий. 



Йоан 15:2 Всяка пръчка в Мене, която не 
дава плод, Той я отрязва; и всяка що дава 

плод, очистя я, за да дава повече плод.

1Пет. 2:11 Възлюбени, умолявам ви,
 като пришелци и чужденци [на света],
 да се въздържате от плътски страсти,

 които воюват против душата.

1Кор. 15:50 А това казвам, братя, 
че плът и кръв не могат да 

наследят Божието царство, нито
 тленното наследява нетленното.

Д.Ап. 2:38 Покайте се, и всеки от вас
 нека се кръсти в името Исус Христово

 за прощение на греховете ви; и ще
 приемете тоя дар, Светия Дух.

Рим. 12:20 Ако е гладен неприятелят
 ти, нахрани го; Ако е жаден, напой го;

 Защото, това като правиш, 
ще натрупаш жар на главата му.

Д.Ап. 3:19 Затова покайте се и обърнете 
се, за да се заличат греховете ви, та да 

дойдат освежителни времена от лицето 
на Господа.

Рим. 12:19 Не си отмъстявайте, 
възлюбени, но дайте място на [Божия] 

гняв; защото е писано: "На мене 
принадлежи отмъщението, Аз ще сторя 

въздаяние, казва Господ".

2Пет. 2:9 то знае Господ как да 
избави благочестивите от напаст, 

а неправедните да държи под 
наказание за съдния ден.

Рим. 10:9 Защото, ако изповядаш
 с устата си, че Исус е Господ, и

 повярваш със сърцето си, че Бог Го е
 възкресил от мъртвите ще се спасиш.

Рим. 8:13 Защото, ако живеете плътски, 
ще умрете; но ако чрез Духа умъртвявате 

телесните действия, ще живеете.

Откр. 16:15 Ето, ида като крадец.
 Блажен оня, който бди и пази 
дрехите си, за да не ходи гол,

 та да не гледат срамотата му.

Лука 12:15 И каза им: Внимавайте 
и пазете се от всяко користолюбие;

 защото животът на човека не се
 състои в изобилието на имота му.

Йоан 12:26 Ако служи някой на Мене, 
Мене нека последва; и дето съм Аз, там 
ще бъде и служителят Ми. Който служи 

на Мене, него ще почете Отец Ми.

Гал. 5:13 Защото вие, братя, на 
свобода бяхте призовани; само не

 [употребявайте] свободата си като
 повод за [угаждане] на плътта, но
 с любов служете си един на друг.

Пс. 42:5 Защо си отпаднала душе моя? И 
[защо] се смущаваш дълбоко в мене? 

Надявай се на Бога; защото аз още ще Го 
славословя [За] помощта от лицето Му.

Як. 3:1-2 Братя мои, не ставайте
 мнозина учители, като знаете, че ще
 приемем по-тежко осъждане. Защото

 ние всички в много неща грешим.



Екл. 12:12 А колкото за [нещо] повече от 

това, сине мой, приеми увещание, Че 

правене много книги няма край, И много 

четене е труд на плътта.

Пр. 25:15 Чрез въздържаност 
се склонява управител, 

И мек език троши кости.

Екл. 8:5 Който пази заповедта няма
 да види нещо зло; И сърцето на 

мъдрия познава, [че има] и време
 и съдба [за непокорството].

Екл. 7:15 Има праведен, който загива в 

правдата си, И има нечестив, който 

дългоденствува в злотворството си.

1Пет. 3:12 Защото очите на Господа 
са върху праведните, И ушите Му към

 тяхната молитва; Но лицето на Господа
 е против ония, които вършат зло.

Як. 1:13 Никой, който се изкушава,
 да не казва: Бог ме изкушава, защото

 Бог се не изкушава от зло, и Той
 никого не изкушава.

Пр. 27:23 Внимавай да познаваш
 състоянието на стадата си, 
И грижи се за добитъка си;

Ис. 41:17 [Когато] сиромасите и
 немотните потърсят вода, 

А няма, и езикът им съхне от 
жажда, Аз Господ ще ги послушам.

Лука 10:20 Обаче, недейте се радва 
на това, че духовете ви се покоряват;

 а радвайте се, че имената ви са
 написани на небесата.

Фил. 4:6 Не се безпокойте за нищо;

 но във всяко нещо, с молитва и

 молба изказвайте прошенията

 си на Бога с благодарение.

Ис. 66:2  Но пак, на този ще погледна, 
На оня, който е сиромах и съкрушен

 духом, И който трепери от словото Ми.

Гал. 6:8 […] Защото, който сее за плътта си, от 
плътта си ще пожъне тление, а който сее за 

Духа, от Духа ще пожъне вечен живот.

Ис. 42:20 Ти гледаш много неща
 но не наблюдаваш; Ушите му 
са отворени, но той не чува.

Зах. 4:6 Не чрез сила, нито чрез мощ, Но 
чрез Духа ми, казва Господ на Силите.

Ер. 17:10 Аз, Господ, изпитвам сърцето,
 Опитвам вътрешностите, За да въздам

 всекиму според постъпките му, И
 според плода на делата му.

Мат. 18:19 ако двама от вас се съгласят на 

земята за каквото и да било нещо, което да 

поискат, ще им бъде[ дадено] от Отца Ми, 

Който е на небесата.



Пс. 97:1-2 (По слав. 96). Господ царува; нека 
се радва земята; Нека се веселят 

множеството острови. Облак и мрак са около 
Него; Правда и съд са основа на престола 

Му.

Зах. 10:1 Искайте от Господа дъжд във време 
на пролетния дъжд; И Господ, който прави 
светкавици, Ще им даде изобилен дъжд, И 

трева всекиму на полето.

Ер. 29:11 Защото аз зная мислите,
 които мисля за вас, казва Господ,
 мисля за мир, а не за зло, за да 

ви дам бъдеще и надежда.

Пс. 50:14-15 Принеси Богу жертва на
 хваление, И изпълни на Всевишния

 обреците си; призови Ме в ден на напаст;
 И Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш.

Ис. 35:3-4 Укрепете немощните ръце,
 И утвърдете ослабналите колена.

 Кажете на ония, които са с уплашено
 сърце; Укрепете се! не бойте се!

Зах. 13:9 Те ще призоват Моето име, 
И Аз ще ги послушам; Ще река: Тия

 са Мои люде; А те ще рекат, [всеки]
 един: Господ е мой Бог.

Ер. 39:17 Но тебе ще избавя в оня 
ден, казва Господ, Та не ще бъдеш

 предаден в ръката на човеците, 
От чието лице се боиш.

Ис. 26:20 Дойдете, люде Мои, влезте в 
скришните си стаи, И затворете вратите след 

себе си; Скрийте се за един малък миг, 
Догдето премине гневът.

Пс. 103:2-3 Благославяй, душе моя,
 Господа, И не забравяй ни едно от
  всичките Му благодеяния. [Той е], 

Който прощава всичките ти беззакония,
 Изцелява всичките ти болести;

Ер. 1:19 [...]Те ще воюват против тебе, Но 
няма да ти надвият; Защото Аз съм с тебе, 

за да те избавям, казва Господ.

Ер. 9:24 […] Но който се хвали нека се хвали с 
това, Гдето разбира и познава Мене, Че съм 

Господ, Който извършвам милост, 
Правосъдие и правда на земята.

Ер. 9:23 Мъдрият да не се хвали 
с мъдростта си, Силният да не се 
хвали със силата си, И богатият 
да не се хвали с богатството си.

Пс. 68:6 Бог настанява в 
семейство усамотените; Извежда 
в благоденствие затворниците; А

 бунтовниците живеят в безводна земя.

Пс. 127:1 (По слав. 126). Ако Господ
 не съгради дома, Напразно се трудят

 зидарите; Ако Господ не опази 
града, Напразно бди стражарят.

Пс. 32:5 Признах греха си пред Тебе, и 
беззаконието си не скрих; Рекох: Ще 

изповядам Господу престъпленията си.

Пс. 4:8 Спокойно ще легна и ще спя, 
Защото Ти, Господи, в самотия ме 

правиш да живея в безопасност.



Пс. 32:1 (По слав. 31). Давидов псалом. 
Поучение. Блажен [оня], чието 

престъпление е простено, Чийто грях е 
покрит.

Ер. 31:16 Въздържай гласа си от плач
 И очите си от сълзи, Защото делото

 ти ще се възнагради, казва Господ.

Пс. 32:9 Не бивайте като кон или като 
мъска, Които нямат разум; За чиито 

[челюсти] трябват оглавник и юзда, за да 
ги държат.

Ис. 41:13 Защото Аз Господ твоят Бог
 съм, Който подкрепям десницата ти, И
 ти казвам: Не бой се, Аз ще ти помогна.

Пс. 34:13 ПазиA293:B315 езика си от 
зло И устните си от лъжливо говорене.

Ис. 43:1 Не бой се, защото Аз те 
изкупих,

 Призовах те по име; Мой си ти.

Пс. 34:17 [Праведните] извикаха,
 и Господ послуша, И от 

всичките им беди ги избави.

Ис. 43:18 Не си спомняйте предишните

 неща, Нито мислете за древните събития.

Пс. 42:2 Жадна е душата ми за 
Бога, за живия Бог; Кога ще 
дойда и ще се явя пред Бога?

Ис. 43:19 Да! ще направя 
път в пустинята, И реки

 в безводната земя.

Пс. 56:11 На Бога уповавам; Няма
 да се боя; Какво ще ми стори човек?

Ис. 43:25 Аз, Аз съм, Който изтривам
 твоите престъпления заради Себе Си,
 И няма да си спомня за греховете ти.

Пс. 68:5 Отец на сирачетата
 и съдия на вдовиците Е Бог

 в Своето обиталище.

Пс. 119:105 Твоето слово е светилник на 
нозете ми, И виделина на пътеката ми.

Пс. 86:1 (По слав. 85). Господи,
 приклони ухото Си; Послушай ме,
 защото съм сиромах и немощен.

Ис. 54:8 В изобилието на гнева Си скрих 
лицето Си от тебе за един миг; Но с вечна 
благост ще се смиля за тебе, Казва Господ 

Изкупителят ти.



Ер. 21:8 Така казва Господ: Ето,
 полагам пред вас пътя на 

живота и пътя на смъртта.

Ер. 1:5 Преди да ти дам образ в 
корема познах те, и преди да 

излезеш из утробата осветих те.

Пс. 126:3 Господ извърши
 велики неща за нас, [От които]

 се изпълниха с радост.

Ер. 12:3 Но Ти, Господи, ме познаваш; 
Виждаш ме и изпитваш [какво е] 

сърцето ми спрямо Тебе.

Пс. 145:14 Господ подкрепя всичките 
падащи, И изправя всичките сгърбени.

П.П. 1:18 Праведен е Господ, защото 
въстанах против заповедите Му.

Пр. 3:24 Когато лягаш не ще се
 страхуваш; Да! ще лягаш и сънят 

ти ще бъде сладък.

Пр. 13:1 Мъдрият син слуша 
бащината си поука, А присмивателят

 не внимава на изобличение.

Пр. 3:34 Наистина Той се присмива
 на присмивачите, А на смирените

 дава благодат.

Пр. 13:12 Отлагано ожидане
 изнемощява сърцето, А постигнатото

 желание е дърво на живот.

Пр. 6:22 Когато ходиш [наставлението]
 ще те води, Когато спиш, ще те пази;

 Когато се събудиш ще се разговаря с тебе.

Пр. 14:21 Който презира ближния си,
 съгрешава, А който показва милост

 към сиромасите е блажен.

Пр. 10:19 В многото говорене 
грехът е неизбежен; Но който

 въздържа устните си е разумен.

Пр. 15:33 Страхът от Господа е
 възпитание в мъдрост, И смирението

 предшествува славата.

Пр. 16:3 Възлагай делата си на
 Господа, И ще се утвърдят

 твоите намерения.

Пр. 16:7 Когато са угодни на Господа
 пътищата на човека, Той примирява

 с него и неприятелите му.



Пр. 16:9 Сърцето на човека
 начертава пътя му, Но Господ

 оправя стъпките му.

Пр. 14:12 Има път, който се вижда
 прав на човека, Но краят
 му е пътища към смърт.

Ис. 51:12 Аз, Аз съм, Който ви 
утешавам; Кой си ти та се боиш от
 смъртен човек, И от човешки син,

 който ще стане като трева;

Пс. 127:1 (По слав. 126). Ако Господ не 

съгради дома, Напразно се трудят 

зидарите; Ако Господ не опази града, 

Напразно бди стражарят.

Пс. 119:75 Зная, Господи, че 
Твоите съдби са праведни, И 

по справедливост си ме наказал.

Пс. 68:6 Бог настанява в семейство
 усамотените; Извежда в благоденствие

 затворниците; А бунтовниците 
живеят в безводна земя.

Пр. 3:5 Уповавай на Господа от все
 сърце, И не се облягай на своя разум.

Пс. 4:8 Спокойно ще легна и ще спя,
 Защото Ти, Господи, в самотия 

ме правиш да живея в безопасност.

Пс. 50:14-15 Принеси Богу жертва на
 хваление, И изпълни на Всевишния обреците
 си; И призови Ме в ден на напаст; И Аз ще

 те избавя; и ти ще Ме прославиш.

Пс. 32:5 Признах греха си пред Тебе, 
и беззаконието си не скрих; Рекох: Ще

 изповядам Господу престъпленията си;
 И Ти прости вината на греха ми.

Пс. 95:7-8 Днес, ако искате да слушате 
гласа Му, Не закоравявайте сърцата си
 както в Мерива. Както в деня, когато

 [Ме] изпитахте в пустинята.

Пс. 133:1 (По слав. 132). Ето 
колко е добро и колко е угодно 

Да живеят братя в единодушие!


