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Да се молиш, това значи да
обърнеш ума, сърцето, душата
и духа си към онзи Източник на
Живота, от Който си излязъл.

Учителя
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ГОСПОДНЯТА МОЛИТВА
Отче наш, Който си на Небесата, да

се свети  Името Твое, да дойде Царството
Твое, да бъде Волята Твоя, както на
Небето, така и на Земята.

Хляба наш насъщний, дай го нам
днес и прости ни дълговете наши, както
и ние прощаваме на нашите длъжници.

Не ни въвеждай в изкушение, но
избави нас от лукаваго, защото е Твое
Царството и Силата и Славата завинаги.

Амин.

Ученикът трябва да се моли, за да бъде
силен и да няма изкушение за него. �И не веди
нас во изкушение�

Това значи: Давай ни, Господи, знание и
Мъдрост, за да не би ние с нашето невежество
да паднем в изкушение.

�Свещени думи на Учителя�, стр. 69
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ДОБРАТА МОЛИТВА

Господи, Боже наш, Благий  ни
Небесен Баща, Който си ни подарил
живот и здраве да Ти се радваме, молим
Ти се, изпроводи ни Духа Си да ни пази
и закриля от всяко зло и лукаво
помишление.

Научи ни да правим Твоята Воля, да
осветяваме Твоето Име и да Те
славословим винаги.

Осветявай духа ни, просвещавай
сърцата ни и ума ни, да пазим Твоите
заповеди и повеления.

Вдъхвай в нас с присъствието Си
чистите Си мисли и ни упътвай да Ти
служим с радост.

Живота ни, който посвещаваме на
Тебе, за доброто на нашите братя и
ближни, Ти благославяй.

Помагай ни и ни съдействай да
растем във всяко познание и мъдрост, да
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се учим от Твоето Слово и да пребъдваме
в Твоята Истина.

Ръководи ни във  всичко ,  което
мислим и вършим за Твоето Име, да е за
успеха на Царството Ти на Земята.

Храни душите ни с Небесния Си
хляб и укрепявай ни със силата Си, да
успяваме в живота си.

Като ни даваш всичките Твои
благословения, приложи и Любовта Си
да ни е вечен закон. Защото на Тебе
принадлежи Царството , Силата и
Славата завинаги.

Амин.

Добрата молитва е обща не само за
човечеството, но за цялата Вселена, за всички
ангели, архангели, началства, власти, сили.

Добрата молитва като прочетеш, с нея
можеш да минеш навсякъде. Тя е един
пропуск.

Учителя.



8

МОЛИТВА НА БРАТСТВОТО

Господи, благослови Всемирното
Бяло Братство, което сега присъства
между българите и славянството. Укрепи
Духа му.

Дай вяра, упование, надежда в Тебе
на тия, които следват Твоя път, да се
съвземат и да Те славят през всичките
векове на бъдещето.

Стори, Господи Боже наш, това
заради Великото Си Име, с което си
знаен през всичките векове горе на
Небето и долу на Земята.

Направи да се освети Името Ти пред
всички ония, които спъват Твоето свято
дело и да знаят, че Ти Си само Един, в
Когото няма измяна и Който си всякога
силен да помагаш и да избавяш.

Разпръсни враговете на Твоето
Царство, Господи, от пред Лицето Си и
ние ще Те славим с чисто сърце, когато
ни помогнеш и превъзмогнеш да
прогоним лукавите духове на ада, които
искат да развалят Твоето свято дело.
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Ти, Господи, сам действай сега с
крепката Си ръка.

Стори това заради Господа нашего
Исуса Христа, чрез Което Име Ти Си
благоволил да Те призоваваме.

Нека управляващите на този народ
познаят, че няма друг Господ и Бог освен
Тебе. Ти си само Един.

Амин.

МОЛИТВА НА ДУХА СВЯТ

Господи, Боже мой, душата ми на
Теб уповава. Послушай молбата ми и дай
внимание на молението ми. Повдигни
духа ми и дай утеха на сърцето ми.
Покажи виделината на Твоето Лице.

Господи, заради Твоята Милост,
подкрепи ме с присъствието на Твоя Дух.

Господи, да дойде Твоето Царство,
да възлезе и Твоята Правда, да възсияе
Твоята Истина, да се въдвори Твоята
Любов и да се вселиш Ти, Господи,
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Исусе Христе, Единият Син на Бога
Живаго в моята душа.

И да бъде слава на Господа Бога
Отца, изявен в Духа на Своето Слово
през всичките векове.

Амин.

МАЛКАТА МОЛИТВА

Господи, Боже мой,
направи да видя Твоето Лице.
Развесели ме заради Името Си.
Благослови ме заради
Милостта Си.
Освети ме заради Духа Си.
Въздигни ме заради Словото Си.
Помогни ми заради
Обещанието Си.
Ръководи ме заради Истината Си.
Крепи ме заради Правдата Си.
И бъди Ти благословен,
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Господи, всякога,
защото си благ и истинен
към всички.

Амин.

МОЛИТВА НА ЦАРСТВОТО
Господи, Боже наш, да възлезе

молбата ни пред Твоето Лице. Да дойде
Духът Ти и да прозябне Словото Ти в
нашите сърца заради Любовта Ти, с
която си ни възлюбил.

Благий Небесен Баща, Ава Отче, да
дойде Твоето Царство, да бъде Твоята
Воля, да се освети Твоето Име на земята,
това и желае нашата душа. Това е
нуждата, която постоянно усещаме в
този свят.

Великий  Господи, на всяка сила и
крепост, застани за делото Си, приклони
сърцата на всички, които си избрал да
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се назоват начатък на Твоята Слава и
Величие.

Благий Господи наш, ръководи ни с
милостивата Си ръка, просвещавай ни
да се не уклоняваме от Словото Ти, да
не престъпваме Закона Ти.

Води ни като добър пастир при
зелените пасища, при бистрите отоци.

Единият Ти, Господ и Спасител на
света, знаен преди всичките векове на
светлината, Един в зарящата виделина
на нашия живот, благоволи да разшириш
нашата душа, да възрастиш нашия дух,
да възродиш нашето сърце, да
просветиш нашия ум, да можем да Те
славим сега и всякога.

Амин.
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ПЪТЯТ НА ЖИВОТА
Господи Боже, Спасителю наш, на

всяка сила и крепост, на всяка Истина и
Любов, на всяко държавие и власт, извор
на всички добрини в живота  ни ,
изпроводи ни благия Си Дух да ни
ръководи и крепи в Пътя на Живота. Да
ни просвещава умовете, да ни озарява
сърцата, да ни дава сила и живот да
струваме добрата Ти Воля.

Прости прегрешенията ни, които
изповядваме пред Теб, те ни отдалечиха
от Твоята бащинска Любов. Изличи ги
от книгата на Твоите възпоменания и ни
дарувай мира на Твоя Дух.

Направи сега да просветне Лицето
Ти върху нас, да сме образ на Твоята
Любов, вестители на Твоята Истина и
служители на Твоята Правда.

Благослови тоя народ, между който
живеем. Благослови нашите братя, с
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които  се подвизаваме. Благослови
всички майки и бащи, които вършат
Твоята Воля .  Чуй  гласа на всички
страдующи по лицето на Земята и ги
благослови.

Благослови Учителя ни, Който ни
води в Твоя Път. Благословен си Ти
Господи, Боже наш. Благословено е
Твоето Име от веки, защото Ти си Пътят,
Истината и Животът и освен Теб няма
друг Бог. Ти си само Един.

Амин.

МОЛИТВА
ЗА ПЛОДОВЕТЕ НА ДУХА
Господи на обичта, Боже на Любовта,

ние Те призоваваме в Твоята Милост.
Приемаме страданията, които ни
изпращаш, с радост на нашето сърце.
Приемаме мъчнотиите, които ни
допущаш, за уякчаването на нашия дух.
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Ние без колебание, без двоумение ще
изпълним Твоята блага Воля.

Изпрати ни Твоя Дух да внесе в
нашите сърца, в нашите умове, в нашите
души плода на Любовта, благото на
Радостта и Мира, основата на Твоето
търпение и милосърдие.

Дарувай ни дара на вярата, кротостта
и въздържанието.

Благослови ни, както си ни
благославял винаги. Направи Името Си
нам мило на душите. Въдвори Царството
Си в нашите души. Храни душите ни с
Твоето Слово, да укрепнат в нас всичките
Твои добродетели. Нека Твоите Светли
Духове на Обичта, Вярата и Надеждата
да пребъдват в нас сега и всякога заедно
с Тебе.

Възнасяме хвала, слава на Теб,
Единаго Господ и Бог на Великата
Жертва.

Амин.
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МОЛИТВА НА ИЗБРАНИТЕ

Господи, благослови тоя народ,
укрепи го, повдигни го, дай му мъжество.
Окрили духа му, дай му вяра, упование,
надежда в Тебе, да се съвземе и да Те
слави през всичките векове на бъдещето.

Стори, Господи, Боже мой, това
заради Великото Си Име, с което си
знаен през всичките векове.

Направи да се освети Името Ти пред
всичките народи и да знаят, че Ти си само
Един, в Когото няма измяна и Който си
всякога силен да помагаш и да избавяш.

Разпръсни враговете ни, Господи,
отпред Лицето Си и ние ще Те славим с
чисто сърце, когато ни помогнеш и
превъзмогнеш против лукавите духове
на ада, които искат да развалят Твоето
дело.

Ти, Господи, сам действай сега с
крепката Си ръка. Стори това заради
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Господа нашего Исуса Христа, чрез
което Име Ти си благоволил да Те
призоваваме.

Амин.

МОЛИТВА
НА ТРИЕДИННИЯ БОГ

I. Господи, да дойде Твоят Дух върху
моя дух.

Да изпълни сърцето ми и душата ми
с Твоето присъствие.

И да укрепи нозете ми във всяка
правда.

Покланям се пред Вечната Канара,
от която съм отсечен. Благословено е
Твоето Име, Господи.

Укрепи ме и въздигни ме, за да Ти
служа с веселие.

II. Господи, Боже мой, да дойде
Твоят Дух и да просвети ума ми.

Да освети сърцето ми и да изпълни
душата ми с всяка радост и веселие.
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Покланям се пред Теб, Вечния
Извор, Който всякога си ме поил. Умий
нозете ми, измий сърцето ми, избели
душата ми, за да съм чист и свят пред
Тебе.

Благословен си Ти, Господи, Боже мой.
III. Господи, Боже мой, да дойде

Твоето благоволение върху моя дух.
Да изпълни сърцето ми и душата ми

с благите плодове на Духа. Да утвърди
нозете ми в силата  на Твоето
присъствие.

Покланям се пред Твоя Вечен Дух,
Който ме оживява и възкресява из
мъртвите.

Пази ме, Господи, със Святото Си
Име, за да Ти служа с радост и веселие
и да бъда едно с Теб, Господи Исусе
Христе, както Ти с Отца.

Амин.

ДОБРИЯТ ПЪТ
Молитва на ученика

Господи на Светлината, на всичката
пълнота и благост, за която моят Учител ми
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е говорил за Тебе, изяви ми се тъй, както Ти
благоволяваш, както на Теб е угодно.

Аз съм готов да изпълня Твоята Воля
без никакво отклонение, без никакво
двоумение, без никакво съмнение. Аз  ще
бъда тъй верен и истинен, Господи, както
Ти си верен и истинен, заради Името на
моя Учител, чрез Когото Ти си ми
говорил. Да се радвам винаги в
присъствието на Твоето  Слово в
изявлението на Твоя Велик и Свят Дух.
И да бъда винаги като малките деца на
Твоето Царство: послушен, прилежен,
постоянен, търпелив, винаги доволен в
безграничната Твоя Любов, Която Ти
показваш към всички слаби и немощни,
които търсят Пътя на Твоята Вечна
Светлина, в която Ти обитаваш.

Моля Ти се, Господи, озарявай ме и
да се не отдалечава присъствието на
Благия Ти Дух от моята душа, от моето
сърце, от моя ум, от моята воля.

Да бъда, Господи, носител на Твоето
Слово, изпълнител на Твоята Воля, да
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правя всякога това, което е на Тебе
угодно, това, което Ти искаш.

Да се весели Твоят Дух в моята душа
и да се радвам аз в присъствието на
Твоята Светлина, заради Името на моя
Учител, с Което Ти си знаен в света.

Амин.

МОЛИТВА НА ДУХА
Господи, Боже наш, да дойде Твоят

благ Дух и да обгърне нашия дух в
Своите обятия.

Да изпълни сърцето ни с необятната
Любов, която изявява Твоето присъствие
навсъде.

Да укрепи ръцете ни във всяка
правда, нозете ни във всяка добрина.

Ние се покланяме пред Тебе, Вечния
наш Баща, канара на нашия живот.

Благословен си Ти, благословено е
Твоето Име в нашите души.

Укрепи ни, въздигни ни, да започнем
служенето за идване на Твоето Царство,
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с всяко веселие за изявената Любов към
нас.

Само Ти си Един, Който ни
познаваш и ние Те познаваме, че Ти си
светлина за душите ни, простор за
умовете ни, разширение за силата ни,
крепост за духовете ни, пълнота за
сърцата ни.

Ти си венец и слава в живота ни!
Амин.

МОЛИТВА
НА БЛАГОДАРНОСТТА

Благодарим Ти, Баща наш, за
Великата Любов, с Която си ни
възлюбил. Благодарим Ти за живота,
който си ни дал. Благодарим Ти за ума,
който си вложил в нас. Благодарим Ти
за Добродетелта, която си турил като
основа на нашия живот. Благодарим Ти
за Правдата, с която си ни заобиколил.
Благодарим Ти за Любовта, с която си
ни изпълнил. Благодарим Ти за Великата
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Ти Мъдрост и Те славим за Твоята
Истина, с която си ни озарил. Ние се
радваме на живота, който си ни дал и
изпълняваме Твоята Воля. Сега заради
Духа, Който си изпратил да ни ръководи,
бъди благословен от всинца ни сега и
всякога.

Амин.

МОЛИТВА
НА СВЕЩЕНАТА ЧИСТОТА

Господи, Боже наш, на всичката
вътрешна пълнота на живота, ние
заставаме пред Твоето Лице, според
Великата Твоя Милост, която носи
светлината на Твоето Лице, дар за
нашите души.

Ние очистихме устата си и Славата
Ти изпълни говора ни. Ние Те славим,
ние Те хвалим. Благият Ти Дух очисти
сърцата ни и ние възпяваме Твоето Име
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и приемаме Великата Радост, която То
внася в живота ни.

Великият Ти Дух очисти умовете ни
и в нас се зароди непреодолимо желание
да работим за Славата на Твоето свято
Име, да носим Великите Ти мисли по
целия свят. Очистил си душите ни и в
нас се зароди свещеното желание на
Вечността, в която Ти обитаваш, да
работим за благото на нашите ближни,
за доброто на нашите души.

Заради Милостта Ти, която само в
Теб обитава, благослови ни, просвети ни,
повдигни ни, укрепи, възроди и изпълни
с Благия Си Дух нашите души, за да Ти
служим всякога с радост и веселие. Да
носим образа на Любовта  Ти,
Светлината на Истината Ти, съзвучието
на Мъдростта Ти, основата на Твоята
Доброта и Чистотата на Твоята Правда.

Амин.
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ЛОЗИНКА
Господи, благослови
и укрепи нашите души.

I. Молим се на Отца Нашего
Небеснаго за просветляването  и
осветяването Името на Господа Бога
Нашего на Земята между человеците и
верующите и избраните от Веригата на
Господа на Славата, Спасител,
Покровител, Който въздига и възкресява
мъртвите и туря всичко в ред и порядък
навсякъде. И да се благослови Името на
Господа Исуса Христа, изявеното Слово
Божие и с Него всички, които Го любят.

II. Молим се на Отца Нашего
Небеснаго за идването на Царството
Божие на Земята между человеците и в
сърцата на верующите и в душите на
избраните.

И да се тури в действие всяка
Правда, всяка Доброта, всяка Истина. И
да се възцари Господ Бог наш и да се
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изпълнят думите на Господа: �Отец е
благоволил да ви даде Царство�.

И да се всели Духът на Господа
Исуса Христа между нас и да се изпълни
предвечното намерение на Отца Нашего
на Светлините и на Светлите Духове,
Комуто да бъде Слава и чест, и
поклонение сега, всякога и през всичките
векове.

III. Молим се на Отца Нашего
Небеснаго за изпълнението Волята на
Господа Бога Нашего на Земята, както е
горе на Небето между Светлите
Ангелски Ликове. И да се въдвори
Законът на Истината, Любовта и
Правдата, за да бъдем всички в едно тяло
и един Дух. И да се въдвори ред,
съзвучие и хваление, да ни се даде
знание да Го славим и да се радваме
всички на Господа и Неговите дела. И
да се всели Той в нашия живот и в делото
на ръцете Си. Да даде живот и здраве, и
дългоденствие на всички, които Нему
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уповават. Да ги избави от всички напасти
на злото и лукавия. Да внесе мир в
душите им. Да им даде изобилие на
Своите благости. Да спомни Господ Бог
наш Своите обещания Да се смили над
всички страдующи. Да благослови
всички верующи, да укрепи Своите
избрани, да им даде сила, знание и
Мъдрост, и Любов да побеждават заради
Него и Неговото Свято Име. Да ни даде
победа над всичките ни врагове, да
победим докрай и да послужим на
Господа с радост и веселие през
всичките дни на нашия живот. Да ни
озари с виделината на Своето лице, да
ни направи силни и крепки да творим
добрата Му Воля, умни и незлобливи да
ходим пред Него с пълнота. Да изцели
всичките наши страдующи братя и
сестри. Да благослови домовете им и
децата им с тях наедно. Да благослови
всичките им добри начинания на тялото
и душата, и духа.
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И така да се въздигне Господ Бог в
нас, както е горе на Небето.

Амин.

Х В А Л А
ТРОИЧНИЯТ ГОСПОД,

ЦАРЯТ НА ВСИЧКИТЕ ВЕКОВЕ
Господи Боже наш, душата ни тихо

уповава на Теб.
Открил си ни пътищата си и

виждаме Твоята Благост; изявил си ни
Милостта Си и виждаме дълготърпението
Ти; показал си ни Любовта Си и виждаме
Твоята Доброта; посочил си ни Истината
Си и виждаме Твоята Святост; изявил си
ни Името Си и виждаме Твоята Правда;
разкрил си ни Мъдростта Си и виждаме
Твоите велики дела; обърнал си сърцето
ни и виждаме Твоето присъствие
навсъде; просветил си ни ума и виждаме
Твоите творения, че всички са добри;
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опасал си ни със силата Си и познаваме
Твоето могъщество.

И след всички добрини и благости,
които си излял отгоре ни според Твоята
вътрешна пълнота, нашето желание е
винаги да гледаме Твоето Лице и да се
радваме и веселим в пълнотата на Твоята
Любов.

Ние Ти благодарим за Твоята
грижливост, с която си ни заобиколил.
Благодарим Ти, че Твоята Милост и Благодат
винаги ни следват. Балгодарим Ти, че всякога
ни слушаш и си готов винаги да ни дадеш
помощ и да ни крепиш, кога сме в нужда.

Благий Господи, Святий Отче на Небето
и Земята, избавяй ни от ухищренията на
лукавия. Ето Ти си ни говорил и ние вярваме,
че Ти ще ни утвърдиш във век, за да Те
славим.

Господи Боже наш, Който си неизменен,
закрепи нашите слаби братя и сестри, за да
пребъдат в Тебе и да пребъдеш в тях, както
пребъдваш в мен, за да сме всички едно,
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както Ти в мен, тъй и аз в тях, за да бъдем
всички едно, за да Те прославим на Земята
с плодовете, които ще принесем в правда и
милост, за да просветнат делата ни пред
человеците, щото като ги видят да Те
прославят.

Благий Отче, Ти, Който ни даваш
живот и здраве, Който ни насищаш с
хляб и вода и Който ни задоволяваш с
хилядите Си благословения всеки ден,
Твоето Слънце изгрява всяка заран като
младоженец и тича в пътя, който си му
начертал, като ни донася и раздава
Твоите благословения, които си ни
отредил. То, в Твое Име, оживотворява
всичката Земя с нейната природа;
въздига и донася облаците, напоява
лицето й с дъжд и влага; изважда всеки
стрък изпод черната й обвивка, украсява
полските цветя с всичката им хубост,
която първоначално си им дал;
развеселява всички животни и человека,
когото си направил според образа и
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подобието Си. Вдъхва в неговото сърце
надежда и вяра да се труди и работи, като
му казва, че Ти ще благословиш труда
му.

Колко са многочислени Твоите наредби.
Всички те не могат да се изчислят.

Ние, всичките Твои чада, идем днес
да Ти принесем своята благодарност, че
си ни облякъл в дрехите Си на живота и
колко са хубави тия облекла, в които си
ни обгърнал.

Благословений Господи, благословен от
всичките векове, приеми сега нашата
благодарителна молба.

Амин.

МИСИЯТА НА УЧИТЕЛЯ

Господи Боже наш, Вечна Красота и
Виделина на всички ни. Нека съзвучието
на Твоя живот да обгърне нашите души.

Отправяме нашите души към Тебе,
извор на всяка благодат, Който даваш



31

живот и радост на Своите деца и ги
утешаваш във всяко време.

Благословен си, Господи, Който ни
ръководиш в пътя на Своята Виделина
и ни благославяш чрез Духа на Своята
безкрайна Милост и безмерна Любов,
чрез Която се изявява Твоята Слава.
Сърцата ни имат тихо  упование в
Любовта Ти, която ни съживява.

Благодарим Ти за хубавия живот,
който си ни дал, за всички добрини,
които непрестанно правиш заради нас.
Всички блага, с които ни обсипваш и
ограждаш идат от Тебе.

Благодарим Ти за светлите мисли,
възвишените чувства и благородните
подтици, които Светият Ти Дух ни
дарява. Виделината на Твоята Мъдрост
да просветли умовете на всички народи,
Истината Ти да възсияе във всички души
и Любовта Ти да протече през всички
сърца, за да влязат народите в света на
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Любовта и да познаят, че животът иде
от Тебе.

Стори това, което си казал, че всички
ще Ти се поклонят и ще прославят Твоето
Име.

Подкрепи ръководителите на
народите да възприемат Началата на
Всемирното Бяло Братство и вземат
решения в съгласие с Божествения план
за братство и обединение на народите.

Нека цялото Небе работи с Учителя
и Неговата Мисия да се увенчае с успех.
Словото на Учителя да озари всички
съзнания, да бъде възприето  и
приложено навсякъде в света.

Събуди Духа на българския народ,
на славянството и на всички народи,
които Ти си призовал, за да изпълнят
своята мисия.

Подкрепи всички свои работници,
дай им сила, знание, любов и
вдъхновение да работят с радост за
Великото Ти Дело. Изпрати още
работници на Твоята нива.
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Простри Своето благословение над
нас, които нищо не можем да направим
без Твоята сила и благодат.

Ние искаме да живеем по закона на
Любовта, за да можем чрез нея да
разрешим въпросите, които седят пред
вратата на нашите души и да ходим в
Твоя свят път.

Изпращай ни всеки ден Своя мир и
Своята радост. Простри и днес ръката
Си върху нас. Ти си ни крепил винаги с
Любовта Си и ние ще Ти служим с
всичкия си ум, с всичкото си сърце, с
всичката си душа и с всичката си сила.
От Тебе научихме великия пример в
Живота.

Нека нашият живот да принесе
изобилен плод за Делото на Господа
Исуса Христа и да бъде жертва жива,
свята и благоугодна Нему. Светият
Христов Дух да се всели, за да ни
въздигне и работи чрез нас.
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Направи ни избран съсъд за Твоето
Дело, укрепи ни да работим за идването
на Твоето Царство и Неговата Правда на
земята. Учи ни да изпълняваме
постоянно Твоята блага воля и с нашия
живот да прославим Твоето Име. Заради
Своята Любов извърши всичко.

Амин.

МОЛИТВА
ЗА БЛАГОСЛОВЕНИЕ

НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
Господи, Боже на Силите, в Името

на Христа, чрез  Което Име Ти  си
благоволил да Те призоваваме, ние,
Твоите чада, идем тази сутрин и
припадаме пред Твоите нозе. Молбата
ни, Господи, е да благословиш и упазиш
българския народ, святата му верига,
духовенството, управниците, министрите,
земеделците, учителите, търговците,
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трудещите се в благороден труд, всички
майки и бащи, които вършат Волята Ти
и всички добри хора, които работят за
Твоето Царство на Земята. Да простреш
десницата Си над тях и да ги помилваш.

Господи, възвиси Лицето Си над тях
и дарувай им мир! Благослови тоя народ
в превъзмогване на всички ухищрения
на лукавия и всичките му тъмни сили.

Молим Ти се, благослови душата и
духа на тоя народ, за да Те хвали през
всичките векове на бъдещето.

Амин.
Онзи  човек ,  който се научи да се моли

правилно, той става велик адепт.
Учителя

МОЛИТВА
�ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО�
Господи, готов съм още сега да

изпълня Твоята Воля, Която движи
всичко живо в света. Ако съм намерил
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благодат пред Тебе, нека да почувствам
радостта Ти в Името на Твоята Любов,
Мъдрост и Истина. Господи, тури ме в
огъня на Твоята Любов!

Господи, какво искаш да направя за
възтържествуването на Царството Ти на
Земята и за осветяване на Името Ти пред
человеците.

Господи, научи ме да мисля за своите
братя и сестри, както Ти мислиш за тях.

Амин.

КРАСИВАТА МОЛИТВА
Молитва, дадена на група от 10 души

Господи, Боже, направи ни твърди
като диаманта, за да станем основание
на Новата Вселена. Направи ни като
стълбове в Твоята Жива Църква, за да
възприемаме Божествения Живот за
другите. Освети ни със силата на Святия
Си Дух, за да можем със Словото ,
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Мисълта и Делото да събуждаме
заспалите души. Разкрий в нас, милий
Боже, Божествената Си същност,
помогни ни да се сдобием със сила, за
да познаем Истината, да станем деца на
Светлината, да ходим в Пътя  на
Правдата, за осъществяване на Плана Ти
и за дохождане на Царството Ти на
Земята.

Амин.
Най-красивата молитва се заключава в това,

човек да помисли за Бога като източник на Живота.
Учителя

УТРИННА МОЛИТВА
НА УЧЕНИКА

Господи, Боже наш,
Душата ми е трепетна пред

светлината на новия ден, който ме
озарява. Благодаря Ти, че ме пробуди в
ранина, когато Те слави разумният човек,
птиците и чистите цветя. Благодаря Ти,
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че ми подаряваш и този ден живота и ме
зовеш да продължа своята работа здрав
и обновен. Благодаря Ти, че ми даваш
условия да изпълня добрата Ти Воля и да
я изявя с любов и разумност, като послужа
на моите братя и сестри.Моля  Те,
дарувай ми присъствието на благия Си
Дух, да слушам като предан син Твоето
ръководство и душата ми да не се
отклонява от закона Ти.Дай ми сили,
будност и любов да живея за цялото мое
и общо повдигане на всички човеци, на
всички същества и за идване на
Царството Божие на Земята.Нека
Вечното Слънце на Твоята Любов озари
с виделината си моята душа и душите
на всички мои братя и сестри по лицето
на Земята.Нека Твоята Любов, Мъдрост
и Истина, Правда и Добродетел
зацаруват в живота на човека.Нека
всички човеци станат едно с Христа и
светлите Ангели, едно с Теб и Великото
Бяло Братство.
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МОЛИТВА ДАДЕНА В 1925 год.
Господи, ние сме готови да

изпълним Твоята Свята Воля абсолютно
без никакви изменения и всичката ни
радост ще бъде да Ти служим с всичкото
си сърце, с всичката си душа, с целия си
дух. Искаме да Те познаем като Любов
вътре в нас и вън от нас. Да бъдеш Ти
винаги във всичките ни начинания, във
всичките ни мисли, желания и действия.
Да бъдеш Ти начало и край на нашия
живот. Начало на всичката Твоя благост
и край на всичките наши недоразумения.
Начало на Истината и край на лъжата.
Начало на Мъдростта и край на
глупостта. Начало на Силата и край на
насилието. Да бъдеш Ти новото Начало,
което е без начало и без край. Начало на
Новата светлина, на Новия живот, който
сега внасяш в душите ни. Ние Те
познаваме, както Ти ни познаваш. Ние
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Те любим, както Ти ни любиш. Ние сме
едно с Теб, както Ти си единственият в
тази светлина.

От сега нататък ще царува Твоята
Любов и пълнотата на Твоята Милост
през всичките дни на живота ни. Ние
начеваме новия живот. Слез при нас и
ние ще дойдем при Теб, слез при душите
ни, внеси Светлината Си в Новия живот.
Озари новите ни сърца, които си ни дал,
и изпълни умовете ни със Светлината,
която си внесъл в тях.

Благослови ни и ние ще носим
Твоето благословение.

И така, нашият девиз е: Страх отвън,
Любов  отвътре, тъмнина отвън, а
Светлина отвътре. С Любов и Светлина,
ние сме душите на Любовта и
Светлината.

Амин.
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МОЛИТВА
Да възкръсне Господ Христос в

моята душа, това е желанието на моята
душа. Да освети всички нейни кътчета.
Да просвети  ума ми с Неговата
лъчезарна Мъдрост, да озари сърцето ми
с Божията Любов, защото няма любов
като Божията Любов,  и да се прояви
Божествената Воля напълно в моята
душа.

Вярвам, Господи, Ти, Който си ми
обещал да ме възкресиш от мъртвите,
защото си верен и истинен, направи да
възлюбя всички братя и сестри  и
ближни, както собствената си душа.
Защото аз искам, Господи, Господ в мен
- тази Божествена искра, която е в мен,
иска всички възлюблени души, Господи,
да влязат в моята душа, защото тъй ще
са чисти удовете на това Велико Твое
Тяло.
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Моля Ти се, Ти, истински мой баща,
възрасти всичко Божествено, що си
посадил от векове в моята душа, за да се
прояви съгласно Волята Твоя.

Признавам Те, милостиви Отче,
Святий Баща на верните Ти чада, стори
милост за всичките.

Амин.

МОЛИТВА НА ДУХА НА
ТВЪРДОТО ОСНОВАНИЕ
Господи, Боже мой, душата ми на

Тебе уповава! Послушай молбата ми и дай
внимание на молението ми! Повдигни
духа ми и дай утеха на сърцето ми!
Покажи ми, Господи, виделината на
Твоето лице и заради милостта Си
подкрепи ме с присъствието на Твоя Свят
Дух.

Амин.
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МОЛИТВА КЪМ ВЕЛИКОТО
СЪЗНАНИЕ

О, Безкрайно Велико Съзнание, моля
Те, позволи ми да се доближа до Теб и
да бъда тъй близко, безкрайно близко, за
да се  почувствувам като единна част от
Битието и да се осъзная като цяло, което
е излязло от Теб.

Освободи ме от всяка неправа мисъл,
чувство, желание, съмнение, критика и
самоосъждане и нека бъда тъй смирен,
както Ти си ме създал.

Нека да Те усещам тъй близко до
себе си, като най-близък приятел, с който
да се не разделям никога. Да ми бъдеш
светлина в ума и да Те виждам в нея. Да
ми бъдеш живот в сърцето и да Те
виждам,  както виждам извън себе си.
Да познавам само Твоите вечни закони
в Природата и в цялата Вселена. Твоята
непреривна Любов да ме свърже с Теб
за вечни времена.

Амин.
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ИЗГРЕВ  МОЛИТВА

1. Мога - така да изгрее моето слънце в
моята душа и да обнови моето сърце.

2. Можеш - така да изгрее Божието
слънце в мен и да обнови моята душа.

3. Може - така да изгрее слънцето на моя
дух и да обнови моя ум.

4. Можем - така да изгрее слънцето на
нашите ангели и да обнови нашите
души.

5. Можете - така да изгрее слънцето на
Великия Господ на Мира в нашите
души и да обнови нашите сърца.

6. Могат - така да изгрее слънцето на
всички слънца в нашите духове и да
обнови нашите умове.

(Мога! Можеш! Може!
 Можем! Можете! Могат!
Мога аз, можеш Ти, Господи,

Който си в мен и моята душа.
Може Великият Дух, Който ни

ръководи. Можем ние, можете вие,
които сте в нас и нашите души.
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Могат Твоите всички духове,
които ни ръководят.)
7. Вярвам в Тебе, Господи, Който си ми
говорил в миналото.

8. Вярвам в Тебе, Господи, Който ми
говориш сега.

9. Вярвам в Тебе, Господи, Който ще ми
говориш в бъдеще.

10. Да дойде Твоята виделина върху
всички, да се прослави Името Ти.

11. Да се въдвори Царството Ти и да се
изпълни Волята Ти на Земята, както се
изпълня горе на Небето.

Амин.

МОЛИТВА ЗА ПРОСВЕТА

Просвети ме, о преблагий Исусе, с
вътрешна виделина и нека Твоята
виделина  да осияе моето сърце и да
разгони всичката негова тъмнина.

Запри заблудения ми ум и сломи
силата на тези изкушения, които
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постоянно ме смущават. Покажи силата
на ръката Си и укроти тия алчни и
неразумни желания, така щото да намеря
мир в Твоята сила и непрестанно да
слушам в себе си глас на похвала.

Запрети на ветровете и на бурите,
кажи на морето да не се вълнува и на
вятъра: Не духай вече! И ще стане голяма
тишина.

Проводи Твоята Виделина и Твоята
Истина да осияе Земята, защото аз съм
тъмна и безплодна земя, додето Ти не ме
осветиш.

Ободри моята отслабнала душа под
бремето на тежките й грехове. Отнеси
всичките ми желания горе на небето, та
като вкуся от това блаженство с
отвращение да гледам на тези земни
неща.

Вдигни ме от тези скоропреходни
неща, защото никой съседен предмет не
може да удовлетвори или насити всецяло
сърцето ми.
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Съедни ме с Теб, Боже, посредством
неразрушимата връзка на Любовта,
защото само Ти стигаш до оня, който Те
обича, а без Теб всичко е суета.

Амин.

МОЛИТВА НА ДЕТЕТО

Подкрепяй ме, о Боже, Татко Благи,
вси неволи да търпя и над съблазните
всечасни да се съвзема с чистота.

И хлебеца ми благославяй ,  и
въздуха, и чистата вода и сън ми дай
детски, чист и сладък, да бъда силен и
крепък в труда. В сърце ми младо,
Творче Благи, изливай щедро Твоята
Любов, на вси страдащи да помагам и
да възпявам Пътя Ти нов.

 Ти, Който можеш всичко и грижиш
се безспир за мъничките птички и за
целия земен мир, о, Боже, бди над мен
от Своя слънчев свод, прати
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благословение над моя млад живот, да
раста под Твоята благодат, под Твоята
светла шир, да се събуждам с радост и
да заспивам в мир.

Амин.

ДА РАЗБИРАМЕ ВОЛЯТА ТИ

1. Господи, просвети ума ми. Дай ми
светлина и знание да разбирам Волята Ти
и да я изпълнявам.

2. Моля Ти се, Господи, помогни ми
днес, да бъде съзнанието ми будно, да не
ме изненада  изкушение.

3. Духът Божий, възлюбленият на на-
шата душа, ще свърши всичко заради нас.

Мото:
�Така да загинат враговете Божии!

Пази ни, Господи, със святата Си сила
през всичките дни на нашия живот.�

(Три пъти)
Амин.



49

ИЗПЪЛНИ НИ С ТВОЯ МИР

Всеблагий Отче на всичката пълнота,
в Името на Твоята Любов озари ни с
благия си Дух и изпълни сърцата ни с
Твоя мир.

Амин.

МОЛИТВА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ
ВЪПРОСИТЕ НА ДУШАТА

Господи, ние Ти благодарим за
хубавия живот, който си ни дал.
Благодарим Ти за този хубав свят, който
си създал заради нас. Ние искаме да жи-
веем по новия начин, по закона на
Любовта, която си внесъл в душите ни.
Нека Твоята Светлина озари умовете ни
и с тази Светлина да разрешим въпроси-
те, които седят пред вратата на нашата
душа.

Амин.
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МОЛИТВА
НА ОКУЛТНИЯ УЧЕНИК

Мъдрост прося, о, Боже мой! Ти
подкрепи ме, дай ми Любов! Аз вечно
ще Те любя! Аз вечно Тебе ще служа!

Амин.

МОЛИТВА НА УЧЕНИКА

Пътя на Истината избрах!
Ще ходя в Истината Ти!
Научи ме, Господи, и води ме в

Пътя Си!
Проводи  ми  Виделината  и

Истината Си, те да ме водят!
Придай ми вяра!
Вярвам, Господи!
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Амин.
КРАТКА МОЛИТВА

Преблагий Господи, влей светлината
на Божествената Мъдрост в ума ми, за
да разумея Твоите закони; потопи
сърцето ми в топлината на Твоята
Любов, за да направя най-малкото добро;
освети пътя ми към Тебе с виделината
на Божествената Истина, за да се върна
в Лоното Ти и да изпълня Волята Ти.

МОЛИТВА ЗА ВСЕКИ ДЕН
Господи, просвети  ума ми,

благослови сърцето ми, усили волята ми,
паметта ми, вярата ми, да оправдая
своето съществуване и да реша задачата,
за която съм дошъл.

Господи, моля Ти се, изпрати ми
Твоя Дух, да внесе в моето сърце, в моя
ум, в моята душа плода на Любовта,
благото на Радостта и Мира - основата
на твоето търпение и милосърдие.

Амин.
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УТРИННА МОЛИТВА
Уповавай на Господа от всичкото си сър-

це и не се облягай на твоя разум. Във всичките
си пътища познавай Него и Той ще оправи
стъпките ти.

Да се съединят Любовта, Вярата и На-
деждата в сърцата ни и да се прослави Господ
в душата ни.

Ще служа Господу с ума си, със сърцето
си и със силата си. Ще ходя в Пътя Господен
с любовта си, с вярата си и със силата си. И
ще познавам Господа в живота си, със сърце-
то си и с ума си.

Амин.

УТРИННА МОЛИТВА
 Господи, Ти си ме пратил на Земята. Ти

си ми дал живот и здраве, дал си ми ум, сърце
и живот. Аз ще изпълня Твоята Воля. Аз ще
Те прославям.

И след като извърша Волята  Божия, след
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като ме благослови Бог, ще извърша това, ко-
ето е добро за моята душа и ще помагам на
моите братя.

Амин.

УТРИННА МОЛИТВА
Боже, благодаря Ти, че съм останал

жив, за да мога да Ти служа и днес.
Благослови, Господи, душата ми.
Благодаря Ти, че съм станал днес да
свърша работата си, която трябва, гдето
и да съм, и да мога да израсна толкова,
колкото трябва.

Благодаря Ти, Боже, за голямата
благодат, която имаш към нас. Ние Те
познаваме, че си Всемилостив,
Всеистинен и Всемъдър. Благодаря Ти,
Боже, за всичко, което си ми дал и си ме
научил.

Амин.
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МОЛИТВА  ЗА ВЕЧЕР
Господи, във време на почивка на мо-

ето тяло огради ме с Твоята Светлина и
ме пази. Аз отивам горе да се уча, да се
моля и да работя.

Аз искам да се срещна с Христа и
вярвам, че това ще стане, защото това е и
Неговата воля, а Неговата воля на две не
става.

Амин.

ВЕЧЕРНА МОЛИТВА
Благий Господи, тази вечер искам да

отида в Училището, в Школата на
Всемирното Бяло Братство. Господ ме
обича и аз Го обичам. Бог е безграничен
и затова ме обича. И в неговата Любов
абсолютно няма никакво съмнение. Ще
бъда горе, защото Господ е казал и
Неговата дума на две не става!
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Амин.
МОЛИТВА ЗА ВЕЧЕР

(Към клетките на паметта)
Моля ви се, съберете всички данни,

необходими за усилване на паметта ми и
създайте всички условия за работа.

(И забрави що си казал)

МОЛИТВА НА СИЛИТЕ
Господи на Силите, разпръсни

всички лоши помисли на .......................
(враговете ни) и на всичкото съдружие,
което е с тях, и на всички други тъмни
сили, които искат да спрат Твоето Свято
Дело на Земята. Разбий козните им.

Да бъде, Господи, както си казал: �Мое
е отмъщението  и мъздовъздаянието.�

Да се прослави Името Ти, Господи,
на Земята и да Те познаят всички, че Ти
си Единият, Истинният Бог, Спасител на
Мира � Христос. Благослови всички,
които Те познават и Ти служат с Дух и
Истина.
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Твоята бащинска десница на охрана
и покровителство да бъде върху ония,
които се подвизават в Твоето Име.

Да се изпълни, Господи, Волята Ти
на Земята и да се въдвори Царството Ти
на Земята сега и през всичките векове.

Амин.

МОЛИТВА ЗА РАЗБИВАНЕ
КОЗНИТЕ НА ЛУКАВИЯ

Господи, Боже на Силите, в Името
на Христа, чрез  Което Име Ти  си
благоволил да Те призоваваме, ние,
Твоите чада, идем тази сутрин (вечер) и
припадаме пред Твоите нозе.

Молбата ни, Господи, е да разбиеш
и осуетиш замислите на всички тъмни
сили на лукавия, които искат да съсипят
пътя и разорят духовно и политически
българския народ, между който си ни
изпратил.
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Господи, молим Ти се, чуй и приеми
молбата ни и повдигни душата на
българския народ, за да не губи Твоето
благословение.

Амин.

МОЛИТВА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ1

Всеприсъстващи и всеблаги Боже, в
Името на Господа, Който е говорил с
раба Ти, да дойде Твоето изцеление чрез
нас, Твоите слуги, за слава на Името Ти.

Благодарим Ти, че си ни послушал,
Ти си само наш Господ и освен Теб
другиго нямаме. Ти си, Който винаги
можеш да изцеляваш и Твоето изцеление
е здраве за душата и тялото. Възвърни
задружното действие между ума и
душата, между душата и тялото. Обърни
източника на сърцето за добро и силите
на тялото за работа полезна.
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Нека този (тази) наш/а брат
(сестра)........, който (която) страда, да
приеме Твоята Милост, за да можем ние
всички да се радваме в присъствието на
Твоята Любов, Благост и Сила.

Амин.

1Казва се в сряда, събота и неделя в 7 и 9 часа
сутринта.

МОЛИТВА ЗА БОЛНИ

Господи на Силите, Ти си ни
прибежище из род в род. Твоите милости
във век ще славим. Направил си завет с
избраните Си, защото имаш силна и
крепка ръка да възродиш милост на
онези, които Те познават от Името Ти.

Обърни, Господи, погледа Си към
страдащия/ата брат (сестра) ........., дай
внимание на страданията му (й) и ги
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облекчи. Ние вярваме твърдо на думите,
когато си казал:

�Възвзори към мене и ще ти отворя,
защото Аз Господ Бог Твой съм, Който
подкрепя десницата ти и ти казвам: Не
бой се, Аз ще ти помогна! Не бой се,
защото Аз те избавих, призовах те по
име. Мой си ти, когато минаваш през
водите. С тебе ще бъда, когато ходиш
през огъня, ти няма да се изгориш и
пламък не ще те опали, и в немощ не бой
се, защото Аз съм с тебе!�

И сега, чуй молбата ми, Господи, и
излей върху му (й) от обилната Си
милост!

Амин.

МОЛИТВА ЗА ЛЕКУВАНЕ
Господи, Ти си източник на живота!

Изпрати в мене животворната Си Сила
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� Духа, да ми излекува ума, сърцето,
духа, душата, волята и тялото. Да ме
излекува от всички физически и
психически болести и страдания. Да ме
дари със здраве, сила и живот, с младост
и красота; да развие в мен дарби и
способности, за да мога да живея, да се
уча и да Ти служа!

Амин.

За изцеление се казват псалмите 102, 40,
35, 91, 70, 86, 88, 97, 115, 116.

За психично болни � Псалом 57.

МОЛИТВА
�ДУХ СВЯТИЙ�

ЗА БОЛНИ

Ако е някой в Христа,
той е създание ново.
И ще дойдат на тебе
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Всичките тези благословения
и ще починат.
Аз ще те изцеля.
Едно тяло и Един Дух!
Аз съм Господ,
Който те изцелявам.
Бъди очистен!
Боже, бъди милостив
към мене, грешния!
Изцели душата ми и помилвай ме!
Молете се един за други,
за да изцелеете.
Молбата, която е с вяра,
ще избави страдущия/ата ...... (името).

Амин.

МОЛИТВА ЗА ЗДРАВЕ
О, Господи, направи молитвата ми

животворна струя, която да разчупи
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скудостта на моето Аз и да може да
продължи съществуванието ми.

Чрез Твоето Господство да мога да Те
споменувам и да Те славословя във всеки
свят от Твоите светове.

Амин.

МОЛИТВА ЗА БОЛНИ

Господи на Обичта и Любовта, Боже
на живота и здравето, ние, Твоите чада,
събрани днес в Името на Любовта, идем
да Ти благодарим за великата Твоя милост
към нас.

Великий Господи, ние се обръщаме
към Теб да изпратиш Твоята милост за
нашия брат (сестра) . . ., който (която) от
много време вече страда от тежко
боледуване. Господи, молим Ти се, излей
чрез нас, Твоите слуги, благостта Си за
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излекуване на него (нея) и изпрати, молим
Ти се, Твоите небесни служители да му
(й) донесат подкрепа, здраве, обнова в
живота, който Ти съхраняваш за Твоите
избрани.

Великий Господи, нека още сега този
наш брат (сестра) приеме Твоята велика
милост и да се почувствува здрав и жиз-
нерадостен.

Господи, благодарим Ти, че си ни
послушал. Ние с радост приемаме
мъчнотиите в живота и с радост ще
изпълним Твоята блага Воля.

Амин.

ДУХЪТ НА ИСТИНАТА

Вдигнете ръцете си нагоре,
отворете длани. Концентрирайте
мисълта си, да почне да действува
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МОЛИТВА НА ДАНАИЛА

И откри се тайната Данаилу чрез
видение през нощта. Тогава благослови
Данаил Бога Небеснаго, и говори Данаил
и рече:

Духът на Истината, тогава ще произ-
несете следното:

1. Да подчини Бог всяко нисше дейс-
твие в нас на Духа на Истината.

2. Да се възцари Любовта, Мъдростта
и Истината на Бога във всичката своя пъл-
нота в нашите души.

3. Ние отваряме сърцата си за Госпо-
да, Който е сега между нас. Да се
прослави Неговото Име.

Амин.
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�Да е благословено Името Божие от
века и до века, защото Мъдростта и
Силата са Негови.

И Той променява времената и
порите. Сваля царе и поставя царе. Дава
мъдрост на мъдрите и знание на
разумните.

Той открива дълбоките и скритите.
Познава онова, което е в тъмнината и
виделината обитава в Него.

Тебе, Боже на отците ми, благодаря,
и Тебе славословя, Който си ми дал
мъдрост и сила.

И сега си ми направил познато
онова, което попросихме от Тебе.

Амин.

МОЛИТВА
НА ВСЕЛЕННАТА МИЛОСТ

Господи на Вселенната Милост, Ти,
Който си направил человека на земята и
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си вложил Духа Си в него, за да го
издигнеш до Себе Си, молим Ти се,
послушай молбата ни сега, спомни си за
заминалия в другия свят ......... (сестра,
брат), спомни си за всички наши
заминали сестри, братя, майки, бащи,
дъщери, синове, близки и далечни
роднини по плът и всички добри
человеци и ги благослови с Великото Си
Благословение.

Създай радост на тези души и
вдъхни им надежда, че скоро ще ги
изпратиш на земята да продължат своята
еволюция при пълно опомване, за да
довършат делото на Твоето спасение.

Господи, ние се радваме, че си ни
дал възможност да ходатайстваме пред
Теб за заминалите ни близки и
увереността, че молбата ни ще бъде чута
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от Тебе и те ще се наслаждават от радост,
която отдавна очакват.

Благословен си Ти, Господи,
благословено е Името Ти сега и през
всичките векове.

Амин.

МОЛИТВА ЗА ЗАМИНАЛИ
I

Упокой, Господи, душата на
заминалия/ата брат (сестра)........, когото
(която) си взел горе поради Волята Си.
Настани го (я) в светли места на Твоите
селения. Надари го (я) с Твоите духовни
добродетели. Да се повдигне, да се
съвземе, да види Твоята слава и величие.
Да се зарадва душата му (й) на Твоята
Благост и Любов. Вечен мир и вечна
светлина да царят в душата му (й).

Амин.
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МОЛИТВА ЗА ЗАМИНАЛИ
II

Господи, дай светлина и мир на
любимия/ата брат (сестра).....................

Прав направи пътя му((й), като го (я)
водиш към тебе. Залей този му (й) път
със светлина, изпрати му (й) души, които
да го (я) упътват, поучават и помагат по
пътя, който го (я) води към Теб.

Господи, приеми........... в Твоето
Лоно. Обгърни го (я)  с необятната Твоя
Любов и го (я) води в светлината на
Твоята Мъдрост.

Господи, благослови  ..... и нека той
(тя) расте от любов към любов, от
светлина към светлина, от благодат към
благодат и от свобода към свобода.

Господи, благослови ......................
Мир на душата му (й) и вечна

светлина по пътя му (й).
Амин.
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МОЛИТВА
ЗА ЗАМИНАЛИТЕ
В ОТВЪДНИЯ СВЯТ

Господи, спомени Твоите заминали
.............., които си взел горе по твоята
Воля. Настани ги в най-светлите места
на Небето, надари ги с Твоите духовни
добродетели, да се повдигнат, да видят
Твоята Слава и Величие, да се възрадват
душите им на твоята Благост и Любов.

Вечен покой им дари, Господи, и
вечна светлина да свети в душите им.

(Три пъти)
Амин.
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ФОРМУЛИ ЗА ЗАМИНАЛИ

И това е Живот Вечен, да познаем
Тебе, Единаго, Истиннаго Бога и Христа,
Когото си изпратил.

(Три пъти)
Мир на духа му и светлина вечна на

душата му.
(Три пъти)
Мир и светлина на душата  на

............... (брат, сестра) и вечен живот.

НАРЯД ЗА ЗАМИНАЛИ

Молитва за заминали I (стр. 67);
Молитва за заминали II (стр. 68);
Молитва на Вселенната Милост
(стр. 65);
Псалом 23 (стр. 73);
Псалом 121 (стр. 75);
Молитва на Данаил (стр. 64);
14 глава от Евангелие на Йоана;
Формули за заминали.
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ПСАЛОМ 91
1. Който живее под покрива на
Всевишнаго, ще пребивае под
сянката на Всемогъщаго.

2. Ще казвам за Господа:
Той е прибежище мое и крепост моя,
Бог мой, на Него ще се надея.

3. Защото Той ще те избавя
от сетта на ловеца

и от губителен мор.
4. С перата Си ще те покрива
и под крилата Му ще имаш прибежище.
Неговата Истина е щит и всеоръжие.

5. Няма да се боиш от нощен страх,
от стрелата, която лети дене,

6. от мор, който ходи в тъмнина,
от погибел, която запустява

всред пладнина.
7. Тисяща ще падат от страната ти
и десет тисящи от дясно ти,
но при тебе няма да се приближи.

8. Само с очите си ще гледаш
и ще видиш въздаянието на
нечестивите.
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9. Понеже ти си направил Господа,
моето упование,
Вишнаго, свое прибежище,

10.няма да ти се случи никакво зло
и язва няма да се приближи

до жилището ти.
11. Защото ще заповяда на ангелите Си

за теб
да те пазят във всите твои пътища.

12. На ръце ще те подигат,
да не би да препънеш о камък

ногата си.
13. Ще настъпиш лъв и аспид,
ще стъпчеш млад лъв и ламя.

14. Понеже положи в Мене любовта си,
за то ще го избавя.

Ще го туря в безопасност,
защото позна Името Ми.

15. Ще Ме призове и ще го послушам,
с него ще съм, когато е в скръб,
ще го избавя и ще го прославя.

16. Ще го наситя с дългоденствие
и ще му покажа спасението Си.
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ПСАЛОМ 23
1. Господ е пастир мой.
Не ще бъда в лишение.

2. На зелени пасища ме упокоява,
при тихи води ме води.

3. Възвръща душата ми.
Води ме през пътеки на правда
заради Името Си.

4. И даже  в дола на смъртната сянка
ако ходя,
не ще се уплаша от зло,
защото Ти си с мен.
Твоят жезъл и Твоята тояга,
те ме утешават.

5. Приготвяш пред мен трапеза
срещу враговете ми,
помазал си с елей главата ми,
чашата ми се прелива.

6. Наистина, благодат и милост
ще ме следват
през всичките дни на живота ми,
и ще живея в Дома Господен
на дълги дни.
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ПСАЛОМ 133
1. Ето, колко е добро и колко е угодно
да живеят братя в единомислие!

2. Като многоценното онова миро
на главата,
което слезваше на брадата,
брадата Ааронова,
което слезваше на полите на
одеждите му;

3. като Ермонската роса,
която слезва на сионските гори;
защото там е определил Господ
благословение и живот до века.

ПСАЛОМ 117
1. Хвалете Господа, всички народи,
славословете Го, всички племена.

2. Защото милостта Му е голяма
върху нас,
и Истината Господня е във век.

Алилуя.
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ПСАЛОМ 121
1. Възвождам очите си към горите,
отдето ще дойде помощта ми.

2. Помощта ми е от Господа,
Който направи Небето и Земята.

3. Да не остави да се поколебае ногата ти,
и да не задреме Онзи, който те пази.

4. Ето, няма да задреме, нито ще заспи
Онзи, който пази Израиля.

5. Господ е, Който те пази,
Господ е покров твой отдясно теб.

6. Дене слънцето няма да те повреди,
нито луната ноще.

7. Господ ще те пази от всяко зло.
Ще пази душата ти.

8. Господ ще пази изхождението ти
и вхождането ти от сега и до века.

ПСАЛОМ 61
1. Послушай, Боже, вика ми,
внимавай на молението ми.

2. От краищата на земята към Тебе ще
викам,
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когато премира сърцето ми.
Настави ме на канарата, която е
премного висока за мене.

3. Защото Ти ми стана прибежище,
стълб крепък пред врага.

4. В скинията Ти ще обитавам винаги;
ще прибегна под покрива на
Твоите крила.

5. Защото Ти, Боже, си чул
обричанията ми;
дал си ми наследието на онези,
които се боят от Името Ти.

6. Ще притуриш дни върху дните на
царя,
годините му в род и род.

7. Ще пребъде във век пред Бога.
Повели да го пазят милостта и
истината.

8. Така ще песнопея винаги на Твоето
Име,
За да изпълнявам обричанията си
всеки ден.
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ПСАЛОМ 143

1. Господи, послушай молитвата ми,
Дай ухо на моленията ми:
Отвещай ми според Истината Си,
според Правдата Си.

2. И не влязвай в съд с раба Си,
защото няма да се оправдае пред Тебе
ни един жив человек.

3. Защото погна неприятелят душата ми:
удари о земята живота ми,
турил ме е да седя в тъмни места
като онези, които са отдавна умрели.

4. За то духът ми примира вътре в мене,
в мене сърцето ми е смутено.

5. Напомням си древните дни.
Преговарям всичките Твои дела,
поучавам се в творенията на ръцете Ти.

6. Простирам ръцете си към Тебе.
Душата ми жаднее за Тебе
като безводна земя.

7. Скоро ме послушай, Господи,
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духът ми изчезнува.
Не скривай лицето Си от мене,
за да се не уподобя на онези,
които слазят в рова.

8. Направи ме да чуя рано Милостта Ти,
защото на Теб съм уповал.
Покажи ми пътя, по който трябва да
ходя, защото към Теб възнесох
душата си.

9. Избави ме от враговете ми, Господи.
Към Тебе прибегнах.

10. Научи ме да правя Волята Ти,
защото Ти си Бог мой.
Духът Твой благий да ме настави
на права земя.

11. Заради Името Си, Господи, оживи ме.
Заради Правдата Си изведи душата ми
из утеснението.

12. И заради Милостта Си изтреби
враговете ми, и погуби всичките,
които враждуват против душата ми,
защото аз съм раб Твой.
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ПСАЛОМ 27
1. Господ е виделина моя и спасение мое:
от кого ще се убоя?
Господ е сила на живота ми:
от кого ще се устраша?

2. Когато приближиха при мене лукавите,
за да изядат плътта ми,
съперниците и враговете ми,
те се спънаха и паднаха.

3. И ако се опълчи против мене войнство,
сърцето ми няма да се уплаши;
и ако се дигне върху мене бран,
и тогава ще съм уверен.

4. Едно просих от Господа, това ще търся:
да живея в дома Господен
във всичките дни на живота си,
да гледам красотата на Господа
и да Го диря в храма Му.

5. Защото в зъл ден ще ме скрие
в скинията Си,
ще ме прикрие в скришното на
шатъра Си,
ще ме възвиши на камък.
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6. И сега главата ми ще се възвиши
над враговете ми, които ме окръжават
и ще пожертвам в скинията Му
жертви на радостни викове.
Ще пея и ще възпея Господу.

7. Чуй, Господи, гласа ми, с който викам.
И помилвай ме, и послушай ме.

8. Рекъл си: потърсете Лицето Ми.
Рече Тебе сърцето ми:
Лицето Ти, Господи, ще потърся.

9. Да не скриеш от мене Лицето Си,
да не отхвърлиш с гняв раба Си.
Ти ми стана помощ, недей ме отхвърля,
и недей ме оставя, Боже,
Спасителю мой.

10. И ако отец ми и майка ми ме оставят,
Господ, обаче, ще ме приеме.

11. Научи ме, Господи, пътя Си
и води ме по равен път
поради неприятелите ми.

12. Да ме не предадеш на желанието на
враговете ми; защото се дигнаха
против мене лъжливи свидетели,
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които дишат насилие.
13. Повярвах, че ще видя благостите
Господни на земята на живите.

14. Чакай Господа. Имай дързновение,
и да се укрепи сърцето ти.
Ей, чакай Господа.

ПСАЛОМ 19
1. Небесата разказват Славата Божия,
и твърдта възвещава
делото на ръцете Му.

2. Ден на ден казва Слово,
и нощ на нощ изявява знание.

3. Без говорене, без думи,
без да се чуе гласът им.

4. По всичката Земя излезе вещанието им
и до краищата на Вселената
словесата им.
В тях постави скиния за Слънцето,

5. което излязва като младоженец
из чертога си, радва се като юнак,
за да тича в попрището.

6. Излязването му е от край небето
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и обикалянето му до края негов;
и от топлината му нищо не се скрива.

7. Законът Господен е непорочен,
възвръща душата.
Свидетелството Господне е верно,
умъдрява простия.

8. Повеленията Господни са прави,
веселят сърцето. Заповедта Господня
е светла, просвещава очите.

9. Страхът Господен е чист,
пребивава във век. Съдбите Господни
са истинни купно и праведни,

10. желателни повече от злато,
повече от множество чисто злато,
по-сладки от мед
и от капките на меден сот.

11. Слугата Ти още се и вразумява
чрез тях, в упазването им
въздаянието е голямо.

12. Кой усеща съгрешенията си?
Очисти ме от тайните съгрешения.

13. А още предупази раба си от гордост,
да ме не обладае; тогаз ще бъда
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непорочен, и ще бъда чист
от голямо престъпление.

14. Думите на устата ми и
преговарянето на сърцето ми
да бъдат угодни пред Тебе,
Господи, крепост моя
и Избавителю мой.

ПСАЛОМ 103
1. Благославяй, душе моя, Господа,
и всички вътренни мои
светото Му Име.

2. Благославяй, душе моя, Господа,
и не забравяй всичките Му
благодеяния.

3. Който прощава всичките ти
беззакония,
изцелява всичките ти болести,

4. избавя от тление живота ти,
венчава те с милост и щедроти,

5. насища с благости старостта ти.
Младостта ти се подновява
като на орел.
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6. Господ прави правда и съд
на всички обиждани.

7. Показа пътищата Си на Мойсея,
делата Си на Израилевите синове.

8. Жалостив и милостив е Господ,
дълготърпелив и многомилостив.

9. Не ще е противен за всякога,
нито ще държи гняв във век.

10. Не ни е сторил според греховете ни,
нито е въздал нам според
беззаконията ни.

11. Защото колкото е Небето високо
от Земята, толкоз е голяма Милостта
Му към онези, които Му се боят.

12. Колкото отстои изток от запад,
толкоз е отдалечил от нас
престъпленията ни.

13. Както жали отец чадата си,
така жали Господ онези,
които Му се боят.

14. Защото Той познава нашето
създание, помни, че ние сме пръст.

15. Дните на человека са като трева,
като цвят на полето, така цъфти.
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16. Защото преминава вятърът над него
и няма го, и мястото му го не
познава вече.

17. А Милостта Господня е от века
и до века върху онези, които Му се
боят, и Правдата Му върху
синовете на синовете

18. на онези, които пазят завета Му
и помнят заповедите Му,
за да ги изпълняват.

19. Господ постави престола Си на Небето
и Царството Му владее над всичко.

20. Благославяйте Господа, вси ангели
негови, силни с крепост, които
изпълнявате Словото Му,
като слушате гласа на Словото Му.

21. Благославяйте Господа, всички
сили Негови, слуги Негови, които
изпълнявате Волята Му.

22. Благославяйте Господа,
всички дела Негови, във всяко място
на владичеството Му.
Благославяй, душо моя, Господа.
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ПСАЛОМ 112
1. Алилуя, Блажен онзи человек,
който се бои от Господа и благоволи
много в заповедите Му.

2. Семето му ще бъде силно на Земята.
Родът на правите ще се благослови.

3. Изобилие и богатство ще има в дома
му, и правдата му остава във век.

4. Виделина изгрява в тъмнината за
правите.
Милостив е, и щедър, и праведен.

5. Добрият человек помилва и дава
на заем.
Устроява работите си с правосъдие.

6. Наистина никога няма да се поколебае,
в памет вечна ще бъде праведният.

7. От зъл слух не ще се убои.
Сърцето му е твърдо, понеже се
надее на Господа.

8. Утвърдено е сърцето му; не ще се убои
доде види падането на неприятелите си.

9. Разпръсна, даде на сиромасите.
Правдата му остава във век.
Рогът му ще се възвиси в слава.
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10. Нечестивият ще види и ще се разгневи.
Ще поскърца със зъбите си и ще изтае.
Желанието на нечестивите ще погине.

ПСАЛОМ 44
1. Боже, с ушите си чухме нашите
бащи ни приказаха делото, което си
сторил в техните дни, в древните дни.

2. Ти си изгонил с ръката Си езичници,
а тях си насадил. Оскърбил си
племена, а тях си проводил.

3. Защото не наследиха земята с меча
си и мишцата им не ги спаси,
но Твоята десница и мишцата Ти,
и виделината на Лицето Ти, защото
имаше благоволение към тях.

 4. Ти си Цар мой, Боже.
Заповядай избавление за Якова.

5. Чрез Тебе ще низложим враговете си,
чрез Името Ти ще стъпчем онези,
които се подигат против нас.

6. Защото няма да се надея на лъка си,
нито мечът ми ще ме избави.
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7. Защото Ти ни избави от враговете ни,
и посрамил си онези, които ни мразят.

8. С Бога ще се хвалим всеки ден,
и Името Ти във век ще песнословим.

9. Но Ти си отхвърлил и посрамил си нас
и не излазяш вече с нашите войнства.

10. Направил си ни да се върнем назад
пред врага и мразещите ни
разграбват имота ни за себе си.

11. Предал си ни като овци за ястие и
разпръснал си ни между езичниците.

12. Продал си своите люде за нищо
и не си имал печалба от цената им.

13. Направил си ни укор на съседите ни,
присмех и поругание на онези,
които са около нас.

14. Направил си ни притча между
езичниците, киване между народите.

15. Всеки ден безчестието ми е пред
мене и срамът на лицето ми ме покри.

16. От гласа на оногози, който хули и
укорява, от лицето на врага и
отмъстителя.

17. Всичко това дойде върху нас,
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обаче ние не Те забравихме
и не станахме неверни на завета Ти.

18. Сърцето ни не се върна назад,
нито се уклониха стъпките ни
от Твоя път,

19. ако и да си ни съкрушил на мястото
на чакалите и покрил си ни със
сянка смъртна.

20. Ако сме забравили Името на Бога
нашего и прострели ръцете си към
чужд Бог,

21. Бог не ще ли придири това?
Защото Той знае тайните на сърцето.

22. Защото за Теб сме убивани вес ден,
вменявани сме като овци за клане.

23. Стани, Господи, защо спиш?
Събуди се, не ни отхвърляй завсегда.

24. Защо криеш лицето Си, забравяш
бедствието ни и угнетението ни?

25. Защото е снишена до пръстта
душата ни, прилепнала е за земята
утробата ни.

26. Стани на помощ нам,
и избави ни заради Милостта Си.
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ПСАЛОМ 25
1. Към тебе, Господи, възвисих душата си.
2. Боже мой, на Тебе уповах:
да се не посрамя.
Да се не зарадват враговете ми
заради мене.

3. Ей, всички, които чакат Тебе
да се не посрамят.
Да се посрамят, които правят
престъпления без причина.

4. Покажи ми, Господи, пътищата Си,
научи ме на стъпките Си.

5. Води ме в пътя на Истината Си
и научи ме, защото Ти си Бог на
спасението ми. Тебе чакам вес ден.

6. Помни, Господи, милосърдията Си
и милостите Си, защото са от века.

7. Греховете на младостта ми и
престъпленията ми да не помниш.
Според милостта Си помни ме Ти,
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Господи, заради благостта Си.
8. Господ е благ и прав, затова ще
научи грешните на пътя Си.

9. Ще води кротките в пътя на съд.
и ще научи кротките на пътя Си.

10. Всичките Господни пътища са
милост и истина на онези, които
пазят Завета Му и свидетелствата Му.

11. Заради Твоето Име, Господи, прости
беззаконието ми, защото е голямо.

12. Кой е този человек, който се бои от
Господа?
Нему ще покаже пътя, който ще избере.

13. Душата му ще обитава в покой,
и потомството му ще наследи земята.

14. Тайната Господня е с онези, които
Му се боят, и Завета Си ще им обяви.

15. Очите ми са винаги към Господа,
защото Той ще извади из примка
нозете ми.
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16. Погледни към мене и помилвай ме,
защото останах сам и угнетен съм.

17. Скърбите на сърцето ми се умножиха.
Изведи ме из утесненията ми.

18. Виж угнетението ми и труда ми,
и прости всичките ми грехове.

19. Виж враговете ми, че се умножиха
и с жестока ненавист ме възненавидяха.

20. Упази душата ми и избави ме.
Да се не посрамя, защото на Тебе уповах.

21. Незлобие и правота да ме съхраняват,
защото Тебе чакам.

22. Избави, Боже, Израиля
от всичките му скърби.



93

ФОРМУЛИ

ЗАПОВЕДТА НА УЧИТЕЛЯ

Обичай съвършения път на
Истината и Живота.

Постави Доброто за основа на дома
си, Правдата за мерило, Любовта за
украшение, Мъдростта за ограда и
Истината за светило.

Само тогава ще Ме познаеш и Аз ще
ти се изявя.

*
Ученикът трябва да има
Сърце чисто като кристал,
Ум светъл като Слънцето,
Душа обширна като Вселената,
Дух мощен като Бога и едно с Бога!

*
Бог царува на небето,
Бог царува  в живота
Да бъде Името Му благословено.
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Верен, истинен, чист и благ всякога бъди
и Господ на Мира ще изпълни сърцето
ти с всички добрини.

*
Господи, Боже наш, да дойде Твоето
Царство на Земята, както е горе на
Небето и всички народи, които Ти си
призовал, да заемат своето място в
Царството Ти, за да Ти служат с радост
и веселие.

*
Само светлият път на Мъдростта води
към Истината.
Тя постоянно ни весели.

*
Само светлият път на Мъдростта води
към Истината.
В Истината е скрит животът.

*
Бог е Любов, Бог е Мъдрост.
Ние сме Добро, Ние сме Истина.
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*
Бог е Любов. Бог е Всемъдър. Бог е Всеблаг.

*
В изпълнението Волята на Бога е силата
на човешката душа.

*
Велик е Бог в Любовта Си!
Велик е Бог в Мъдростта Си!
Велик е Бог в Истината Си!
В Любовта Си Бог поучава.
В Мъдростта Си Бог просвещава.
В Истината Си Бог освобождава.
Милостив и жалостив е Господ
и  Неговата благост е над всичко.
Веселието Му крепи всичко.
В Господа всичко живее и се движи.
Той е веселие и радост
на всичко живо в света.

*
Божият мир и Божието благословение да
залеят цялата Земя.
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Господи, желая с всичкото си сърце,
с всичкия си ум, с всичката си душа и
сила да изпълня Твоята Блага Воля без
никакво изключение.

*
Велик си Ти, Господи.
Велики са Твоите дела.
Велико е Името Ти над всичко.
Изпращам към Тебе своята любов.
Във всичко и във всички виждам Тебе
и любя Тебе.
Ще Ти служа през цялата вечност.

*
Мир!  Мирът носи Божията радост.

*
Да пребъде Божият Мир и да изгрее
Божията Радост и Божието Веселие в
нашите сърца.

*
Без  страх и без тъмнина, с мир и светлина.
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Господи, запази България от вражески
сили, защото Ти си Любов, Мъдрост и
Истина. Ние обичаме България и ще й
служим с Любов. Господи, лъчът на
Твоята Любов да озари цялата Земя. Бла-
гостта и Милостта Божия да пробудят и
помилват всяка човешка душа.

Амин.
*

Господи, дай благословение и на моите
братя, както даваш и на мен. Аз ще Те
слушам както ме учиш. Ще прилагам Лю-
бовта, според както е Твоята Воля.

*
Господи, благослови ..... да ходи неумор-
но в пътя на Истината и Доброто и
всичките му (й) чувства, желания,
действия и постъпки да бъдат заквасени
от живата Истина, която произтича от
Духа на Любовта.
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Да осветяваме Името Божие.
Да търсим Царството Божие и
Правдата негова.
И да изпълним Волята Божия.

*
Господи, Ти всичко можеш. Твоят Дух,
Който си изпратил да ме ръководи, чрез
Тебе всичко може. И аз чрез Твоя Дух
всичко мога.

*
Бог, Който живее в мен, ме прави силен.
Аз използувам силата си, за да се
повдигна.

*
Ихриш Бен Рут. (Господи, където ме зо-
веш, там отивам.)

*
Господи, моля Ти се, изпрати ми един
ангел да ме научи как да направя най-мал-
кото добро. Да ме научи как да направя
най-малкия акт на Любовта. Да ме научи
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на най-малкото знание. Да ме научи как
да дам на хората най-малката свобода и
как да проявя най-малкото милосърдие.

Амин.
*

Господи, помогни ми да свърша работа-
та, която ми предстои днес така, както Ти
разбираш.

*
Вярата, в която аз живея, ще внесе Бо-
жествена хармония в стремежите на
моето сърце.

*
Ученикът се моли:
Обични ми Учителю, бъди винаги с нас.
Учи ни на Твоите пътища. Закриляй ни
според Твоята милост. Упази ни за Твоето
дело.
Божият мир да бъде над всички ни.

*
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Щом дойдеш до едно противоречие, ще
кажеш:
За Бога всичко е възможно. Аз живея в
Бога и с Неговата Мъдрост всичко мога
да постигна.

*
На душата си ще кажеш:
С теб е Бог, ти ще победиш,твоята победа
е и моя победа. Аз вярвам само в един
Бог на Мъдростта, в един Учител на
Любовта и в един Дух на Истината.

*
Бог на Любовта не е Бог на мъртвите, а
Бог на живите. Аз съм жив и този Бог е в
мен, а щом е мой Бог, с Него мога да
направя всичко.

*
Бог толкоз възлюби света, щото даде
Сина Своего Единороднаго, за да не
погине всеки, който вярва в Него, но да
има живот вечен.
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Любовта иде!
*

Търсете първом Царството Божие и
Неговата Правда и всичко друго ще ви
се приложи.

*
В Божествения план е аз да раста в
Добродетелта.
В Божествения план е аз да възраствам
в Божията Правда.
В Божествения план е аз да живея в
Божията Истина.
В Божествения план е аз да цъфтя в
Божията Мъдрост.
В Божествения план е аз да узрея в
Божията Любов.
Следователно аз съм в пътя на Истината
и  Божествения живот.Туй право никой
не може да ми отнеме.То е мое собствено
право.
Дето е Бог, там съм и аз!
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Сърцето ми е топло, душата ми е свежа,
умът ми е светъл, духът ми е крепък,
защото живея в Закона на Любовта
безгранична, в която няма никаква
измяна.

*
Люби, учи, мълчи, търпи, прощавай, пътя
си продължавай и Бога не забравяй!

*
В Името на Божията Любов,
в Името на Божията Мъдрост,
в Името на Божията Истина,
в която живеем и се движим, и със
силата на живото Слово Божие, да се
разпръснат всички зли и лукави
помишления и всички вражески сили.

*
Господи на Любовта, Боже на
Светлината, разпръсни всички нечисти
влияния около мен.
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Пази ни Господи със Святото Си Име
през всичките дни на нашия живот. В
Твоите ръце предаваме духа си. Води ни
в Светлината на Твоето учение.

*
Бог е Любов. Ако Ме любите, ще опазите
Моите заповеди. Аз и Отец Ми ще
дойдем и ще направим жилище във вас
и Аз ще ви се изявя.

*
Милостиви, Святи и Благи Господи,
изяви ми виделината на Твоето Лице, да
сторя Твоята Воля.

*
Няма Любов като Божията Любов,
само Божията Любов е Любов.
Няма Мъдрост като Божията Мъдрост,
само Божията Мъдрост е Мъдрост.
Няма Истина като Божията Истина,
само Божията Истина е Истина.
Няма Правда като Божията Правда,
само Божията Правда е Правда.
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Няма Добродетел като Божията
Добродетел,
само Божията Добродетел е
Добродетел.
Няма Слава като Христовата Слава,
само Христовата Слава е Слава Божия.
Няма Сила като Силата на Духа,
само Силата на Духа е Сила Божия.

*
Без страх в Любовта безгранична!

*
Господи, да възрасне в мен онова,
Божественото, което си вложил в моята
душа.

*
Господи, нека Твоят Мир и Твоята
Радост бъдат винаги с нас, за да могат
сърцата ни да просветнат и да Ти служим
с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с
всичката си душа и с всичката си сила.
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Съвършенството на Любовта ще бъде
смисълът на моя живот. Съвършената
Любов изпъжда всеки страх от душата
и внася мир и веселие в Духа.

*
Бог е вложил всичко в моята душа. Аз
искам да се изпълни Волята Божия. Аз
искам да изпълня Божия план, каквото
Бог е намислил за мен. Да бъде Волята
Божия! Аз ще работя така, както Бог е
определил.

*
Господи, да пребъде Твоят Дух на
Любовта, Твоят Дух на Мъдростта и
Твоят Дух на Истината в нашите сърца.

*
Господи, благодаря Ти, че си ми дал един
отличен ум, в който си положил Твоята
Мъдрост, едно отлично сърце, в което си
положил Твоята Любов. С тая Любов и
Мъдрост аз искам да Ти служа.
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Заради Теб, Господи, Когото нося в
моята душа от Вечността, аз ще се уча и
ще Ти служа.

*
Винаги се радвайте. Непрестанно се
молете. За всичко благодарете. Духа не
угасвайте.

*
Елохим, Нева Санзу.
Това е формула. Приложи я и ще видиш
силата й.

*
Мерухим, Мерухим, Мерухим.
Али Бехар. Махатма Аум.
С този ключ ще призовавате Духа на
вдъхновението.

*
Вложи Истината в душата си и
свободата, която търсиш, ще придобиеш.
Вложи Мъдростта в ума си, светлината
ще дойде и знанието ще ти даде своята
помощ. Вложи Чистотата в сърцето си,
Любовта ще дойде и истинският живот
ще започне.
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Бог е Светлина.
Ангелите са топлина.
Всичките човеци са добрина.
Бог в мен е светлина.
Духът ми е топлина.
Аз съм добрина.
Моята душа е добрина.

*
О, Велика Любов, начало на всички
добрини в живота ни. Като твое дете
подкрепи ме в постигане на знанието. Аз
чувствам връзката си с Теб и в стремежа
си към Теб аз не се боя  от земни
изкушения и вярвам, че ще изпълня
назначението си, като се съединя с  Теб.

*
Господи, моля Ти се, влей в мен живи
космични сили, които да проникват във
всяка клетка на моето тяло, да внесат
живот и здраве в него, да укрепят духа
ми, за да изпълня задачата, за която съм
дошъл на земята.
(с вдигнати  ръце нагоре)
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Учителя казва:
�Когато бях на вашите години, като
ставах сутрин, започвах тъй:
Благодаря Ти, Боже, за всичко, което си
ми дал и си ме научил. Благодаря Ти,
Боже, за големите благодати, които имаш
към нас. Ние Те познаваме, че си всеми-
лостив, всеистинен, всемъдър.
Повтаряйте това един месец, десет ме-
сеца и ще видите какво ще бъде вашето
душевно състояние.�

*
 Господи, помогни да се проявим ние
така, както Ти искаш. Всичко да бъде за
Твоя слава и за доброто на всички.
 Аз съм създаден да бъда добър, умен,
силен, красив човек.  Да бъда ангел със
сила, да правя каквото Бог ми заповядва.

Амин.
*
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Мир, Мир, Мир, Господи, просим! Разум-
ност, светлина и сила в умовете на
человеците.

*
Доброта, Истина, Красота - това е
Любовта.

*
Светлина, Светлина, Светлина!
Любов, Любов, Любов!
Правда, Правда, Правда!

При нужда повтаряйте тази
формула и ще се оградите със светли и
положителни сили.

*
Да се прослави Господ тъй, както е писал
в Своята книга. И като се прослави
Господ, тъй както е писал в Своята све-
щена книга, да се прояви Неговата Любов
в моята душа и в душите на всички мои
братя.
(Тази формула се произнася само сутрин)
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Сутрин при ставане
Господи,благодаря Ти, че възкръснах,
благодаря Ти, че живея.

*
При лягане
Господи, през време на нощната ми
почивка, огради ме със Своята Светлина
и ме пази. Аз отивам горе да се уча, да
се моля и да работя.

*
Мирно ще легна и ще спя, защото само
Ти, Господи, правиш ме да живея в
безопасност.

*
Формула преди и след ядене
Божията Любов носи изобилния и пълен
живот.

*
За лекуване
Господи, Ти си източник на живота,
изпрати в нас животворната си сила �
Духа, да ни лекува от всички болести и
страдания.
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Аз живея в Бога и Бог живее в мен. А в
Бога никаква болест няма. И затова аз
трябва да бъда здрав и съм здрав.

*
И това е живот вечен, да позная Тебе,
Единаго, Истиннаго Бога и Христа,
Когото си изпратил.
И това е живот вечен, да позная Любовта,
Мъдростта и Истината.
И това е живот вечен, да позная, че Бог е
Дух, Който царува навсякъде.

*
Аз съм мобилизиран, аз имам работа, аз
служа на Бога. И затова всички духове,
които причиняват болестта, да си отидат.
Аз разполагам с неизчерпаемо богатство.
Аз живея в изобилието на Божествената
Любов, дишам светлината на Божествената
Мъдрост, движа се във Великата Божия
Истина, Която носи свобода и простор за
душите, като раздвижвам всичко, което Бог
ми дава.
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Аз искам моето сърце да бие ритмично,
да се слее с пулса на Слънцето  и
правилно да изпраща енергията си по
целия организъм, както Слънцето
изпраща енергията си по целия свят.

*
Аз съм готов да служа на Бога. Аз служа
на Бога. Аз работя за Бога. И затова
трябва да бъда здрав. И съм здрав.

*
Господи, Ти си силен и всемогъщ, ако
искаш, можеш да освободиш този човек
от страданията му.

*
Формули при дишане:
За възприемане на жизнено-магнетични
енергии (прана) при дълбоко дишане.
Вдишване: Благодаря Ти, Господи, за
Божествения живот, който си вложил във
въздуха и който приемам заедно с въздуха.
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Задържане: Този Божествен живот
прониква в цялото ми тяло и внася
навсякъде сила, живот и здраве.
Издишване: Този Божествен живот го
проявявам навън чрез моята дейност.

*
За възприемане Божията Любов,
Мъдрост и Истина.
Вдишване: Да се прослави Името Божие
в мен.
Задържане: Да се въдвори Царството
Божие и Неговата Правда в мен.
Издишване: Да бъде Волята Божия.
(Вдишките се правят последователно
през лявата и дясната ноздра.)

*
При слънчеви бани повтаряй следната
формула:
Господи, благодаря Ти за свещената
енергия на Божествения живот, който ни
изпращаш заедно със слънчевите лъчи.
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Живо чувствам как той прониква във
всичките ми органи и навсякъде внася
сила, живот и здраве. Той е израз на
Твоята Любов към нас. Благодаря Ти.

*
За ограждане
Господи, запази ме с бялата Си светлина
и огради ме с диамантената Си стена.
Божият Дух, възлюбленият на моята
душа, ще направи всичко за мен.

*
Господи на Силите, изпрати Духа Святи на
Силите и освети стаята ми със Светлината
Си и Силата  на Своя Дух, огради леглото
ми с огнения кръг на Твоята Любов, за да
бъде стаята ми и целият ми дом освободен
от  зли влияния.

*
Аз познавам един Бог на Любовта, един
Учител на Мъдростта и един Дух на
Истината, Които призовавам да дойдат
и с животворната си сила да разпръснат
всички зли влияния.
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Благослови, Господи, душата ми, очисти
ме, Боже, от лошите мисли. Благодаря Ти
за голямата благост, която имаш към мен.
Аз Те познавам, че си добър,
всемилостив, всеистинен, всемъдър.
Благодаря Ти, Господи, благодаря Ти за
всичко, което си ми дал и си ме научил.

Амин.
*

Запази ме, Господи, с Твоя благ Дух!
*

При земетресения
Когато гърмежи започнат да се чуват,
когато земята започне да играе под
краката ви, кажете си следните мисли:
Всичко, което е добро мога да приема;
всичко, което е добро мога да приложа.
Когато искам да направя някакво добро,
няма сила, която може да ми
противодейства. Всичко мога да направя
чрез Живия Господ на Любовта, Който е
създал всичко в света.
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Мото
Ти, Великий, Който благославяш и
създаваш, оправи всичко в мен и около
мен. Ела, оправи ума ми, нека право да
мисли. Ела, оправи сърцето ми, любов
жива да блика. Желая, Господи, със
силата на Твоята Любов и Мъдрост да
възраснат в мен Добродетелите, които
отначало си вложил в моята душа, и аз
ще приложа всичките си сили за
изпълнението на Твоята Воля.

*
Да се прослави Бог в Бялото Братство и
да се прославят Белите Братя в Божията
Любов! (три пъти)
(Дадена от Учителя на 20.XII.1944г.)
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