Общи мисли за молитвите, дадени от Учителя,
записани от Жечо Панайотов

ДОБРАТА МОЛИТВА
Господи Боже нашъ, Благий ни Небесенъ Баща, Който си
ни подарилъ животъ и здраве, да Ти се радваме, молимъ Те,
изпроводи ни Духа Си да ни пази и закриля отъ всѣко зло и
лукаво помишление.
Научи ни да правимъ Твоята Воля, да освѣтяваме
Твоето Име и да Те славословимъ винаги.
Освѣтявай духа ни, просвѣщавай сърдцето ни и умътъ
ни, да пазимъ Твоитѣ заповѣди и повѣления.
Вдъхвай въ насъ съ присѫтствието Си чиститѣ Си мисли
и ни упѫтвай да Ти служимъ съ радость.
Животътъ си, който посвѣщаваме на Тебъ за доброто на
нашитѣ братя и ближни, Ти благославяй.
Помагай ни и ни съдѣйствувай да растемъ въ всѣко
познание и Мѫдрость, да се учимъ отъ Твоето Слово и да
пребѫдваме въ Твоята Истина.
Рѫководи ни въ всичко, което мислимъ и вършимъ за
Твоето Име, да е за успѣхътъ на Царството Ти на Земята.
Храни душитѣ ни съ Небеснийтъ Хлѣбъ, укрѣпявай ни съ
силата Си, да успѣваме въ животътъ си.
Като ни давашъ всичкитѣ Твои благословения, приложи
Любовьта Си, да ни е Вѣченъ законъ.
Защото е Твое Царството и Силата и Славата завинаги.
Аминъ.

„ДОБРАТА МОЛИТВА“
размишления 1965/ 1970 год.

УЧИТЕЛЯ ЗА „ДОБРАТА МОЛИТВА“
„Да прочетем „Добрата молитва“ с мисъл. В нея има
десет важни неща. Тази молитва представя резюме на това,
което човек трябва да върши.(...) Ако я четете с мисъл, вие ще
бъдете щастливи. (...) Да мислим тогава върху „Добрата
молитва“ на живота, която съдържа всички блага в себе си“.
Том „Новото човечество“ стр. 239 и 240
„Сега, нека всички прочетем „Добрата молитва“ и
отправим ума си към Този, към Когото всички се обръщат тази
вечер. Тая молитва е обща – не само за човечеството, но и за
цялата Вселена: за всички Ангели, Архангели, Началства,
Власти, Сили. Само по този начин ще измолим Божието
благословение, за да можем да растем и да се развиваме
съобразно Неговата Воля.“
Единична брошура „Общение с Бога“
„Като сте чели толкова пъти „Добрата молитва“,
разбрали ли сте значението на думите „Господи Боже наш“, с
които започва тази молитва?“
Том „Любов към Бога“ – Рилски беседи, 1931 г. стр. 228
В това томче беседи, „Великите условия на живота“,
Учителя се спира на думите от „Добрата молитва“: „Молим Те,
изпроводи ни Духа Си“, като обръща вниманието ни, че за да се
изпрати Духът някому, той трябва да е готов.

Веднъж запитах нашия многоуважаван брат Боян Боев за
значението на „Добрата молитва“ и той каза: „Добрата молитва“
се състои от десет ключа за влизане в Царството Божие“.
Предполагам, че точно така му е обяснил Учителя. Като
допълнение на думите му е томът „Новото човечество“, гдето се
говори за „ “, които се намират в „Добрата молитва“.

ВМЕСТО УВОД ПРЕДИ РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА „ДОБРАТА
МОЛИТВА“
Както се казва по-горе, „Добрата молитва“ е дадена от
Учителя на учениците през 1900 г. С това заключаваме, че тогава
Учителя е направил достояние тази молитва на Своите най-първи
ученици – на брой тогава не повече от 3 – 4 души. Първоначално
текстът й е бил приспособен за единично четене, т.е. в
единствено число, а по-късно, когато „Добрата молитва“ се
четеше колективно в братските събрания, по нареждане на
Учителя започна да се чете в множествено число. Чрез нея
всички присъстващи в събранието се явяват като колектив и имат
общо обръщение към (Бога) Господа. И така, от явяването на тази
молитва до днес тя е най-много четената молитва: с нея
започваме деня, с нея го и завършваме. Четем я, когато скърбим
за нещо или благодарим на Бога за благополучията си. По
съдържание тя е програма на всеки, встъпил в новото Божествено
Учение, за всекидневния му живот. Чрез нея се разговаряме с
Бога. Истинската молитва – това е разговор с Бога, а какъв покрасив и искрен разговор с Бога бихме посочили вън от „Добрата
молитва“? (А такива са и другите молитви, дадени от Учителя.)
Но тук бихме си позволили да си представим, че Учителя е
създал „Добрата молитва“ и другите молитви именно като е
записал Своите разговори с Бога. Не само това, но Учителя е
притежавал ония велики еволюционни процеси, представени в

„десетте ключа“ на „Добрата молитва“. Великите творения са
наистина такива, когато преминат през мисълта, чувствата и
волята на човека.
Ако разгледаме „Добрата молитва“, виждаме, че
действително тя е съставена от десет изречения – тях Учителя
нарича „десет важни ключа“ или „десет ключа за влизане в
Царството Божие“. Всяко изречение представя един ключ за
намиране онова щастие, към което човек винаги се е стремял. На
което и от тях бихме се спрели да размислим и да медитираме за
неговия смисъл, ще намерим висше духовно разрешение на някой
занимаващ ни въпрос или на някое затруднение в живота. От това
гледище, в „Добрата молитва“ се съдържа целият окултизъм,
самото „Божествено Учение“, както Учителя нарича Школата на
Бялото Братство.

РАЗМИШЛЕНИЯТА МИ, КОГАТО СЪМ СЕ ПОЛЗВАЛ
ОТ „ДОБРАТА МОЛИТВА“
След казаното дотук, пристъпвам към първото изречение,
първия ключ на „Добрата молитва“:
Първия ключ.

„Господи Боже нашъ, Благий ни Небесенъ
Баща, Който си ни подарилъ животъ и здраве,
да Ти се радваме,“
При произнасяне на първите няколко думи, ние определяме
отношението си към Бога и виждаме в Него наш Благ Небесен
Баща. Наричайки Го наш Небесен Баща, ние определяме и
отношението си помежду си – децата на Бога; следователно ние

сме братя и сестри. Какво е направил за нас този Небесен Баща?
Подарил ни е живот и здраве, за да Му се радваме. Наистина найвеликото благо за човешката Душа – това е животът,
възможността на човека да се прояви на ФИЗИЧЕСКИЯ СВЯТ.
Така е устроено идването ни на Земята, че се намираме в едно
здраво тяло, а здравето е благо, което повишава ценността на
живота ни. Ученикът на Божественото Учение има живот,
изпълнен със Светлина, дадени му са условия да се радва на
живота и на здравето като неоценими блага. Те ни улесняват да
се издигнем по-нагоре по стълбата на нашето развитие.
Щом приложим в живота си принципите на този първи
ключ, ние ще отворим една от вратите на Царството Божие, за да
„влезем“ там и да бъдем щастливи.
Втори ключ.

"...молимъ Те, изпроводи ни Духа Си да
ни пази и закриля отъ всѣко зло и лукаво
помишление."
Така във второто изречение се моли Господ да ни изпрати
Духа Си, Който да ни пази и закриля от „всяко зло и лукаво
помишление“. Забележително е, че прави разлика между „зло“ и
„лукаво помишление“. Преди всичко, това са влияния, които
идват отвън, с предназначение да проникнат в духовния живот на
ученика, за да го смъкнат надолу. Ще се опитам да направя малко
определение какво е „зло помишление“ и какво е „лукаво
помишление“. Злите помишления са ония, в които човек се вижда
насочен да спъне ближния си с някаква своя постъпка и да му
създаде някаква неприятност. Лукавите помишления, от своя
страна, довеждат човека към такива състояния, които водят
нещата към изкористяване за лична полза, пак в ущърб на
другите хора, близки или далечни.

Прочее, произходът на злите и лукавите помишления е един
и същ. Човешката душа е арена, гдето те се стремят да се проявят.
Запазването и закрилянето ни от тях може да извърши само
Божественият Дух, Който с присъствието си разчиства ония
тъмни и вредни сили, налитащи към човека.
Трети ключ.

„Научи ни да правимъ Твоята Воля, да
освѣтяваме Твоето Име и да Те славословимъ
винаги.“
Тук имаме три неща, за които се молим да ни научи Бог.
Първо – да вършим Неговата Воля. Нека вземем като
ръководна мисъл написаното от Учителя в кръга около
Пентаграма: „В изпълнението Волята на Бога е силата на
човешката Душа“. Това значи при всяка наша стъпка в живота да
се запитваме каква е Волята на Бога, да открием по пътя на
интуицията и вдъхновението тази Воля, като постъпим съобразно
нея.
Направила ми е впечатление една мисъл на Учителя, която
срещаме в лекциите. Учителя казва там: „Вие мислите, че Бог
съществува само за да Му се молите?“. Когато се замислих за
какво ли още съществува Бог, казах си, че нашето отношение към
Него се определя и от това да вършим Волята Му.
Второ нещо е – да осветяваме в себе си Божието Име. Само
по себе си, Божието Име е Свещено, а ние всецяло трябва да се
поставяме в тая Святост.
Трето – да славословим Бога винаги. Ние, които изучаваме
Природата и нейните закони, трябва винаги с разположение да
славословим нейния Творец. Днес учените все повече и повече
вникват в това велико Творение. Виждаме величието на
Природата в четирите елемента на материята: Вода, Земя, Въздух

и Огън. Като четем беседите и лекциите на Учителя, виждаме, че
има духовна същност в четирите елемента – и от това още повече
трябва да се възхищаваме, че сме потопени в такъв свят. Стигнем
ли до възхищението, неминуемо ще прославим Бога.
В много места на лекциите и беседите Си Учителя ни
насочва към Бога, включително и в третия ключ на „Добрата
молитва“.
Четвърти ключ.

„Освѣтявай духа ни, просвѣщавай
сърдцето ни и умътъ ни, да пазимъ Твоитѣ
заповѣди и повѣления.“
Човешкият Дух е оная свещена Божествена Искра, която
при създаването му е вложена от Бога. Имало е грехопадение,
имало е и много отклонения през дългата душевна еволюция на
човека. Само Светостта на Духа е един постоянен процес и към
него ни посочва Учителя – да бъдем в това състояние: Бог винаги
да осветява Духа ни. Просвещаването на човешкото сърце и на
човешкия ум са най-важните процеси в ученичеството. Трите
неща: осветеният човешки Дух, просветеното сърце и
просветеният ум ни поставят в положението да пазим Божиите
заповеди и повеления. Ако размислим защо се казва „заповед“ и
„повеление“, може би ще си кажем, че това е едно и също нещо.
Думата „повеление“ е употребявана в по-далечно минало, поблизка е до славянския език. Заповедта е предназначена да се
изпълнява нещо за по-дълго време, а повелението може да се
измени, то само напомня съществуването на дадена заповед. Това
напомняне се изразява често в човека от „Тихия Глас“, чрез който
ни се обажда нашият Ръководител при случайните изкушения и
противоречия в живота.

Пети ключ.

„Вдъхвай въ насъ съ присѫтствието Си
чиститѣ Си мисли и ни упѫтвай да Ти
служимъ съ радость.“
Това изречение ни въвежда за втори път в областта на
мисленето. Още в началото на молитвата ние просим Бога „да ни
пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление“. След
разчистването на чуждите натрапени мисли около нас, идваме до
второто важно състояние – Бог да ни вдъхва в нас с присъствието
Си чистите Си мисли. Щом Господният Дух е около нас, мисълта
ни е чиста! И е посветена да работи за изграждане на онова
духовно тяло, тъй потребно за правилното ни развитие в понататъшния наш живот. Духът ни казва: „Запазих те от
отрицателните сили – ела сега ти, ученико, като се подготвиш, да
работиш с Добродетелта и Правдата: две важни качества в твоя
характер. Сега е време за това, защото те имат приложение
предимно на физическия свят. Възприели чрез Божественото
присъствие чистите мисли, идваме до състоянието „Да служим на
Господа с радост“, както предвижда „Добрата молитва“.
Може да поразгледаме какво значи човек „да служи на Бога
с радост“. Преди всичко, служенето е проявление на малките
жертви, които човек следва да направи към някое Божие създание
– човек, животно или растение. Тази малка жертва може да бъде
загуба на време, средства или да изисква някакво усилие. В такъв
случай човек е разположен да се подвоуми за извършването на
такава жертва. Именно от това подвоумяване трябва да преминем
към работа. Тогава сме изпълнили смисъла на този ключ – „да
служим на Бога с радост“.

Шести ключ.

„Животътъ си, който посвѣщаваме на
Тебъ за доброто на нашитѣ братя и ближни,
Ти благославяй.“
Истинският ученик непременно е посветил живота си на
Бога. Това значи изоставяне на много от своите навици на
обикновения живот, постигнал свободата.
В такова посвещение човек се чувствува в област, гдето
работи за Доброто на своите братя и ближни. „Доброто и
Справедливостта – казва окултизмът, казва го и Учителя – могат
да се постигнат само на физическия свят“. Разбира се, правенето
на добро трябва да засяга не само физическата страна, но и
развитието на неговите благородни чувства, умственото му
развитие. За такъв живот ние просим Божието благословение.
Имаме ли такова благословение, успехът ни е налице и работата
ни дава плод.
Седми ключ.

„Помагай ни и ни съдѣйствувай да
растемъ въ всѣко познание и Мѫдрость, да се
учимъ отъ Твоето Слово и да пребѫдваме въ
Твоята Истина.“
Така ученикът достига до една област да расте във всяко
познание и Мъдрост. Постигането на Мъдростта е важна задача
за всеки ученик. Условията, при които човек е просъществувал в
милионите години от идването му на Земята, са допринесли за
придобиване на всяко познание и Мъдрост, да става все повече и
повече мъдър. Борбите със суровата природа са били за човека
такъв учител, че той е развивал ума си, ставал е все повече мъдър,

за да може да облекчи живота си. Учителя днес ни насочва да
поискаме съдействие от Бога да продължим нашето растене. С
това Божие съдействие на нас ще ни бъде много по-лесно, посполучливо да пораснем в познанието на Мъдрост.
Днешният човек, ученикът, има това улеснение, че
разполага с Божието Слово. Явява се един въпрос: кое да считаме
за Божие Слово? Отговор получих пак от нашия уважаван брат
Боян Боев: „Словото – това са Евангелията и беседите на
Учителя. Ако ние четем Евангелията и си представим картинно
как Христос, заобиколен от учениците Си и от народа, говори,
проповядва, изцелява болни и извършва чудеса, ще преживеем
неща, които са вдъхновявали велики художници, а ние ще се
учим. Беседите и лекциите на Учителя са продължения на
Евангелията. Те не остаряват, като Евангелията са вечно нови.
Случва се на всеки от нас, чели сме много пъти някоя лекция или
беседа, но отворим ли я, наново във всяка страница намираме
обилна храна за Душите ни. Не само това, но случват се често и
„чудеса“! Занимава те някой въпрос, преживяваш мъчнотия
някаква, а като отвориш който и да е том беседи, на „случайно“
отворената страница като че ли сам Учителя ти проговаря. Дава
ти отговор и постигаш правилно разрешение на въпроса.
Извършваш правилна постъпка в живота си“.
В нашата епоха Словото на Учителя бе записано за нас,
учениците, за народа и за цялото човечество благодарение на
изкуството стенография – това „фотографиране“ на речта.
Говореше Учителя, а трите сестри стенографки в продължение на
един час и повече записваха всяка казана от Учителя мисъл. Така
тези „фотографии“ на речта на Учителя, дешифрирани и
прочетени на Учителя, напечатваха се и ставаха достояние на
всички нас. Ще спомена нещо за печатането на беседите и
лекциите, за които имам личен спомен. Включи ме Учителя да
участвам. Като най-малък работник, помагах каквото се
изискваше от мен. Словото бе на разположение, но отпечатването

не ставаше лесно: вложените пари или средства не се връщаха
скоро, годините минаваха, от много места се казваше: „Дайте ни
нови беседи, които Учителя постоянно говори“. Така нашето
книгопечатане вървеше трудно, докато най-после Учителя ни
даде Божествения начин за тази работа. Тогава ние започнахме да
получаваме безплатно книгите – беседи и лекции, а средствата се
набираха пак от нас по неусетен начин. Задачата бе дадена към
1936 година – всеки ден пускахме по едно левче в касичката с
думите: „Както аз пускам един лев в касичката, така и всички
хора по лицето на Земята да пускат по един лев за
Божественото!“.
По-нататък дойде период, когато отпечатването на Словото
срещна нови мъчнотии, стигнахме почти до невъзможност. Но и
тогава се намериха братя, които положиха много умение и труд,
за да се отпечата всичко, каквото можеше. Тия работници
стигнаха дори дотам, че заложиха живота си за това дело. Така че
спокойно можем да причислим както стенографките, така и
работниците по печатането като наши „светци“ в това дело.
Към Словото на Учителя можем да причислим дадените от
Него песни и музикални упражнения Паневритмия. Срещали сме
и ще срещнем в беседите и лекциите на Учителя какво е казал за
силата и значението на песните. Те могат да лекуват, да
разрешават мъчнотии и противоречия, когато се пеят и изказват с
високо съзнание. За музиката Си Учителя казва: „Ако някога
противниците на Божието Дело не се повлияят от Словото, на
музиката никога няма да се противопоставят!“.

Осми ключ.

„Рѫководи ни въ всичко, което мислимъ и
вършимъ за Твоето Име, да е за успѣхътъ на
Царството Ти на Земята.“
Както виждаме, и тук се касае за работа в областта на
мисълта, но вече в една трета, по-висока гама. Мисълта минава в
дела – и онова, което вършим, води към резултата да се оформим
като работници за идването на Царството Божие на Земята.
Голяма задача е това да бъдем работници за успеха на
Царството Божие на Земята. Според думите на Христа в
Господнята молитва „Отче Наш“, Царството Божие съществува
някъде на Небето, или в Духовния свят. Там, по човешки
изразено, трябва да има най-голямо щастие и хармоничен живот.
В Своите беседи на много места Учителя подсказва какъв е редът
и начинът на живот в Духовния свят. Най-доброто положение там
е това, че няма покой и бездействие, а непрестанна работа,
дейности от различните области на Вселената и на нашата Земя
за приложение Волята Божия навсякъде и сред самите нас.
Често ме навежда към размишление само една буква от
ценната формула, дадена от Учителя в последните дни на
пребиванието Му между нас на Земята. Казваме: „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 и да Ти служат с радост и
веселие“.
Някак си, кой знае по какво чудо на логика или удобство,
заместват буквата „И“ със „ЗА“ като изговарят „за да Ти служат с
радост и веселие!“.
Размишлявам си – тези народи, които Господ е призовал,
дали така наготово ще влязат в Царството Му и ще започнат да
Му служат, или тяхното призоваване е станало много по-

отдавана и те вече са служели на Бога? По-вярно е последното, че
те вече са служели – и затова Учителя е употребил буквата „И“, а
със заемане своето място в Царството Божие, те ще продължат
служенето си. Така че трябва да изговаряме: „и да Ти служат с
радост и веселие“.
Ще признаем, че Учителя много добре познаваше и си
служеше с българския език, та е имал предвид защо да ни даде
формулата в нейния уточнен вид – остава и ние правилно да я
изговаряме.
Така и ние, като членове на „призвания“ български народ,
да работим с мисълта си за идването на Царството Божие на
Земята.
Девети ключ.

„Храни душитѣ ни съ Небеснийтъ Хлѣбъ,
укрѣпявай ни съ силата Си, да успѣваме въ
животътъ си.“
При това изречение на „Добрата молитва“, ние стигаме до
едно интересно състояние – да поискаме храна за Душите ни.
Нашата храна е Небесният Хляб. Тук следва да си спомним един
случай от живота на Христа, когато Той се среща при кладенеца
със самарянката. Учениците Му дойдоха и Го поканиха да се
нахрани, а Той им отговори: „Аз имам ястие, което вие не
знаете...“. За тази Небесна храна може да се размисли с голямо
вдълбочение, да се запитаме дали тя се състоеше в работата,
която Христос извърши за този самарски град чрез срещите Си
със самарянката. В много други случаи Христос, вместо да
приеме нашия вид храна, предпочиташе да се моли, да общува с
Небесни Светли Същества. Важно е, че и ние трябва да получим
за Душите ни Небесния Хляб и да го използваме.

Стигнах дотук – и ето че не разполагах с някои оригинални
и интересни мисли. Тъкмо бях прочел някоя лекция от тома
„Ключът на живота“. Учителят казва там на първата страница:
„Всяко същество използва храната, която му се дава, според
степента на своето развитие...“. Яденето и пиенето са условия
за поддържане на живота. Условията са вън от нас. Христос
отговори на учениците Си: „Не само с хляб може да се живее, но
и с всяко Слово, което излиза от Бога“. Значи, има и друг начин
на хранене. Постът показва, че човек може да се храни и по друг
начин. „Хранете се по нов начин – и вие ще придобиете мир и
сила в Душите си“.
Небесният Хляб е, който укрепва човека; той е сила, дадена
от Бога, чрез която успяваме в живота си. Човек в тези успехи
трябва да стигне дотам, че работите му да се нареждат
отневиделица. В една от неделните беседи Учителя разказва, че
когато се намерил в безизходно положение, само като казал: „Да
може да стане това и това...“ – и действително е ставало.
Например пътувал някъде пешком дълъг път, изморил се и
минал край един файтон, спрял на пътя, казва си: „Да иска сега
този файтонджия да ме качи на файтона си!“. В това време
файтонджията Го погледнал и Му казва: „Заповядайте, качвайте
се“. Друг път минава край една гостилница, обяд е. Той е гладен
и пак си казва: „Да иска сега този гостилничар да Ме покани да се
нахраня!“. И ето, пак гостилничарят излиза на вратата, поглежда
Го и казва: „Заповядайте да се нахраните“.
Такива случаи са мечтана помощ, успехи в живота. Много
са ония от нас, които се приближиха до Учителя да Му кажат
своите нужди. И достатъчно беше една дума да каже Той: „Ще се
нареди работата“, и като че ли в този миг твоята съдба се поема
от невидимите помагачи, работите се нареждат! Просто да не
вярваш!
И така, хранени с Небесния Хляб, укрепяваме се с
Божествена сила и успяваме в живота си.

Десети ключ.

„Като ни давашъ всичкитѣ Твои
благословения, приложи Любовьта Си, да ни е
Вѣченъ законъ. Защото е Твое Царството и
Силата и Славата завинаги. Аминъ.“
Да се запитаме кои са всичките Божии благословения, които
Бог ни дава. Вярно е, че не можем да ги изброим. Нека си
спомним поне някои от тях. Първо, ние сме се родили в епохата,
когато Учителя дойде да работи между българския народ.
Запознахме се с Него, слушахме беседите и лекциите Му, пеем
песните Му, на които ни научи; почувствувахме се с пробудено
съзнание, да наблюдаваме своя живот. Той ни запозна със
законите на Новото Божествено Учение, посочи ни окултните
науки и ни въведе в тях чрез поучаваното в школните лекции.
Ние се считаме окултни ученици, а Учителя ни повиши като
„кандидат-ученици“ на Бялото Братство.
Към всички тия Божии благословения остава Той да
приложи още едно: Любовта Му за нас да бъде ВЕЧЕН ЗАКОН.
Какво представя Божията Любов? Нека винаги имаме
предвид, че Бог е Любов. Ако искаме да вървим по Неговия Път,
трябва във всяка наша постъпка да сверяваме дали тя е
съобразена с Божията Любов. Апостол Павел в своето послание
към галатяните ни посочва качествата на Любовта. Те са
Плодовете на Духа: Радост, Мир, Дълготърпение, Благост,
Милосърдие, Вяра, Кротост, Въздържание. Ние трябва да
усвояваме всяко от тия качества, да станат част от нас – и когато
бъдем подложени на изпит, те да надделеят. Това значи Любовта
да ни е Вечен закон.

Най-после, в този десети ключ, последното изречение на
„Добрата молитва“ ни дава да признаем, че на Бога принадлежи
Царството, Силата и Славата, завинаги.
Можем ли да прозрем границата на Неговото Царство?
Можем ли да кажем колко ще трае това Царство, когато То
съществува без начало и без край? То е самата Вечност. Ако
искаме да определим Силата Божия, и това човешкият ум не е в
състояние да извърши. Виждаме, че днес човечеството чрез
своите учени непрестанно открива все нови и нови сили в
Природата. Тези сили са били около нас и преди да ги открият, но
едва сега е дадено на човека да ги съзре, а ако може – и да се
ползва от тях. Откриха се космическите лъчи, които идват към
нас от Слънцето и от цялата Вселена. Откриха се и се откриват
множество чудеса, за разбирането на които се заемат великите
умове на човечеството.
Колкото повече навлизаме в областта на Божието
творчество, толкова повече ще признаем, че Нему принадлежи
както Силата, така и Славата. Нека заедно с Учителя да кажем
АМИН, което значи: ТАКА ДА БЪДЕ!

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ МИСЛИ
Завършвам с това, което трябваше да кажа в началото.
Изложените размишления са всичко, което може да се запише от
всеки, когато размишлява при четене на „Добрата молитва“.
Всеки ден може да ни идват все нови и нови мисли, едни от други
по-красиви и близки до Истината. Всеки, който възприема такъв
начин на четене на „Добрата молитва“ или която и да била друга
молитва, ще навлезе в един нов свят, ще постигне мисленото
общуване с по-напредналите от нас Същества, които изпълват
пространството.

Често, когато чета „Добрата молитва“, моят ум ми предлага
всевъзможни най-обикновени неща за материалния свят. Тогава
аз се връщам върху три основни положения, засягащи областта на
мисленето:
„Изпроводи ми Духа Си да ме пази и закриля от всяко зло и
лукаво помишление.“
„Вдъхвай в мен с присъствието Си чистите Си мисли.“
„Всичко, което мисля и върша за Твоето Име, да е за успеха
на Царството Ти на Земята.“
Всеки може да си избере един „стълб“ от изреченията на
„Добрата молитва“ и да се връща към него, когато му потрябва да
се съсредоточи. Нека си записва мислите, които го спохождат при
четене на тази съвършена молитва. При нейното прочитане
всякога да имаме предвид казаното от Учителя:
„Тая молитва е обща – не само за човечеството, но и за
цялата Вселена: за всички Ангели, Архангели, Началства,
Власти, Сили. Само по този начин ще измолим Божието
благословение, за да можем да растем и да се развиваме
съобразно Неговата Воля“. („Общение с Бога“)
„Прочетете сега „Добрата молитва“, която ще бъде символ
на новото верую в света.“ („Божественият и човешкият свят“, стр.
442.)

Добрата молитва
Господи Боже нашъ, Благий ни Небесенъ Баща, Който си ми
подарилъ животъ и здраве, да Ти се радвамъ, моля Те, изпроводи
ми Духа Си да ме пази и закриля отъ всѣко зло и лукаво
помишление.
Научи ме да правя Твоята Воля, да освѣтявамъ Твоето Име и
да Те славословя винаги.
Освѣтявай духа ми, просвѣщавай сърдцето ми и умътъ ми, да
пазя Твоитѣ заповѣди и повѣления.
Вдъхвай въ менъ съ присѫтствието Си чиститѣ Си мисли и ме
упѫтвай да Ти служа съ радость.
Животътъ си, който посвѣщавамъ на Тебъ за доброто на
моитѣ братя и ближни, Ти благославяй.
Помагай ми и ми съдѣйствувай да раста въ всѣко познание и
Мѫдрость, да се уча отъ Твоето Слово и да пребѫдвамъ въ Твоята
Истина.
Рѫководи ме въ всичко, което мисля и върша за Твоето Име, да
е за успѣхътъ на Царството Ти на Земята.
Храни душата ми съ Небеснийтъ Хлѣбъ, укрѣпявай ме съ
силата Си, да успѣвамъ въ животътъ си.
Като ми давашъ всичкитѣ Твои благословения, приложи
Любовьта Си, да ми е Вѣченъ законъ.
Защото е Твое Царството и Силата и Славата завинаги.
Аминъ.

