- Dragostea este mai presus de obligaţiile pe care le impune orice lege, chiar
legea lui Dumnezeu.
- Când spui "Dumnezeu este" ai spus prea puţin despre El. Dumnezeu se
întâmplă. El este o uriaşă venire şi devenire. Numele Său în ebraică este "El",
care exprimă o direcţie. "El" înseamnă "către", mişcare de la alfa la omega.
- Frumuseţea îşi capătă toată strălucirea de la adevăr.
- Dacă i-am mulţumi lui Dumnezeu pentru tot ceea ce face pentru noi, nu am
mai avea timp să ne plângem.
- Dacă credinţa nu este urmată de fapte, ori credinţa nu-i adevărată, ori nu
crezi tu în ea.
- Eşti şovăielnic? Spui că religia este lipsită de importanţă? Sunt întru totul
de acord cu tine. Întrebarea este ce semnificaţie are pentru noi cuvântul
importanţă. Cât de importanţi suntem tu şi eu? Cât de importantă este
părerea ta sau a mea despre ce este important?
- Dacă nu ai nimic bun de dăruit lui Dumnezeu, dăruieşte-te pe tine însuţi.
- Grijile sunt asemenea copiilor mici: cu cât îi îngrijeşti, cu atâta cresc mai
mari.
- Biblia este o stranie şi tăcută mângâiere a Miresei de către Mire. Ea conţine
cuvinte şi capitole întregi a căror valoare n-o vede nimeni. Dar tocmai în
aceasta constă valoarea lor. Dacă o mireasă citeşte pasionată un roman
interesant, plin de detalii atractive şi înfrumuseţat de un stil minunat, mirele
rămâne nemângâiat. Dar în Biblie sunt capitole întregi de genealogii
nesfârşite şi liste de nume. Lectura lor te plictiseşte şi pui cartea deoparte.
- Cugetul curat e ca ochiul sănătos, nu poate suferi nici o murdărie.
- Pentru a judeca drept, nu asculta numai toate vocile, ci ascultă şi toate
tăcerile.
- Spre cer avem totdeauna libertate absolută; spre pământ totdeauna
suntem în condiţii.
- Nu putem prinde pe Dumnezeu în nici o definiţie. Noi folosim nume pentru
El, ştiind că aceste nume nu I se potrivesc. Maximul ce putem spune despre
El este că El este. Adică dincolo de Care nu se poate concepe nimic mai
măreţ.
- Capacitatea de a rămâne liniştit în braţele lui Dumnezeu este măsura
dragostei faţă de Dumnezeu.

- Te întrebi ce poate să îţi dea Isus. De ce trebuie ca cineva să îţi fie folositor
ca să-i dai dragostea ta? De ce această căutare constantă după ceea ce este
important? Unii oameni l-au urmat pe Isus când şi-a proorocit propria moarte
pe cruce. Maria Magdalena L-a iubit şi I-a spălat picioarele cu lacrimile ei,
neavând nici o idee că ar putea obţine de la El iertarea păcatelor şi un loc în
rai. Ea L-a iubit doar de dragul iubirii. Fă şi tu la fel!
- Când ai dăruit totul lui Dumnezeu, afară de inima ta, să ştii că n-ai dăruit
nimic.
- Geniul se poate forma în liniştea unei biblioteci, dar tăria de caracter este
de multe ori rezultatul unei vieţi trăite pe nicovala suferinţei.
- Ajută pe oricine, dă-i oricui vine să ceară de la tine, chiar dacă nu-l poţi
ajuta decât cu puţin.
-Înveţi să faci rău, nefăcând nimic.
- Dacă nu vezi pe Dumnezeu, nu înseamnă că nu există. Poate înseamnă că
tu eşti orb. Orbirea nu e o calitate. Este doar absenţa luminii.
-Dumnezeu este singurul care poate cuprinde adevărul ultim, pentru că El
este Autorul lui.
- Toţi au o gură, dar foarte puţini ştiu s-o ţină. E curios că cei care vorbesc
cel mai mult au cel mai puţin de zis.
- Învăţând să uiţi, vei suferi mai puţin. Învăţând să uiţi, vei înainta mai
repede spre Dumnezeu, fiindcă nu vei mai fi împovărat de lucruri trecute.
- Cerul n-ar fi atât de dulce, dacă n-am fi locuit întâi pe pământ.
- "Ego" (eul, firea veche) nu are niciun rol în căutarea adevărului.
- Egoismul este prima verigă din lanţul lung al oricăror vicii.
- Omul caută o relaţie autentică cu Dumnezeu dar, pentru că voinţa Sa,
atitudinea şi gândurile sale ne sunt necunoscute, noi tremurăm la fiecare pas
ca nu cumva să le nesocotim. Această frică dispare doar atunci când trecem
de la relaţia cu Dumnezeu la posesia Sa.
- Cel mai bogat om e acela care ştie să se mulţumească cu ce are.
- Haina îl face pe om! Da, îl face să pară ceea ce nu este.

-Dacă nu îl vezi pe Dumnezeu, aceasta nu înseamnă că El nu există. S-ar
putea să însemne că tu eşti orb. Orbirea nu e o calitate. Este numai absenţa
luminii. Astfel, ateismul este absenţa cunoaşterii adevărului. Vei bâjbâi, dacă
nu-L cunoşti pe Dumnezeu.
- Bogăţiile vremelnice sunt câştigate prin cereri, darurile spirituale prin
renunţări.
- Ceea ce credem este dovedit prin ceea ce făptuim.
- Cuvintele bine gândite au rădăcina în tăcere adâncă.
- Cel ce minte astăzi pentru tine, mâine va minţi contra ta.
- Dacă Iuda ar fi venit la Isus după trădare, noi l-am fi cunoscut azi sub
numele de sfântul Iuda.
-Buzele au fost făcute pentru a săruta şi nu a certa.
- O singură mânie ne este îngăduită: să ne mâniem pe mânie.
- Inima este ca marea, păstrează în adâncul ei tot ce a primit.
- Biruinţa desăvârşită este să te biruieşti pe tine însuţi.
- Pentru că toţi suntem păcătoşi, trebuie să ne iubim unul pe altul, nu să ne
judecăm.
- Pentru că toţi suntem păcătoşi, trebuie să ne iubim unul pe altul, nu să ne
judecăm.
- Oamenii ştiu să vegheze când interesul lor pământesc este în joc. Petru,
care doarme în grădina Ghetsimani, a vegheat altă dată o noapte întreagă ca
să pescuiască.
- Adevărurile care rămân doar în minte şi nu sunt trăite practic ne hrănesc
tot atât de puţin ca o mâncare ce rămâne în cămară.
- Nu rişti nimic dacă iubeşti fără ca tu să fii iubit. În felul acesta ne-a iubit pe
noi Hristos.
- Într-un regim de teroare, singurul loc onorabil e puşcăria.
- Creştinul care nu progresează în creştinism, nu este creştin.

- Cum este pâinea fără sare, aşa este rugăciunea fără post şi invers. Să nu te
temi c-o să slăbeşti.
- Tot ce încetează, n-a fost dragoste. Dragostea nu încetează.
- Oamenii care au cel mai mult nevoie de sfat sunt cei mai puţin dispuşi să-l
primească.
- Niciodată să nu spui rugăciuni, ci întotdeaua să te rogi.
- Dumnezeu este Fiinţa care nu are margini deloc şi al cărei centru este peste
tot.
- Nimeni, nici chiar Dumnezeu, nu are o bâtă destul de mare ca să mă
gonească de la El. L-aş iubi chiar dacă El m-ar ucide. Crede în Hristos şi
iubeşte. Aceasta este destul. Să nu accepţi nimic în plus ca fiind de prima
importanţă: nici dogme, nici ritualuri, nici legi sau condiţii fixate de anumite
organizaţii. Numai să iubeşti! Iubeşte chiar dacă nu eşti iubit!
- Există două feluri de creştini: cei care cred sincer în Dumnezeu şi cei care,
cu tot atâta sinceritate, cred doar că cred.
- Să nu crezi niciodată biografiile. Dacă sunt scrise de duşmani, ele nu arată
omul aşa cum a fost el, ci doar ce duşmănie, ce invidie şi ce gelozie au văzut
în el. Dacă sunt scrise de admiratori, ele vor ilustra mai degrabă ce inimă
nobilă are autorul şi ce mult s-a străduit el să ornamenteze subiectul cărţii
sale cu podoabele propriilor lui virtuţi. Cât despre biografii "obiective", care
redau istoria cu o exactitate pedantă, presărate cu doze sărăcăcioase de
laudă sau critică, nu-ţi pierde vremea cu ele. Sunt plicticoase şi nu sunt bune
de nimic. Adevărul este "adevărat" numai atunci când este spus cu pasiune.
- Nimeni nu va fi întrebat la ultima judecată cât de mult a suferit, ci cât de
mult a iubit.
- Adevărul n-are nevoie de apărare. Cum n-ai să înveleşti soarele într-o
pătură ca să-l fereşti, tot aşa şi adevărul. Lasă-l să lumineze.
- Cuvântul grecesc pentru păcat înseamnă - a greşi ţinta.
- Nu-i nevoie de doze mari de credinţă, ci de credinţă autentică.
- A muri nu înseamnă a dispărea. Înseamnă să ieşi pe o uşă şi să intri pe o
alta.

- Esenţa creştinismului este dragostea.
- Biblia este adevărată în fiecare literă a ei. Este adevărată chiar şi în
aparentele ei contradicţii.
- Urâţi sistemele rele, dar iubiţi-i pe persecutori, şi încercaţi să-i câştigaţi
pentru Hristos.
- Voi nu ştiţi nimic despre comunism! Eu sunt doctor în comunism. Voi ar
trebui să fiţi de partea victimelor şi nu de cea a torţionarilor!
- Esenţa religiei creştine nu este biruinţa, ci îndrăzneala. Isus este calea, nu
numai răsplata.
- Păcatul e o nebunie, o îmbolnăvire a minţii, cancerul sufletului.
- Dacă nu vrei să te omori pe tine însuţi hrănindu-te cu ură, nu ai altă
alternativă decât să-ţi iubeşti vrăjmaşii.
- Să nu apreciem oamenii după cât fac, ci după cât suferă.
- Adevărul este etern. El nu poate fi schimbat nici de Dumnezeu.
- Biserica nu este o societate de sfinţi perfecţi, ci de candidaţi la sfinţenia
perfectă.
- Nu te uita înapoi! Nu te uita la valea din care ai venit!
- Orice cădere în păcat este reparabilă; căderea din credinţă, nu.
- Cel mai mare păcat pe care un om îl poate face este să considere că
Dumnezeu nu-l poate ierta de un păcat, indiferent care ar fi acela.
- Avem preţiosul dar de a fi iubiţi fără vreun merit al nostru, aşa cum
copilaşii sunt iubiţi de părinţii lor. Nu are importanţă cât de mult suntem în
stare să îndeplinim în viaţa creştină. Dumnezeu se uită numai la voinţă.
- Curajul este rezistenţa duhului faţă de ispita fricii.
- Toţi spunem despre credinţa noastră, dar foarte puţini întrebăm de
suferinţa celuilalt.
- Credinţa numai atunci este credinţă, când este nemuritoare.

- Domnul nu se luptă pentru cel ce nu face el însuşi paşi înainte.
- În măsura în care ne îndepărtăm de Dumnezeu, adevărul se îndepărtează
de noi.
- Mai greu e să trăieşti o zi în adevărata ascultare, decât un an în intenţii şi
planuri mari.
- Am călătorit prin toată lumea şi am văzut multe lucrări de binefacere în
spitale creştine, orfelinate evreeşti, chiar şi case de bătrâni budiste. Ai putea
tu să-mi dai un singur exemplu de stabiliment de binefacere ateist?
- Şi găinile negre depun tot ouă albe. Dacă eşti copil al lui Dumnezeu prin
credinţa în Isus, şi experienţa zilelor negre va servi pentru binele tău.
- Există două categorii de atei: cei care zic "Nu există Dumnezeu, aşa că pot
face răul după bunul meu plac" şi cei care spun: "Deoarece Dumnezeu nu
există, eu trebuie să fac tot binele pe care l-ar face Dumnezeu, dacă ar
exista".
- Nu uita moştenirea primejdioasă ce o porţi în tine: eul.
- Credinţa adevărată este credinţa în Adevăr.
- A iubi este o activitate care nu te plictiseşte.
- Rari sunt ateii care rămân necredincioşi pe patul de moarte.
- Dacă spui că Dumnezeu nu există, ai putea spune oare nu exist?
- În lupta dintre idei, biruinţa finală nu poate fi decât a creştinilor.
- Un ideal nu este altceva decât cea mai adâncă presimţire a realităţii
viitoare.
- Fără adevărul deplin, viaţa ta va fi un eşec, iar dacă eşti o persoană
talentată, va fi o catastrofă pentru alţii.
- Interiorul nostru este Hristos, Cel pe care hinduşii îl numesc comoara florii
de lotus. Bătălia trebuie câştigată în interior.
-Unde lipseşte credinţa, nu a rămas din creştinism decât numele.

- A cunoaşte pe profesor are cu mult mai multă valoare decât a cunoaşte
învăţătura sa.
- Isus este adevărul mai presus de convingerile tale despre ceea ce este
adevărat. Isus te eliberează.
- Ai grijă să nu alergi în zadar, dacă nu alergi cu adevărata biserică.
- Oamenii refuză credinţa noastră tocmai pentru că noi nu o trăim.
- Nu e important ce părere ai tu despre Isus, ci care este părerea Lui despre
tine!
- Creştinii mici, neînsemnaţi, sunt creştini, ca şi cei mari.
- Un creştin obişnuit este şi el un sfânt, ca şi ceilalţi creştini care au fost
martirizaţi pentru Isus.
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