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„Как да се молим? В много отношения мислите като мене, философствате 

като мене, но едно нещо не знаете не знаете да се молите като мене. А 

единственото нещо, на което не мое а да ви науча, е да се молите. Аз никога не си 

позволявам да уча някого как да се моли. Защо? Според мен молитвата е най-

свещеният акт, който е достояние само на душата. Някой ме запитва: „Ти как се 

молиш и кога се молиш?“ Как се моля, не мога да ти кажа, но всякога се моля. Моля 

се и като се храня, и като пия вода, и като чета, и като работя всякога и навсякъде 

се моля. „Не ти ли става тежко от такова молене?“ Напротив, по-леко ми става. 

Животът се заключава именно в молитвата. Престане ли човек да се моли и 

животът му изчезва." 

Учителя 
 
  



Обяснителни бележки 
1. Първото издание на молитвеника е от 1994 г. Едва с това издание 

успяваме да изпълним обещанието си да издадем молитвите на правописа, 

изменен и утвърден в 1922 г. до 1944 г. Въпреки, че молитвите са давани в 

различни периоди, когато правописа е бил променян, избираме правописа от 

периода от основаването на Школата, до заминаването на Учителя. Изключение 

правим само с псалмите и текстовете на свещенния език - „ватан“. Псалмите в 

молитвеника са взети от личния екземпляр на Библията на Учителя (отпечатана 

през 1885 г. в печатницата на Адолф Холцхаузен в гр. Виена). Това виенско 

издание от 1885 г. е осъвременено копие на оригиналния цариградски 

български превод от 1871 г. 

 В псалмите са запазени както правописа, така и местата на пренос на 

стиховете, така, както са в изданието на Библията от 1885 г. 

 Текстовете на свещенния език „ватан“, остават на съвременния правопис, 

за да се избегнат евентуални недоразумения в произношението. 

2. Молитви, преписани от фотокопия, направени от личното тефтерче на 

Учителя: 

- Молитвата на Царството; 

- Молитвата на Духа Светъ*; 

- Добрата молитва; 

- Хвала. Троичниятъ Господь; 

- Царьтъ на всичкитѣ вѣкове; 

- Молитва на Триединния Богъ; 

- Пѫтьтъ на Живота; 

- Молитва на Избранитѣ; 

- Лозинка; 

- Молитва за плодовѣтѣ на Духа. 

3. „Малката молитва“ е взета от личното тефтерче на братъ Георги Куртев. 

4. Останалите молитви са преписани от молитвени тефтерчета на ученици 

от времето на Школата на Учителя 

- 1922-1944 г. (бел. изд.). 

5. В правописа от 1922 г. съюзите „със“ и „във“ са се изписвали съответно - 

„съ“ и „въ“. 

В текстовете на песните, съюзите остават в съвременния правопис - така както се 

пеят. 
 
 

Да се молишъ , това значи да обърнешъ ума , сърдцето, душата и духа си 

към онзи Източникъ на Живота, отъ които си излязълъ. 

Учителя 
 
--------------------------- 



* В правописа от 1922 г., в думите за „светлина“, както и за „свят“, „световен“ и 
т.н. се употребява „ѣ“ -„свѣтлина“, „свѣтъ“, „свѣтовенъ“, докато за святост 
пишем: „светъ“, „свети“, „Духъ Свети“, „светия“, „свещеникъ“, но четем: 
„святост“, „святъ“, „святи“, „Духъ Святи“, „светия“, „свещеникъ“ 
 
  



ГОСПОДНЯТА МОЛИТВА 

Отче нашъ, който си на небеса, да ся 

святи име-то твое; Да дойде царство-то 

твое; да бѫде воля-та твоя, както на 

небе-то, така и на земіѫ-тѫ; Хлѣбъ-тъ 

нашъ насѫщный, дай го намъ днесь; И 

прости ни дългове-тѣ наши, както и ный 

прощавамы на наши-тѣ длъжницы; И не 

въведи насъ въ искушеніе, но избави 

насъ отъ лукаваго; защото е твое цар- 

ство-то и сила-та и слава-та во вѣкы. А- 

минь. 

 

Всѣки день 

***** 

Ученикътъ трѣбва да се моли , за да бѫде  

силенъ и да нѣма изкушение за него. 

“И не веди насъ во изкушение” 

Това значи: Давай ни, Господи, знание  

и Мѫдрость, за да не би ние съ нашето  

невежество да паднемъ въ изкушение.  

 „Свещени думи на Учителя“, стр.69 

 

***** 

 

ДОБРАТА МОЛИТВА1 

 Господи Боже нашъ, Благий ни Небесенъ Баща, който си ни подарилъ 

животъ и здравие да Ти се радваме, молимъ Ти се, изпроводи ни Духа Си да ни 

пази и закриля отъ всѣко зло и лукаво помишление. 

 Научи ни да правимъ Твоята Воля, да осветяваме Твоето Име и да Те 

славословимъ винаги. 

 Осветявай духа ни, просвѣщавай сърдцата ни и ума ни, да пазимъ Твоитѣ 

заповѣди и повеления. 

 Вдъхвай въ насъ съ присъствието Си чиститѣ Си мисли и ни упѫтвай да 

Ти служимъ съ радость. 

 Живота ни, който посвещаваме на Тебе, за доброто на нашитѣ братя и 

ближни, Ти благославяй. 

 Помагай ни и ни съдействувай 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 

успѣха на Твоето Царство на Земята. 



 Храни душата ни съ Небесния Си хлѣбъ и укрепявай ни съ силата Си, да 

успѣваме въ живота си. 

 Като ни давашъ всичкитѣ Твои благословения, приложи Любовьта Си да 

ни е вѣченъ законъ. Защото на Тебе принадлежи Царството, Силата и Славата 

завинаги. 

Аминъ. 

 

Недѣля 

 

 

--------------------------------- 
1 Тази молитва е взета от тефтерче на Учителя от периода 1905-1906 г. 

Известни са и други нейни варианти с незначителни разлики в текста. Текстът на 

молитвата, който е възприет и се казва в Братството, заедно с 91 Псалом е 

отпечатан на листовка, която Учителя раздава на учениците си при заминаването 

им на фронта през 1942 г. ( На стр. 10-11.) 

 

***** 

 

Добрата молитва е обща не само за човѣчеството , но за цѣлата 

Вселена,за всички ангели,архангели,началства,власти,сили. 

 

Добрата молитва като прочетешъ, съ нея можешъ да минешъ 

навсѣкѫде. Тя е единъ пропускъ. 

Учителя 

 

***** 

 

МОЛИТВА НА БРАТСТВОТО 

 Господи, благослови Всемирното Бѣло Братство, което сега присъствува 

между българитѣ и славянството. Укрепи Духа му. 

 Дай вѣра, упование и надежда въ Тебе на тия, които следватъ Твоя пѫть, 

да се съвзематъ и да Те славятъ презъ всичкитѣ вѣкове на бѫдещето. 

 Стори, Господи Боже нашъ, това заради Великото Си Име, съ което си 

знаенъ презъ всичкитѣ вѣкове горе на Небето и долу на Земята. 

 Направи да се освети Името Ти предъ всички ония, които спъватъ Твое то 

свето дѣло и да знаятъ, че Ти Си само Единъ, въ Когото нѣма измяна и Който си 

всѣкога силенъ да помагашъ и да избавяшъ. 

 Разпръсни враговетѣ на Твоето Царьство, Господи, отъ предъ лицето Си и 

ние ще Те славимъ съ чисто сърдце, когато ни помогнешъ и превъзмогнешъ да 



прогонимъ лукавитѣ духове на ада, които искатъ да развалятъ Твоето свето 

дѣло. 

 Ти, Господи, самъ действувай сега съ крепката Си рѫка. 

 Стори това заради Господа нашего Исуса Христа, чрезъ което Име Ти Си 

благоволилъ да Те призоваваме. 

 Нека управляващитѣ на този народъ познаятъ, че нѣма другъ Господь и 

Богъ освенъ Тебе. Ти си само Единъ. 

Аминъ. 

 

Срѣда 

 

***** 

 

МОЛИТВА НА ДУХА СВЕТЪ 

 Господи, Боже мой, душата ми на Тебъ уповава. Послушай молбата ми и 

дай внимание на молението ми. Повдигни духа ми и дай утеха на сърдцето ми. 

Покажи виделината на Твоето лице. 

 Господи, заради Твоята Милость, подкрепи ме съ присъствието на Твоя 

Духъ. 

 Господи, да дойде Твоето Царство, да възлезе и Твоята Правда, да възсияе 

Твоята Истина, да се въдвори Твоята Любовь и да се вселишъ Ти, Господи, Исусе 

Христе, Единиятъ Синъ на Бога Живаго въ моята душа. 

 И да бѫде слава на Господа Бога Отца, изявенъ въ Духа на Своето Слово 

презъ всичкитѣ вѣкове. 

Аминъ. 

 

***** 

 

МАЛКАТА МОЛИТВА 

Господи, Боже мой, 

направи да видя Твоето Лице. 

Развесели ме заради Името Си. 

Благослови ме заради Милостьта Си. 

Освети ме заради Духа Си. 

Въздигни ме заради Словото Си. 

Помогни ми заради 

обещанието Си. 

Рѫководи ме заради Истината Си. 

Крепи ме заради Правдата Си. 

И бѫди Ти благословенъ, 

Господи, всѣкога, 



защото си благъ и Истиненъ 

къмъ всички. 

Аминъ 

 

Сѫбота 

 

***** 

 

МОЛИТВА НА ЦАРСТВОТО 

 Господи, Боже нашъ, да възлѣзе молбата ни предъ Твоето Лице. Да дойде 

Духътъ Ти и да прозябне Словото Ти въ нашитѣ сърдца заради Любовьта Ти, съ 

Която си ни възлюбилъ. 

 Благий Небесенъ Баща, Ава Отче, да дойде Твоето Царство, да бѫде 

Твоята Воля, да се освети Твоето Име на земята, това и желае нашата душа. Това 

е нуждата, която постоянно усѣщаме въ тоя свѣтъ. 

 Великий Господи на всѣка сила и крепость, застани за Дѣлото Си, 

приклони сърдцата на всички, които си избралъ да се назоватъ начатъкъ на 

Твоята Слава и Величие. 

 Благий Господи нашъ, рѫководи ни съ милостивата Си рѫка, 

просвѣщавай ни, да се не уклоняваме отъ Словото Ти, да не престѫпяме Закона 

Ти. 

 Води ни като добъръ пастиръ при зеленитѣ пасища, при бистритѣ отоци. 

 Единиятъ Ти, Господь и Спаситель на света, знаенъ преди всичкитѣ 

вѣкове на свѣтлината, Единъ въ зарящата виделина на нашия животъ, 

блатоволи да разширишъ нашата душа, да възрастишъ нашия духъ, да 

възродишъ нашето сърдце, да просветишъ нашия умъ, да можемъ да Те 

славимъ сега и всѣкога. 

Аминъ. 

Понедѣлникъ 

 

 

***** 

 

ПѪТЬТѢ НА ЖИВОТА 

 Господи Боже, Спасителю нашѣ, на всѣка сила и крепость, на всѣка 

Истина и Любовь, на всѣко дѣржавие и власть, изворѣ на всички добрини вѣ 

живота ни, изпроводи ни благия Си Духѣ да ни рѫководи и крепи въ Пѫтя на 

Живота. Да ни просвѣщава умоветѣ, да ни озарява сърдцата, да ни дава сила и 

животъ да струваме добрата Ти Воля. 



 Прости прегрѣшенията ни, които изповѣдваме предъ Тебъ, тѣ ни 

отдалечиха отъ Твоята бащинска Любовь. Изличи ги отъ книгата на Твоитѣ 

възпоменания и ни дарувай мира на Твоя Духъ. 

 Направи сега да просвѣтне Лицето Ти върху насъ, да сме образъ на Твоята 

Любовь, вестители на Твоята Истина и служители на Твоята Правда. 

 Благослови тоя народъ, между който живѣемъ. Благослови нашитѣ 

братия, 

съ които се подвизаваме. Благослови всички майки и бащи, които вършатъ 

Твоята Воля. Чуй гласа на всички страдующи по лицето на Земята и ги 

благослови. 

 Благослови Учителя ни, Който ни води въ Твоя Пѫть. Благословенъ си Ти 

Господи, Боже нашъ. Благословено е Твоето Име отъ вѣки, защото Ти си 

Пѫтьтъ, Истината и Животътъ и освенъ Тебъ нѣма другъ Богъ. Ти си само 

Единъ. 

Аминъ. 

Вторникъ 

 

 

***** 

 

МОЛИТВА ЗА ПЛОДОВЕТѢ НА ДУХА 

 Господи на обичьта, Боже на Любовта, ние Те призоваваме въ Твоята 

Милость. Приемаме страданията, които ни изпращашъ, съ радость на нашето 

сърдце. Приемаме мѫчнотиитѣ, които ни допущашъ за уякването на нашия 

духъ. Ние безъ колебание, безъ двоумение ще изпълнимъ Твоята блага Воля. 

 Изпрати ни Твоя Духъ да внесе въ нашитѣ сърдца, въ нашитѣ умове, въ 

нашитѣ души плода на Любовьта, благото на Радостьта и Мира, основата на 

Твоето търпение и милосърдие. 

 Дарувай ни дара на вѣрата, кротостьта и въздържанието. 

 Благослови ни, както си ни благославялъ винаги. Направи Името Си 

намъ мило на душитѣ. Въдвори Царството Си въ нашитѣ души. Храни душитѣ 

ни съ Твоето Слово, да укрепнатъ въ насъ всичкитѣ Твои добродетели. Нека 

Твоитѣ Свѣтли Духове на Обичьта, Вѣрата и Надеждата да пребѫдватъ въ насъ 

сега и всѣкога заедно съ Тебе. 

 Възнасяме хвала, слава на Тебъ, Единаго Господь и Богъ на Великата 

Жертва. 

Аминъ. 

Четвъртъкъ 

 

 

***** 

 



МОЛИТВА НА ИЗБРАНИТЕ 

 Господи, благослови тоя народъ, укрепи го, повдигни го, дай му 

мѫжество. Окрили духа му, дай му вѣра, упование, надежда въ Тебе, да се 

съвземе и да Те слави презъ всичкитѣ вѣкове на бѫдещето. 

 Стори, Господи, Боже мой, това заради Великото Си Име, съ което си 

знаенъ презъ всичкитѣ вѣкове. 

 Направи да се освети Името Ти предѣ всичкитѣ народи и да знаятъ, че Ти 

си само Единъ, въ Когото нѣма измяна и Който си всѣкога силенъ да помагашъ 

и да избавяшъ. 

 Разпръсни враговетѣ ни, Господи, предъ Лицето Си и ние ще Те славимъ 

съ чисто сърдце, когато ни помогнешъ и превъзмогнешъ противъ лукавитѣ 

духове на ада, които искатъ да развалятъ Твоето дѣло. 

 Ти, Господи, самъ действувай сега съ крепката Си Рѫка. Стори това 

заради Господа нашего Исуса Христа, чрезъ което Име Ти си благоволилъ да Те 

призоваваме. 

Аминъ. 

 

***** 

 

МОЛИТВА НА ТРИЕДИННИЯ БОГЪ 

I. Господи, да дойде Твоятъ Духъ върху моя духъ. 

 Да изпълни сърдцето ми и душата ми съ Твоето присъствие. 

 И да укрепи нозетѣ ми въ всѣка правда. 

 Покланямъ се предъ Вѣчната Канара, отъ която съмъ отсѣченъ. 

Благословено е Твоето Име, Господи. 

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

II. Господи, Боже мой, да дойде Твоятъ Духъ и да просвѣти ума ми. 

 Да освети сърдцето ми и да изпълни душата ми съ всѣка радость и 

веселие. 

 Покланямъ се предъ Тебъ, Вѣчния Изворъ, Който всѣкога си ме поилъ. 

Умий нозетѣ ми, измий сърдцето ми, избѣли душата ми, за да съмъ чистъ и 

светъ предъ Тебе. 

 Благословенѣ си Ти, Господи, Боже мой. 

III. Господи, Боже мой, да дойде Твоето благоволение върху моя духъ. Да 

изпълни сърдцето ми и душата ми съ благитѣ плодове на Духа. Да утвѣрди 

нозетѣ ми въ силата на Твоето присъствие. 

 Покланямъ се предъ Твоя Вѣченъ Духъ, Който ме оживява и възкресява 

изъ мъртвитѣ. 



 Пази ме, Господи, съ Светото Си Име, за да Ти служа съ радость и веселие 

и да бѫда едно съ Тебъ, Господи Иисусе Христе, както Ти съ Отца. 

Аминъ. 

 

Петъкъ 

 

***** 

 

ДОБРИЯТЪ ПѪТЬ 

Молитва на ученика 

 Господи на Свѣтлината, на всичката пълнота и благость, за която моятъ 

Учитель ми е говорилъ за Тебе, изяви ми се тъй, както Ти благоволявашъ, както 

на Тебъ е угодно. 

 Азъ съмъ готовъ да изпълня Твоята Воля безъ никакво отклонение, безъ 

никакво двоумение, безъ никакво съмнение и ще бѫда тъй вѣренъ и истиненъ, 

Господи, както Ти си вѣренъ и истиненъ. 

 Заради Името на моя Учитель, чрезъ Когото Ти си ми говорилъ, да се 

радвамъ винаги въ присъствието на Твоето Слово, въ изявлението на Твоя 

Великъ и Светъ Духъ. И да бѫда винаги като малкитѣ деца на Твоето Царство: 

послушенъ, прилеженъ, постояненъ, търпеливъ, доволенъ въ безграничната 

Твоя Любовь, Която Ти показвашъ къмъ всички слаби и немощни, които 

търсятъ Пѫтя на Твоята Вѣчна Свѣтлина, въ която Ти обитавашѣ. 

 Моля Ти се, Господи, озарявай ме и да се не отдалечава присъствието на 

Благия Ти Духъ отъ моята душа, отъ моето сърдце, отъ моя умъ, отъ моята воля. 

 Да бѫда, Господи, носитель на Твоето Слово, изпълнитель на Твоята 

Воля, да правя всѣкога това, което е на Тебе угодно, това, което Ти искашъ. 

 Да се всели Твоятъ Духъ въ моята душа и да се радвамъ азъ въ 

присъствието на Твоя та Свѣтлина, заради Името на моя Учитель, съ Което Ти 

си знаенъ въ света. 

Аминъ. 

 

 

 

 Онзи човѣкъ, който се научи да се моли правилно, той става великъ 

адептъ. 
Учителя 

 

***** 

 

МОЛИТВА НА ДУХА 



 Господи, Боже нашъ, да дойде Твоятъ благъ Духъ и да обгърне нашия 

духъ въ Своитѣ обятия. 

 Да изпълни сърдцето ни съ необятната Любовь, която изявява Твоето 

присъствие навсѫде. 

 Да укрепи рѫцетѣ ни въ всѣка правда, нозетѣ ни въ всѣка добрина. 

 Ние се покланяме предъ Тебе, Вѣчния нашъ Баща, Канара на нашия 

животъ. 

 Благословенъ си Ти, благословено е Твоето име въ нашитѣ души. 

 Укрепи ни, въздигни ни, да започнемъ служенето за идването на Твоето 

Царство съ всѣко веселие за изявената Любовь къмъ насъ. 

 Само Ти си Единъ, Който ни познавашъ и ние Те познаваме, че Ти си 

свѣтлина за душитѣ ни, просторъ за умоветѣ ни, разширение за силата ни, 

крепость за духоветѣ ни, пълнота за сърдцата ни. 

 Ти си вѣнецъ и слава въ живота ни! 

Аминъ. 

 

***** 

 

МОЛИТВА  

НА БЛАГОДАРНОСТЬТА 

 Благодаримъ Ти, Баща нашъ, за Великата Любовь, съ Която си ни 

възлюбилъ. Благодаримъ Ти за живота, който си ни далъ. Благодаримъ Ти за 

ума, който си вложилъ въ насъ. Благодаримъ Ти за Добродетелта, Която си 

турилъ като основа на нашия животъ. Благодаримъ Ти за Правдата, съ Която си 

ни заобиколилъ. Благодаримъ Ти за Любовьта, съ която си ни изпълнилъ. 

Благодаримъ Ти за Великата Ти Мѫдрость и Те славимъ за Твоята Истина, съ 

Която си ни озарилъ. Ние се радваме на живота, който си ни далъ и 

изпълняваме Твоята Воля. Сега заради Духа, Който си изпратилъ да ни 

рѫководи, бѫди благословенъ отъ всинца ни сега и всѣкога. 

Аминъ. 

 

***** 

 

МОЛИТВА  

НА СВЕЩЕНАТА ЧИСТОТА 

 Господи, Боже нашъ, на всичката вѫтрешна пълнота на живота, ние 

заставаме предъ Твоето Лице, споредъ Великата Твоя Милость, която носи 

свѣтлината на Твоето Лице, даръ за нашитѣ души. 

 Ние очистихме устата си и Славата Ти изпълни говора ни. Ние Те 

славимъ, ние Те хвалимъ. Благиятъ Ти Духъ очисти сърдцата ни и ние 



възпѣваме Твоето Име и приемаме Великата Радость, която То внася въ живота 

ни. 

 Великиятъ Ти Духъ очисти умоветѣ ни и въ насъ се зароди непреодолимо 

желание да работимъ за Славата на Твоето Свето Име, да носимъ Великитѣ Ти 

мисли по целия свѣтъ. Очистилъ си душитѣ ни и въ насъ се зароди свещеното 

желание на Вѣчностьта, въ която Ти обитавашъ, да работимъ за благото на 

нашитѣ ближни, за доброто на нашитѣ души. 

 Заради Милостьта Ти, Която само въ Тебе обитава, благослови ни, 

просвѣти ни, повдигни ни, укрепи, възроди и изпълни съ Благия Си Духъ 

нашитѣ души, за да Ти служимъ всѣкога съ радость и веселие. Да носимъ образа 

на Любовьта Ти, Свѣтлината на Истината Ти, съзвучието на Мѫдростьта Ти, 

основата на Твоята Доброта и Чистотата на Твоята Правда. 

Аминъ. 

 

***** 

 

Л 0 3 И Н К А 
 

Господи, благослови 

и укрепи нашитѣ души. 

 

I. Молимъ се на Отца Нашего Небеснаго за прославлението и осветяването 

Името на Господа Бога нашего на Земята между человѣцитѣ и вѣрующитѣ и 

избранитѣ отъ Веригата на Господа на Славата, Спаситель, Покровитель, Който 

въздига и възкресява мъртвитѣ и туря всичко въ редъ и порядъкъ навсѣкѫде. И 

да се благослови името на Господа Исуса Христа, изявеното Слово Божие и съ 

Него всички, които Го любятъ. 

 

II. Молимъ се на Отца Нашего Небеснаго за идването на Царството Божие 

на Земята между человѣцитѣ и въ сърдцата на вѣрующитѣ и въ душитѣ на 

избранитѣ. И да се тури въ действие всѣка Правда, всѣка Доброта, всѣка 

Любовь, всѣка Мѫдрость и всѣка Истина. И да се възцари Господь Богъ нашъ и 

да се изпълнятъ думитѣ на Господа: „Отецъ е благоволилъ да ви даде Царство“. 

 И да се всели Духътъ на Господа Исуса Христа между насъ и да се 

изпълни предвѣчното намѣрение на Отца Нашего на Свѣтлинитѣ и на 

Свѣтлитѣ Духове, Комуто да бѫде Слава и честь, и поклонение сега, всѣкога и 

презъ всичкитѣ вѣкове. 

 

III. Молимъ се на Отца Нашего Небеснаго за изпълнението Волята на 

Господа Бога Нашего на Земята, както е горе на Небето между Свѣтлитѣ 

Ангелски Ликове. И да се въдвори Законътъ на Истината, Любовьта и Правдата, 

за да бѫдемъ всички въ едно тѣло и Единъ Духъ. И да се въдвори редъ, съзвучие 



и хваление, да ни се даде знание да Го славимъ и да се радваме всички на 

Господа и Неговитѣ дѣла1. И да се всели Той въ нашия животъ и въ дѣлото на 

рѫцетѣ Си. Да даде животъ и здравие, и дългоденствие на всички, които Нему 

уповаватъ. Да ги избави отъ всички напасти на злото и лукавие. Да внесе миръ 

въ душитѣ имъ. Да имъ даде изобилие на Своитѣ благости. Да спомни Господь 

Богъ нашъ Своитѣ обещания. Да се смили надъ всички страждующи. Да 

благослови всички вѣрующи, да укрепи Своитѣ избрани, да имъ даде сила, 

знание и Мѫдрость, и Любовь да побеждаватъ заради Него и Неговото Свето 

Име. Да ни даде победа надъ всичкитѣ ни врагове, да победимъ докрай и да 

послужимъ на Господа съ радость и веселие през всичкитѣ дни на нашия 

животъ. Да ни озари съ виделината на Своето лице, да ни направи силни и 

крепки да творимъ добрата Му Воля, умни и незлобливи да ходимъ предъ Него 

съ пълнота. Да изцѣли всичкитѣ наши страждующи братия и сестри. Да 

благослови домоветѣ имъ и децата имъ съ тѣхъ наедно. Да благослови всичкитѣ 

имъ добри начинания на тѣлото и душата и духа. 

 И така да се въздигне Господь Богъ нашъ въ насъ, както е горе въ Небето. 

Аминъ. 

 

 

 
 1Въ друг вариант, записан лично от Учителя в негово тефтерче, вместо: 
 „И да се въдвори редъ, съзвучие и хваление, да ни се даде знание да Го славимъ“, 
в третия стих се казва: 
 „И да се въдвори редъ и хармония, пѣсни и хваления съ всѣко знание и 
славословие...“ 

 

***** 

 

ХВАЛА 

ТРОИЧНИЯТЪ ГОСПОДЬ, 

ЦАРЬТЪ НА ВСИЧКИ ВѢКОВЕ 

 Господи Боже нашъ, душата ни тихо уповава на Тебъ. 

 Открилъ си ни пѫтищата Си и виждаме Твоята благость; изявилъ си ни 

Милостьта Си и виждаме дълготърпението Ти; показалъ си ни Любовьта Си и 

виждаме Твоята Доброта; посочилъ си ни Истината Си и виждаме Твоята 

Светость; изявилъ си ни Името Си и виждаме Твоята Правда; разкрилъ си ни 

Мѫдростьта Си и виждаме Твоитѣ велики дѣла; обърналъ си сърдцето ни и 

виждаме Твоето присъствие навсѫде; просвѣтилъ си ни ума и виждаме Твоитѣ 

творения, че всички сѫ добри; опасалъ си ни съ Силата Си и познаваме Твоето 

могъщество. 



 И следъ всички добрини и благости, които си излѣлъ отгоре ни споредъ 

Твоята вѫтрешна пълнота, нашето желание е винаги да гледаме Твоето Лице и 

да се радваме и веселимъ въ пълнотата на Твоята Любовь. 

 Ние Ти благодаримъ за  Твоята грижливость, съ която си ни 

заобиколилъ. Благодаримъ  Ти,  че Твоята Милость и Благость винаги ни 

следватъ. Благодаримъ Ти, че всѣкога ни слушашъ и си готовъ винаги да ни 

дадешъ помощъ и да ни крепишъ, кога сме въ нужда. 

 Благий Господи, Светий Отче на Небето и Земята, избавяй ни отъ 

ухищренията на лукавие. Ето Ти си ни говорилъ и ние вѣрваме, че Ти ще ни 

утвърдишъ въ вѣкъ, за да Те славимъ. 

 Господи Боже нашъ, Който си неизмененъ, закрепи нашитѣ слаби братия 

и сестри, за да пребждатъ въ Тебе и да пребѫдешъ въ тѣхъ, както пребѫдвашъ 

въ менъ, за да сме всички едно, както Ти въ менъ, тъй и азъ въ тѣхъ, за да 

бѫдемъ всички Едно, за да те прославимъ на Земята съ плодоветѣ, които ще 

принесемъ въ правда и милость, за да просвѣтнатъ дѣлата ни предъ 

человѣцитѣ, щото като ги видятъ, да Те прославятъ. 

 Благий Отче, Ти, Който ни давашъ животъ и здравие, Който ни 

насищашъ съ хлѣбъ и вода и Който ни задоволявашъ съ хилядитѣ Си 

благословения всѣки день, Твоето Слънце изгрѣва всѣка заранъ като 

младоженецъ и тича въ пѫтя си, който си му начърталъ, като ни донася и 

раздава Твоитѣ благословения, които си ни отредилъ. То въ Твоето Име 

оживотворява всичката Земя съ нейната природа; въздига и донася облацитѣ, 

напоява лицето й съ дъждъ и влага; изважда всѣки стръкъ изподъ черната и 

обвивка, украсява полскитѣ цвѣтя съ всичката имъ хубость, която отначало си 

имъ далъ. Развеселява всички живот ни и человѣка, когото си направилъ 

споредъ образа и подобието Си. Вдъхва въ неговото сърдце надежда и вѣра да 

се труди и работи, като му казва, че Ти ще блатословишъ труда му. 

 Колко сѫ многочислени Твоитѣ наредби. Всички тѣ не могатъ да се 

изчислятъ. 

 Ние, всичкитѣ Твои чада, идемъ днесъ да Ти принесемъ своята 

благодарность, че си ни облѣкълъ въ дрехитѣ Си на живота и колко сѫ хубави 

Тия облѣкла, въ които си ни обгърналъ. 

 Благословений Господи, благословенъ отъ всичкитѣ вѣкове, приеми сега 

нашата благодарителна молба. 

Аминъ. 

 

 

 

 Има много начини за придобиване на знанието, но дойде ли се до 

свѣтлината и безсмъртието, всички употрѣбяватъ молитвата — и Учители, 

и ученици. 
Учителя 

 



***** 

 

МИСИЯТА НА УЧИТЕЛЯ 

 Господи Боже нашъ, Вѣчна Красота и Виделина на всички ни. Нека 

съзвучието на Твоя животъ да обгърне нашитѣ души. 

 Отправяме нашитѣ души къмъ Тебе, Изворъ на всѣка благодатъ, Който 

давашъ животъ и радость на Своитѣ деца и ги утешавашъ въ всѣко време. 

 Благословенъ си, Господи, Който ни Рѫководишъ въ пѫтя на Своята 

виделина и ни благославяшъ чрезъ Духа на Своята безкрайна Милость и 

безмѣрна Любовь, чрезъ която се изявява Твоята Слава. Сърдцата ни иматъ 

тихо упование въ Любовьта Ти, която ни съживява. 

 Благодаримъ Ти за хубавия животъ, който си ни далъ, за всички добрини, 

които непрестанно правишъ заради насъ. Всички блага, съ които ни обсипвашъ 

и ограждашъ, идатъ отъ Те бе. 

 Благодаримъ Ти за свѣтлитѣ мисли, възвишенитѣ чувства и благороднитѣ 

подтици, които Светиятъ Ти Духъ ни дарява. 

 Виделината на Твоята Мѫдрость да просвѣтли умоветѣ на всички народи, 

Истината Ти да възсияе въ всички души и Любовьта Ти да протече презъ всички 

сърдца, за да влѣзатъ народитѣ въ свѣта на Любовьта и да познаятъ, че 

животътъ иде отъ Тебе. 

 Стори това, което си казалъ, че всички ще Ти се поклонятъ и ще 

прославятъ Твоето име. 

 Подкрепи рѫководителитѣ на народитѣ да възприематъ Началата на 

Всемирното Бѣло Братство и взематъ решения въ съгласие съ Божествения 

планъ за братство и обединение на народитѣ. 

 Нека цѣлото Небе работи съ Учителя и Неговата Мисия да се увѣнчае съ 

успѣхъ. Словото на Учителя да озари всички 

съзнания, да бѫде възприето и приложено навсѣкѫде въ свѣта. 

 Събуди Духа на българския народъ, на славянството и на всички народи, 

които Ти си призовалъ, за да изпълнятъ своята мисия. 

 Подкрепи всички свои работници, дай имъ сила, знание, любовь и 

вдъхновение да работятъ съ радость за Великото Ти Дѣло. Изпрати още 

работници на Твоята Нива. 

 Простри Своето благословение надъ насъ, които нищо не можемъ да 

направимъ безъ Твоята сила и благодатъ. 

 Ние искаме да живѣемъ по закона на Любовьта, за да можемъ чрез нея да 

разрешимъ въпроситѣ, които седятъ предъ вратата на нашитѣ души и да 

ходимъ въ Твоя Светъ пѫть. 

 Изпращай ни всѣки день Своя миръ и Своята радость. Простри и днесъ 

рѫката Си върху насъ. Ти си ни крепилъ винаги съ Любовьта Си и ние ще Ти 

служимъ съ всичкия си умъ, съ всичкото си сърдце, съ всичката си душа и съ 

всичката си сила. Отъ Тебе научихме великия примѣръ въ живота. 



 Нека нашиятъ животъ да принесе изобиленъ плодъ за Дѣлото на Господа 

Исуса Христа и да бѫде жертва жива, света и благоугодна Нему. Светиятъ 

Христовъ Духъ да се всели въ насъ, за да ни въздигне и работи чрезъ насъ. 

 Направи ни избранъ съсѫдъ за Твоето дѣло, укрепи ни да работимъ за 

идването на Твоето Царство и Неговата Правда на Земята. Учи ни да 

изпълняваме постоянно Твоята блага воля и съ нашия животъ да прославимъ 

Твоето Име. Заради Своята Любовь извърши всичко. 

Аминъ. 

 

***** 

 

МОЛИТВА 

ЗА БЛАГОСЛОВЕНИЕ 

НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЪ 

 Господи, Боже на Силитѣ, въ Името на Христа, чрезъ което Име Ти си 

благоволилъ да Те призоваваме, ние, Твоитѣ чада, идемъ тази сутринъ и 

припадаме предъ Твоитѣ нозе. Молбата ни, Годподи, е да благословишъ и 

упазишъ българския народъ, светата му верига, духовенството, управницитѣ, 

министритѣ, земедѣлцитѣ, учителитѣ, тѣрговцитѣ, трудещитѣ се въ 

благороденъ трудъ, всички майки и бащи, които вършатъ Волята Ти и всички 

добри хора, които работятъ за Твоето Царство на Земята. Да прострешъ 

дѣсницата Си надъ тѣхъ и да ги помилвашъ. 

 Господи, възвиси Лицето Си надъ тѣхъ и дарувай имъ миръ! Благослови 

тоя народъ въ превъзмогване всички ухищрения на лукавия и всичкитѣ му 

тъмни сили. 

 Молимъ Ти се, благослови душата и духа на тоя народъ, за да Те хвали 

презъ всичкитѣ вѣкове на бѫдещето. 

Аминъ 

. 

***** 

 

МОЛИТВА 

“ИЗВОРЪТЪ НА ДОБРОТО” 

 Господи, готовъ съмъ още сега да изпълня Твоята Воля, Която движи 

всичко живо въ света. Ако съмъ намѣрилъ благодатъ предъ Тебе, нека да 

почувствувамъ радостьта Ти въ Името на Твоята Любовь, Мѫдрость и Истина. 

Господи, тури ме въ огъня на Твоята Любовь! 

 Господи, какво искашъ да направя за възтържествуването на Царството 

Ти на Земята и за осветяване на Името Ти предъ человѣцитѣ. 



 Господи, научи ме да мисля за своитѣ братя и сестри, както Ти мислишъ 

за тѣхъ. 

Аминъ. 

 

***** 

 

КРАСИВАТА МОЛИТВА 
 

Молитва, 

дадена на група отъ 10 души 

 

 Господи, Боже, направи ни твърди като диаманта, за да станемъ 

основание на Новата Вселена. Направи ни като стълбове въ Твоята Жива 

Църква, за да възприемаме Божествения Животъ за другитѣ. Освети ни съ 

силата на Светия Си Духъ, за да можемъ съ Словото, Мисъльта и Дѣлото да 

събуждаме заспалитѣ души. Разкрий въ насъ, Милий Боже, Божествената Си 

сѫщность, помогни ни да се сдобиемъ съ сила, за да познаемъ Истината, да 

станемъ деца на свѣтлината, да ходимъ въ Пѫтя на Правдата, за осѫществяване 

на Плана Ти и за дохождане на Царството Ти на Земята. 

Аминъ. 

 

***** 

 

УТРИННА МОЛИТВА 

НА УЧЕНИКА 

 Господи, Боже нашъ, 

 Душата ми е трепетна предъ свѣтлината на новия день, който ме озарява. 

Благодаря Ти, че ме пробуди въ ранина, когато Те слави разумниятъ човѣкъ, 

птицитѣ и чиститѣ цвѣтя. Благодаря Ти, че ми подарявашъ и този день живота 

и ме зовешъ да продължа своята работа здравъ и обновенъ. 

 Благодаря Ти, че ми давашъ условия да изпълня Добрата Ти Воля и да я 

изявя съ любовь и разумность, като послужа и на моитѣ братя и сестри. 

 Моля Те, дарувай ми присъствието на Благия Си Духъ, да слушамъ като 

преданъ синъ Твоето рѫководство и душата ми да не се отклонява отъ Закона 

Ти. 

 Дай ми сили, будность и любовь да живея за цѣлото мое и общо 

повдигане на всички човѣци, на всички 

сѫщества, и за идване на Царството Божие на Земята. 

 Нека Вѣчното Слънце на Твоята Любовь озари съ виделината си моята 

душа и душитѣ на всички мои братя и сестри по лицето на Земята. 



 Нека Твоята Любовь, Мѫдрость и Истина, Правда и Добродетель 

зацаруватъ въ живота на човѣка. 

 Нека всички човѣци станатъ едно съ Христа и свѣтлитѣ Ангели, едно съ 

Тебъ и Великото Бѣло Братство. 

Аминъ. 

 

***** 

 

МОЛИТВА 

НА ОКУЛТНИЯ УЧЕНИКЪ 

 Мѫдрость прося, о, Боже мой! Ти подкрепи ме, дай ми Любовь! Азъ 

вѣчно ще Те любя! Азъ вѣчно Тебе ще служа! 

Аминъ. 

 

***** 

 

МОЛИТВА НА УЧЕНИКА 

 Пѫтя на Истината избрахъ! 

 Ще ходя въ Истината Ти! 

 Научи ме, Господи и води ме въ Пѫтя Си! 

 Проводи ми Виделината и Истината Си, тѣ да ме водятѣ! 

 Придай ми вѣра! 

 Вѣрвамъ, Господи! 

 

***** 

 

КРАТКА МОЛИТВА 

 Преблагий Господи, влѣй свѣтлината на Божествената Мѫдрость въ ума 

ми, за да разумея Твоитѣ закони; потопи сърдцето ми въ топлината на Твоята 

Любовь, за да направя най-малкото добро и освети пѫтя ми къмъ Тебе съ 

виделината на Божествената Истина, за да се върна въ Лоното Ти и да изпълня 

Волята Ти. 

 

***** 

 

МОЛИТВА ЗА ВСѢКИ ДЕНЬ 



 Господи, просвѣти ума ми, благослови сърдцето ми, усили волята ми, 

паметьта ми, вѣрата ми, да оправдая своето сѫществуване и да реша задачата, 

за която съмъ дошълъ. 

 Господи, моля Ти се, изпрати ми Твоя Духъ, да внесе въ моето сърдце, въ 

моя умъ, въ моята душа плода на Любовьта, благото на Радостьта и Мира - 

основата на Твоето търпение и милосърдие. 

Аминъ. 

 

***** 

 

УТРИННА МОЛИТВА 

 Боже, благодаря Ти, че съмъ останалъ живъ, за да мога да Ти служа и 

днесъ. Благослови, Господи, душата ми. Благодаря Ти, че съмъ станалъ днесъ да 

свърша работата си, която трѣбва, гдето и да съмъ, и да мога да израсна 

толкова, колкото трѣбва. 

 Благодаря Ти, Боже, за голѣмата благодаъ, която имашъ къмъ насъ. Ние 

Те познаваме, че си Всемилостивъ, Всеистиненъ и Всемъдъръ. Благодаря Ти, 

Боже, за всичко, което си ми далъ и си ме научилъ. 

Аминъ. 

 

***** 

 

ВЕЧЕРНА МОЛИТВА 

 Благий Господи, тази вечерь искамъ да отида въ Училището, въ Школата 

на Всемирното Бѣло Братство. Господь ме обича и азъ Го обичамъ. Богъ е 

безграниченъ и затова ме обича. И въ Неговата Любовь абсолютно нѣма 

никакво съмнение. Ще бѫда горе, защото Господь е казалъ и Неговата дума на 

две не става! 

Аминъ. 

 

***** 

 

МОЛИТВА НА СИЛИТЕ 

 Господи на Силитѣ, Разпръсни всички лоши помисли на.......................... 

(враговетѣ  ни) и на всичкото съдружие, което е съ тѣхъ, и на всички други 

тъмни сили, които искатъ да спратъ Твоето Свето Дѣло на Земята. Разбий 

кознитѣ имъ. 

 Да бѫде, Господи, както си казалъ: „Мое е отмъщението и 

мъздовъздаянието.“ 



 Да се прослави Името Ти, Господи, на Земята и да Те познаятъ всички, че 

Ти си Единиятъ, Истинниятъ Богъ, Спаситель на Мира - Христосъ. Благослови 

всички, които Те познаватъ и Ти служатъ съ Духъ и Истина. 

 Твоята бащинска дѣсница на охрана и покровителство да бѫде върху 

ония, които се подвизаватъ въ Твоето Име. 

 Да се изпълни, Господи, Волята Ти на Земята и да се въдвори Царството 

Ти на Земята сега и презъ всичкитѣ вѣкове. 

Аминъ. 

 

***** 

 

МОЛИТВА ЗА РАЗБИВАНЕ 

КОЗНИТѢ НА ЛУКАВИЯ 

 Господи, Боже на Силитѣ, въ Името на Христа, чрезъ Което Име Ти си 

благоволилъ да Те призоваваме, ние, Твоитѣ чада, идемъ тази сутринъ (вечерь) 

и припадаме предъ Твоитѣ нозе. 

 Молбата ни, Господи, е да разбиешъ и осуетишъ замислитѣ на всички 

тъмни сили на лукавия, които искатъ да сѣсипятъ пѫтя и разорятъ духовно и 

политически българския народъ, между който си ни изпратилъ. 

 Господи, молимъ Ти се, чуй и приеми молбата ни и повдигни душата на 

българския народъ, за да не губи Твоето благословение. 

Аминъ. 

 

 

 Най-красивата молитва се заключава въ това,човѣкъ да помисли за 

Бога като източникъ на Живота. 

Учителя 

 

***** 

 

МОЛИТВА 

ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ1 

 Всеприсъствуващи и всеблаги Боже, въ Името на Господа, Който е 

говорилъ съ раба Ти, да дойде Твоето изцеление чрезъ насъ, Твоитѣ слуги, за 

слава на Името Ти. 

 Благодаримъ Ти, че си ни послушалъ. Ти си само нашъ Господь и освенъ 

Тебе другиго нѣмаме. Ти си, Който винаги можешъ да изцѣлявашъ и Твоето 

изцеление е здраве за душата и тѣлото. Възвърни задружното действие между 

ума и душата, между душата и тялото. Обърни източника на сърдцето за добро 

и силитѣ на тялото за работа полезна. 



 Нека тоз и нашъ братъ (сестра)........................................, който страда, да 

приеме Твоята Милость, за да можемъ ние всички да се радваме въ 

присъствието на Твоята Любовь, Благость и Сила. 

Аминъ. 

 
1Казва се в сряда, сѣбота и неделя в 7 и 9 ч. сутринта. 

 

***** 

 

МОЛИТВА ЗА БОЛНИ 

 Господи на Силитѣ, Ти си ни прибежище изъ родъ въ родъ. Твоитѣ 

милости въ вѣкъ ще славимъ. Направилъ си заветъ съ избранитѣ Си, защото 

имашъ силна и крепка рѫка да възродишъ милость на онѣзи, които Те 

познаватъ отъ Името Ти. 

 Обърни, Господи, погледа Си къмъ страдащия братъ (сестра)............., дай 

внимание на страданията му и ги облекчи. Ние вѣрваме твърдо на думитѣ Ти, 

когато си казалъ: 

 „Възвзори къмъ Мене и ще ти отворя, защото Азъ Господь Богъ Твой 

съмъ, Който подкрепя дѣсницата ти и ти казвамъ: Не бой се, Азъ ще ти 

помогна! Не бой се, защото Азъ те избавихъ, призовахъ те по име. Мой си ти, 

когато минавашъ презъ водитѣ. съ тебе ще бѫда, когато ходишъ презъ огъня, ти 

нѣма да се изгоришъ и пламъкъ не ще те опали, и въ немощъ не бой се, защото 

Азъ съмъ съ тебе!“ 

 И сега, чуй молбата ми, Господи, и излей върху му (и) отъ обилната Си 

милость! 

Аминъ. 
 

***** 

 

МОЛИТВА ЗА ЛѢКУВАНЕ 

 Господи, Ти си източникъ на живота! Изпрати въ мене животворната Си 

Сила - Духа, да ми излѣкува ума, сърдцето, духа, душата, волята и тѣлото. Да ме 

излѣкува отъ всички физически и психически болести и страдания. Да ме дари 

съ здраве, сила и животъ, съ младость и красота; да развие въ менъ дарби и 

способности, за да мога да живея, да се уча и да Ти служа! 

Аминъ. 

 
 За изцеление се казват псалмите 102, 40, 35, 91, 70, 86, 88, 97, 115, 116. 
 За психично болни - Псалом 57. 

 

***** 



 

МОЛИТВА 

„ДУХЪ СВЕТИЙ“ 

(за болни) 

 

 Ако е нѣкой въ Христа,  

 той е създание ново. 

 И ще дойдатъ на тебе  

 всичкитѣ тѣзи благословения  

 и ще починатъ. 

 Азъ ще те изцеля. 

 Едно тѣло и Единъ Духъ! 

 Азъ съмъ Господь, 

 Който те изцѣлявамъ. 

 бѫди очистенъ! 

 Боже, бѫди милостивъ  

 къмъ мене, грѣшния! 

 Изцѣли душата ми и помилвай ме!  

 Молете се Единъ за други,  

 за да изцѣлеетѣ. 

 Молбата, която е съ вѣра, ще избави  

 страдущия.........(името). 

Аминъ. 

 

***** 

 

МОЛИТВА НА ДАНАИЛЪ 

 И откри се тайната Данаилу чрезъ видение презъ нощьта. Тогава 

благослови Данаилъ Бога Небеснаго, и говори Данаилъ и рече: 

 „Да е благословено Името Божие отъ вѣка и до вѣка, защото Мѫдростьта 

и Силата сѫ Негови. 

 И Той променява времената и поритѣ. Сваля царе и поставя царе. Дава 

мѫдрость на мѫдритѣ и знание на разумнитѣ. 

 Той открива дълбокитѣ и скрититѣ. Познава онова, което е въ тъмнината 

и виделината обитава въ Него. 

 Тебе, Боже на отцитѣ ми, благодаря, и Тебе славословя, Който си ми далъ 

мѫдрость и сила. 

 И сега си ми направилъ познато онова, което попросихме отъ Тебе.“ 

Аминъ. 

 

***** 



 

МОЛИТВА 

НА ВСЕЛЕННАТА МИЛОСТЪ 

 Господи на Вселенната Милость, Ти, Който си направилъ человѣка на 

Земята и си вложилъ Духа Си въ него, за да го издигнешъ до Себе Си, молимъ 

Ти се, послушай молбата ни сега, спомни си за заминалия въ другия свѣтъ 

............ (братъ,сестра), спомни си за всички наши заминали братя, сестри, бащи, 

майки, синове, дъщери, близки и далечни роднини по плъть и всички добри 

человѣци и ги благослови съ Великото Си Благословение. 

 Създай радость на тѣзи души и вдъхни имъ надежда, че скоро ще ги 

изпратишѣ на Земята да продължатъ своята еволюция при пълно опомване, за 

да довършатъ дѣлото на Твоето Спасение. 

 Господи, ние се радваме, че си ни далъ възможность да ходатайстваме 

предъ 

Тебе за заминалитѣ ни близки и увѣреностьта, че молбата ни ще бѫде чута отъ 

Тебе и тѣ ще се наслаждаватъ отъ радость, която отдавна очакватъ. 

 Благословенъ си Ти, Господи, благословено е Името Ти сега и презъ 

всичкитѣ вѣкове. 

Аминъ. 

 

***** 

 

МОЛИТВА ЗА ЗАМИНАЛИ 

I 

 Упокой, Господи, душата на заминалия братъ (сестра) ............... , 

когото си взелъ горе поради Волята Си. Настани го въ свѣтли мѣста на Твоитѣ 

селения. Надари го съ Твоитѣ духовни добродетели. Да се повдигне, да се 

съвземе, да види Твоята слава и величие. Да се зарадва душата му на Твоята 

благость и Любовь. Вѣченъ миръ и вѣчна свѣтлина да цари въ душата му. 

Аминъ. 

 

***** 

 

МОЛИТВА  

ЗА ЗАМИНАЛИ 

II 

 Господи, дай свѣтлина и миръ на любимия ни братъ (сестра)............. 

Правъ направи пѫтя му, като го водишъ къмъ Тебе. Залей този му пѫть съ 



свѣтлина, изпрати му души, които да го упѫтватъ, поучаватъ и помагатъ по 

пѫтя, който го води къмъ Тебе. 

 Господи, приеми.................въ Твоето Лоно. Обгърни го съ необятната Твоя 

Любовь и го води въ свѣтлината на Твоята Мѫдрость. 

 Господи, благослови ................ и нека той расте отъ любовь къмъ любовь, 

отъ свѣтлина къмъ свѣтлина, отъ благодатъ къмъ благодатъ и отъ свобода къмъ 

свобода. 

 Господи, благослови ................ Миръ на душата му и вѣчна свѣтлина по 

пѫтя му (й). 

Аминъ 

 

***** 

 

МОЛИТВА 

ЗА ЗАМИНАЛИТЕ 

ВЪ ОТВѪДНИЯ СВѢТЪ 

 Господи, спомени Твоитѣ заминали ........., които си взелъ горе по Твоята 

Воля. Настани ги въ най-свѣтлитѣ мѣста на Небето, надари ги съ Твоитѣ 

духовни добродетели, да се повдигнатъ, да видятъ Твоята Слава и Величие, да се 

възрадватъ душитѣ имъ на Твоята Благость и Любовь. 

 Вѣченъ покой имъ дари, Господи, и вѣчна свѣтлина да свети въ душитѣ 

имъ. 
(Три пѣти) 

Аминъ. 

 

Молитвата съединява човѣшката мисъль , човѣшкитѣ чувства и човѣшката 

воля въ едно. Тя е могѫща сила, която е въ състояние да върши чудеса, 

тя е процесъ, който управява силите на доброто и злото. 
Учителя 

 

***** 

 

ФОРМУЛИ 

ЗА ЗАМИНАЛИ 

 И това е Животъ Вѣченъ, да познаемъ Тебе, Единаго, Истиннаго Бога и 

Христа, Когото си изпратилъ.  
(Три пѫти) 

 Миръ на духа му и свѣтлина вѣчна на душата му.  
(Три пѫти) 

 Миръ и свѣтлина на душата на........... (братъ, сестра) и вѣченъ животъ. 



 

***** 

 

НАРЯДЪ ЗА ЗАМИНАЛИ 

 Молитви за заминали I 

 Молитва за заминали II 

 Молитва на Вселенната Милость 

 Псаломъ 23 

 Псаломъ 121 

 Молитва на Данаилъ 

 14 глава отъ Евангелие на Йоана; 

 Формули за заминали  

 

***** 

  



 

 

 

 

ПСАЛМИ 

 
  



 

ПСАЛОМЪ 91. (по Слав. 90.) 
 

 1.    Който живѣе подъ покрывъ-тъ на Все- 

         вышняго, 

     Ще прѣбывае подъ сѣнкѫ-тѫ на Все- 

         могущаго. 

 2.  Ще казувамъ за Господа: 

     Той е прибѣжище мое, и крѣпость моя:  

     Богъ мой, на него ще ся надѣіѫ. 

3.   Защото той ще тя избавя отъ сѣть-тѫ 

            на ловецъ-тъ, 

     И отъ губителенъ моръ. 

 4.  Съ пера-та си ще тя покрыва, 

     И подъ крыла-та му ще имашь прибѣ- 

           жище: 

     Негова-та истина е щитъ и всеорѫжіе. 

 5. Нѣма да ся боишь отъ нощенъ страхъ, 

      Отъ стрѣлѫ-тѫ която лети деня: 

 6. Отъ моръ който ходи въ тьмнинѫ: 

     Отъ погнбель която запустява въ срѣдъ  

           пладнинѫ. 

 7. Тысяща ще падатъ отъ странѫ-тѫ ти, 

     И десеть тысящи отдесно ти: 

     Но при тебе нѣма да ся приближи. 

 8.  Само съ очи-тѣ си ще гледашь, 

     И ще видишь въздаяніе-то на нечести- 

            вы-тѣ: 

 9. Понеже ты си направилъ Господа, мое- 

            то упованіе, 

      Вышняго, свое прибѣжище, 

10.  Нѣма да ти ся случи никакво зло, 

      И язва нѣма да ся приближи при жили- 

             ще-то ти. 

11. Защото ще заповѣда на ангелы-тѣ си за 

              тебе, 

      Да тя пазятъ въ вси-тѣ твои пѫтища: 

12. На рѫцѣ ще тя подигатъ, 

        Да не бы да прѣпънешь о камыкъ но- 

             гѫ-тѫ си: 

13. Ще настѫпишь львъ и аспидъ: 

      Ще стъпчешь младъ львъ и ламіѫ. 

14. Понеже положи въ мене любовь-тѫ си, 



      За то ще го избавіѫ: 

      Ще го туріѫ въ безопасность, защото 

               позна име-то ми. 

15.  Ще мя призове, и ще го послушамъ; 

       Съ него ще сьмь когато е въ скърбь: 

      Ще го избавіѫ, и ще го прославіѫ. 

16. Ще го насытіѫ съ дългоденствіе, 

      И ще му покажѫ спасеніе-то си. 

 

Всѣки день 

***** 

 

ПСАЛОМЪ 23. (по Слав. 22.) 

Псаломъ Давидовъ. 

 

 1.     Господь е Пастырь мой: 

      Не ще бѫдѫ въ лишеніе. 

 2.  На зелены пасища мя упокоява: 

      При тихы воды мя води. 

 3. Възвраща душѫ-тѫ ми: 

      Води мя прѣзъ пѫтекы на правдѫ за- 

            ради име-то си. 

 4. И даже въ долъ-тъ на смьртнѫ-тѫ сѣн- 

            кѫ ако ходіѫ, 

       Не щѫ ся уплаши отъ зло: 

      Защото ты си съ мене: 

     Твой-тъ  жезлъ и твоя-та тояга, тѣ мя 

            утѣшаватъ. 

 5.  Приготвяшь прѣдъ мене трънезѫ, срещѫ 

            врагове-тѣ ми: 

      Помазалъ си съ елей главѫ-тѫ ми: 

     Чаша-та ми ся прѣлива. 

 6. Наистинѫ, благодать и милость ще мя 

             слѣдуватъ 

     Прѣзъ всичкы-тѣ дни на живота ми, 

     II ще живѣіѫ въ домъ-тъ Господень на 

           дългы дни. 

 

Всѣки день 

***** 

 

ПСАЛОМЪ 133. (по Слав. 132.) 



Пѣснь на степени-тѣ, Давидова. 

 

 1. Ето, колко е добро и колко угодно. 

      Да живѣіѫтъ братія въ единомысліе! 

 2.  Като многоцѣнно-то онова миро на гла- 

             вѫ-тѫ, 

     Което слѣзваше на брадѫ-тѫ, брадѫ-тѫ 

             Аароновѫ, 

     Което слѣзваше на полы-тѣ на одежды-тѣ 

             му: 

 3. Като Ермонскѫ-тѫ росѫ, 

     Която слѣзва на Сіонскы-тѣ горы: 

     Защото тамъ е опрѣдѣлилъ Господь бла- 

             гословеніе, 

     И животъ до века. 

 

***** 

 

ПСАЛОМЪ 117. (по Слав. 116.) 
 

1.      Хвалѣте Господа, всичкы народи: 

Славословѣте го, всичкы племена: 

2.  Защото милость-та му е голѣма вьрху насъ; 

И истина-та Господня е въ вѣкъ. Ал- 

лииуія 

 

***** 

 

ПСАЛОМЪ 121. (по Слав. 120.) 

Пѣснь на степени-тѣ. 

 

 1.    Възвождамъ очи-тѣ си къмъ горы-тѣ, 

     Отъ дѣто ще дойде помощь-та ми. 

 2.  Помощь-та ми е отъ Господа, 

     Който направи небе-то и земіѫ-тѫ. 

 3.  Да не остави да ся поколебае нога-та ти, 

      И да не задрѣме онзи който тя пази. 

 4. Ето, нѣма да задрѣме, нито ще заспи 

     Онзи който пази Израиля. 

 5. Господь е който тя пази: 

     Господь е покровъ твой отдесно тебе. 

 6.  Деня сълнце-то нѣма да тя поврѣди, 



     Нито луна-та нощя. 

 7. Господь ще тя пази отъ всяко зло: 

      Ще пази душѫ-тѫ ти. 

 8. Господь ще пази исхожденіе-то ти и 

            вхожденіе-то ти, 

     Отъ сега и до вѣка. 

 

***** 

 

ПСАЛОМЪ 61. (по Слав. 60.) 

Пьрвому пѣвцу, вьрху Негиноөъ: 

Псаломъ Давидовъ. 

 

 1.    Послушай, Боже, выкъ-тъ ми: 

     Внимай на молніе-то ми. 

 2. Отъ краища-та на земіѫ-тѫ, къмъ тебе 

           ще выкамь, когато прѣмира сьрдце- 

           то ми: 

     Настави мя на канарѫ-тѫ която о прѣ- 

            много высока за мене. 

 3. Защото ты ми станѫ, прибѣжище, 

      Стълпъ крѣпъкъ прѣдъ врагъ-тъ. 

 4.  Въ скинііѫ-тѫ ти ще обитавамъ вынѫгы: 

      Ще прибѣгнѫ подъ покрывъ-тъ на твои- 

           тѣ крыла. (Села.) 

 5. Защото ты, Боже, си чулъ обричанія-та 

           ми: 

     Далъ си ми наслѣдіе-то на онѣзи които 

            ся боятъ отъ име-то ти. 

 6.  Ще притуришь дни вьрхъ дни-тѣ на царя, 

     Годины-тѣ му въ родъ и родъ. 

 7. Ще прѣбѫде въ вѣкъ прѣдъ Бога: 

      Повели да го пазятъ милость-та и исти- 

            на-та. 

 8. Така ще пеѣнопѣіѫ вынѫты на твое-то 

            име, 

     За да испълнявамъ обричанія-та си вся- 

            кой день. 

 

Недѣля 

 

***** 

 



ПСАЛОМЪ 143. (по Слав. 142.) 

Псаломъ Давидовъ. 

 

 1.     Господи, послушай молитвѫ-тѫ ми: 

     Дай ухо на моленія-та ми: 

      Отвѣщай ми споредъ истинѫ-тѫ си, 

     Споредъ правдѫ-тѫ си. 

 2. И не влѣзвай въ сѫдъ съ рабъ-тъ си; 

     Защото нѣма да ся оправдае прѣдъ тебе 

             ни единъ живъ человѣкъ. 

 3.  Защото погна непріятель-тъ душѫ-тѫ ми: 

     Удари о земіѫ-тѫ животъ-тъ ми: 

     Турилъ мя е да сѣдіѫ въ тьмны места, 

     Като онѣзи които сѫ отъ давна умрѣли. 

 4. За то духъ-тъ ми примира вѫтреѣ въ 

           мене; 

     Въ мене сьрдце-то ми е студено. 

 5.  Напомнямъ си древни-тѣ дни: 

     Прѣговарямъ всичкы-тѣ твои дѣла: 

     Поучавамъ ся въ творенія-та на рѫцѣ-тѣ 

            ти. 

 6.  Простирамъ рѫцѣ-тѣ си къмъ тебе: 

        Душа-та ми жаднѣе за тебе като без- 

            воднѫ земіѫ. (Села.) 

 7. Скоро мя послушай, Господи: духъ -тъ ми 

           исчезнува: 

     Не скрывай лице-то си отъ мене, 

      За да ся не уподобіѫ на онѣзи които 

           слазятъ въ ровъ-тъ. 

 8. Направи мя да чуіѫ рано милость-тѫ ти: 

     Защото на тебе сьмь уповалъ: 

      Покажи ми пѫть-тъ по който трѣбува 

            да ходіѫ: 

     Защото къмъ тебе възнесохъ душѫ-тѫ 

            си. 

 9. Избави мя отъ врагове-тѣ ми, Господи: 

     Къмъ тебе прибѣгнѫхъ. 

10. Научи мя да правіѫ воліѫ-тѫ ти: 

     Защото ты си Богъ мой. 

      Духъ-тъ твой благый да мя настави 

           на правѫ земіѫ. 

11.  Заради име-то си, Господи, оживи мя: 

     Заради правдѫ-тѫ си изведи душѫ-тѫ ми 



            изъ утѣсненіе-то. 

12. И заради милость-тѫ си истрѣби вра- 

            гове-тѣ ми, 

     И погуби всичкы-тѣ които враждуватъ 

            противъ душѫ-тѫ ми: 

     Защото азъ сьмь рабъ твой. 

 

Понедѣлникъ 

 

***** 

 

ПСАЛОМЪ 27. (по Слав. 26.) 

Псаломъ Давидовъ. 

 

 1.     Господь е видѣлина моя и спасеніе 

            мое: 

     Отъ кого ще ся убоіѫ? 

      Господь е сила на животъ-тъ ми: 

     Отъ кого ще ся устрашѫ? 

 2. Когато приближихѫ при мене лукави-тѣ 

      За да изѣдѫтъ плъть-тѫ ми; 

     Съперници-тѣ и врагове-тѣ ми, 

     Тѣ ся спънѫхѫ и паднѫхѫ. 

 3. И ако ся опълчи противъ мене войнство, 

     Сьрдце-то ми нѣма да ся уплаши: 

     И ако ся дигне вьрхъ мене брань, 

     И тогазь ще сьмь увѣренъ. 

 4.  Едно просихъ отъ Господа, това ще тър- 

           сіѫ: 

      Да живѣіѫ въ домъ-тъ Господень въ 

           всичкы-тѣ дни на живота си, 

     Да гледамъ красотѫ-тѫ на Господа, 

     И да го диріѫ въ храмъ-тъ му. 

  5. Защото въ зълъ день ще мя скрые въ 

             скинііѫ-тѫ си: 

      Ще мя прикрые въ скрышно-то на ша- 

             тьръ-тъ си: 

     Ще мя възвыши на камыкъ. 

 6. И сега глава-та ми ще ся възвыши 

     Надъ врагове-тѣ ми, които мя окружа- 

             ватъ: 

     И ще пожьртвувамъ въ скинііѫ-тѫ му 

           жьртвы на радостны выкове: 



     Ще пѣіѫ, и ще въспѣіѫ Господу. 

 7. Чуй, Господи, гласъ-тъ ми, съ който вы- 

            камъ: 

     И помилуй мя, и послушай мя. 

 8. Реклъ си: Потърсѣте лице-то ми; 

     Рече тебѣ сьрдце-то ми: 

     Лице-то ти, Господи, ще потърсіѫ. 

 9.  Да не скрыешь отъ мене лице-то си: 

     Да не отхвьрлишь съ гнѣвъ рабъ-тъ си: 

     Ты ми станѫ помощь: не дѣй мя от- 

           хвърля, 

     И не дѣй мя оставя, Боже, спасителю 

          мой. 

10. И ако отецъ ми и майка ми мя оста- 

         вятъ, 

     Господь обаче ще мя пріеме. 

11.  Научи мя, Господи, пѫть-тъ си, 

     И води мя по равенъ пѫть поради не- 

            пріятели-тѣ ми. 

12.  Да мя не прѣдадешь на желаніе-то на 

            врагове-тѣ ми: 

     Защото ся дигнѫхѫ противъ мене лъж- 

           ливи свидѣтели, 

      Които дыхатъ насиліе. 

13. Повѣровахъ че ще видіѫ благости-тѣ Го- 

            сподни 

      На земіѫ-тѫ на живы-тѣ! 

14.  Чакай Господа: 

     Имай дьрзновеніе, и да ся укрѣпи сьрд- 

             це то ти; 

     Ей, чакай Господа. 

 

Вторникъ 

 

***** 

 

ПСАЛОМЪ 19. (по Слав. 18) 

Пьрвому пѣвцу. Псаломъ Давидовъ. 

 

 1.     Небеса-та расказуватъ славѫ-тѫ Бо- 

          жііѫ, 

     И твьрдь-та възвѣщава дѣло-то на рѫцѣ- 

           тѣ му. 



 2. День на день казува слово, 

     И нощь на нощь изявява знаніе. 

 3. Безъ говореніе, безъ думы, 

     Безъ да ся чуе гласъ-тъ имъ. 

 4.  По всичкѫ-тѫ земіѫ излѣзе вѣщаніе-то 

           имъ 

     И до краища-та на вселеннѫіѫ словеса- 

           та имъ. 

     Въ тѣхъ постави скинііѫ за сълнце-то, 

 5. Което излѣзува като младоженецъ изъ 

            чертогъ-тъ си; 

      Радува ся, като юнакъ за да тича въ 

            поприще-то: 

 6. Излѣзуваніе-то му е отъ край небе-то, 

     И обыкаляніе-то му до край-тъ неговъ: 

     И отъ топлинѫ-тѫ му нищо не ся скрыва. 

 7.  Законъ-тъ Господень е непороченъ, въз- 

            враща душѫ-тѫ: 

     Свидѣтелство-то Господне е вѣрно, уму- 

            дрява простый-тъ: 

 8. Повелѣнія-та Господни сѫ правы, весе- 

            лятъ сьрдце-то: 

      Заповѣдь-та Господня е свѣтла, просвѣ- 

            щава очи-тѣ. 

 9. Страхъ-тъ Господень е чистъ, прѣбывае 

             въ вѣкъ. 

     Сѫдбы-тѣ Господни сѫ истинны, купно 

             и праведны: 

10. Желателны повече отъ злато, 

     Повече отъ множество чисто злато, 

     И по сладкы отъ медъ, 

     И отъ капкы-тѣ на меденъ сотъ. 

11. Слуга-та ти още ся и вразумява чрѣзъ 

             тѣхъ: 

      Въ упазваніе-то имъ въздаяніе-то е го- 

             лѣмо. 

12. Кой усѣща съгрѣшенія-та си? 

      Очисти мя лотъ тайны-тѣ съгрѣшенія. 

13. А още прѣдупази рабъ-тъ си отъ гор- 

            дость: 

      Да мя не обладае: тогазь ще бѫдѫ не- 

           пороченъ, 

     И ще бѫдѫ чистъ отъ голѣмо прѣстѫ- 



           пленіе. 

14.  Думы-тѣ на уста-та ми и прѣговаряніе- 

            то на сьрдце-то ми 

     Да бѫдѫтъ угодны прѣдъ тебе, 

     Господи, крѣпосте моя, и избавителю 

            мой. 

 

Срѣда 

 

***** 

 

ПСАЛОМЪ 103. (по Слав. 102.) 

Псаломъ Давидовъ. 

 

 1.       Благославяй, душе моя, Господа: 

     И всичкы вѫтренни мои, свято-то му име. 

 2. Благославяй, душе моя, Господа, 

     И не забравяй всичкы-тѣ му благодѣянія: 

 3.  Който прощава всичкы-тѣ ти беззаконія, 

      Исцѣлява всичкы-тѣ ти болести. 

 4.  Избавя отъ тлѣніе животъ-тъ ти, 

      Вѣнчава тя съ милость и щедроты: 

 5. Насыща съ благости старость-тѫ ти; 

      Младость-та ти ся подновява като на 

             орелъ. 

 6.  Господь прави правдѫ и сѫдъ 

     На всичкы-тѣ обижданы. 

 7.  Показа пѫтища-та си на Моисея, 

     Дѣла-та си на Израилевы-тѣ сынове. 

 8.  Жалостивъ и милостивъ е Господь, 

     Дълготьрпѣливъ и многомилостивъ. 

 9.  Не ще е противенъ за всякога, 

     Нито ще дьржи гнѣвъ въ вѣкъ. 

10. Не ни е сторилъ споредъ грѣхове-тѣ ни, 

     Нито е въздалъ намъ споредъ беззаконія- 

             та ни. 

11. Защото колкото е небе-то высоко отъ 

            земіѫ-тѫ, 

     Толкозь е голѣма милость-та му къмъ 

            онѣзи които му ся боятъ. 

12. Колкото отстои истокъ отъ западъ, 

     Толкозъ е отдалечилъ отъ насъ прѣстѫ- 

            пленія-та ни. 



13. Както жали отецъ чада-та си, 

     Така жали Господь онѣзи които му ся 

            боятъ. 

14. Защото той познава наше-то създаніе, 

      Помни че ный псмы пьрсть. 

15. Дни-тѣ на человѣка сѫ като трѣвѫ: 

      Като цвѣтъ на поле-то, така цавти. 

16. Защото прѣминува вѣтръ-тъ надъ него, 

              и нѣма го, 

     И мѣсто-то му го не познава вече. 

17. А милость-та Господня е отъ вѣка, 

     И до вѣка, вьрхъ онѣзи които му ся боятъ, 

     И правда-та му вьрхъ сынове-тѣ на сы- 

            нове-тѣ 

18. На онѣзи които пазятъ завѣтъ-тъ му, 

     И помнятъ заповѣди-тѣ му за да гы ис- 

           пълняватъ. 

19. Господь постави прѣстолъ-тъ си на не- 

           бе-то ; 

     И царство-то му владѣе надъ всичко. 

20. Благославяйте Господа, вси ангели не- 

           гови, 

     Силни съ крѣпость, които испълнявате 

           слово-то му, 

     Като слушате гласъ-тъ на слово-то му. 

21. Благославяйте Господа, всичкы силы не- 

           говы : 

     Слугы негови, които испълнявате воліѫ- 

          тѫ му. 

22. Благославяйте Господа, всичкы дѣла не- 

          говы, 

     Въ всяко мѣсто на владнчество-то му. 

     Благославяй, душе моя, Господа. 

 

Срѣда 

 

***** 

 

ПСАЛОМЪ 112. (по Слав. 111.) 

 

1.  Аллилуія. Блаженъ онзи человѣкъ 

който ся бои отъ Господа: 

И благоволи много въ заповѣди-тѣ му. 



2.  Сѣме-то му ще бѫде силно на земіѫ-тѫ: 

Родъ-тъ на правы-тѣ ще ся благослови. 

3.  Изобиліе и богатство ще има въ домъ-тъ 

му, 

И правда-та му остава въ вѣкъ. 

4.  Видѣлина изгрѣва въ тьмнинѫ-тѫ за 

правы-тѣ: 

Милостивъ е, и щедръ и праведенъ. 

5.  Добрый-тъ человѣкъ милува и дава на 

заемъ: 

Устроява работы-тѣ си съ правосѫдіе. 

6.  Наистинѣ никога нѣма да ся поколебае; 

Въ память вѣчнѫ ще бѫде праведный-тъ. 

7.  Отъ зълъ слухъ не ще ся убои: 

Сьрдце-то му е твьрдо, понеже ся на- 

дѣе на Господа. 

8.  Утвърдено е сьрдце-то му: не ще ся убои, 

Додѣ види паданіе-то на непріятели-тѣ си. 

9 . Распьрснѫ, даде на сиромасы-тѣ: 

Правдата му остава въ вѣкъ: 

Рогъ-тъ му ще ся възвыси въ славѫ. 

10. Нечестивый-тъ ще види, и ще ся разгнѣва: 

Ще поскьрца съсъ зѫбы-тѣ си, и ще 

истае: 

Желаніе-то на нечестивы-тѣ ще погыне. 

 

Четвъртъкъ 

 

***** 

 

ПСАЛОМЪ 44. (по Слав. 43.) 

Пьрвому пѣвцу, 

Масхилъ на Кореевы-тѣ сынове. 

 

1.  Боже, съ уши-тѣ си чухмы, 

Наши-тѣ бащи ни приказахѫ дѣло-то, 

Което си сторилъ въ тѣхны-тѣ дни, 

Въ древни-тѣ дни. 

2.  Ты си изгонилъ съ рѫкѫ-тѫ си языч- 

ницы, а тѣхъ си насадилъ: 

Оскърбилъ си племена, а тѣхъ си прово- 

дилъ. 

3.  Защото не наслѣдихѫ земіѫ-тѫ съ мечъ- 



тъ си, 

И мышца-та имъ не гы спасе: 

Но твоя-та десница, и мышца-та ти, и 

видѣлина-та на лице-то ти: 

Защото ты имаше благоволеніе къмъ 

тѣхъ. 

4.  Ты си Царь мой, Боже: 

Заповѣдай избавлешя за Іакова. 

5.  Чрѣзъ тебе ще низложимъ врагове-тѣ 

си: 

Чрѣзъ име-то ти ще стъпчемъ онѣзи кои- 

то ся подигатъ противъ насъ. 

6.  Защото нѣма да ся надѣіѫ на лѫкъ-тъ 

си, 

Нито мечъ-тъ ми ще мя избави. 

7.  Защото ты нн избави отъ врагове-тѣ ни, 

И посрамилъ си оиѣзи които ны мразятъ. 

8.  Въ Бога ще ся хвалимъ всякой день, 

И име-то ти въ вѣкъ ще пѣснословимъ. 

(Села). 

9.  Но ты си отхвьрлилъ и посрамилъ си 

насъ, 

И не излазишь вече съ наши-тѣ воинства. 

10. Направилъ си ны да ся върнемъ назадъ 

прѣдъ врагъ-тъ: 

И мразящи-тѣ ны разграбятъ имотъ-тъ ни 

за себе си. 

11. Прѣдалъ си ны като овцы за ястіе 

И распьрснѫлъ си ны между язычни- 

цы-тѣ. 

12. Продалъ си свои-тѣ людіе за нищо, 

И не си ималъ печалбѫ отъ цѣнѫ-тѫ 

имъ. 

13. Направилъ си ны укоръ на съсѣды-тѣ ни, 

Присмѣхъ и поруганіе на онѣзи които сѫ 

около насъ. 

14. Направилъ си ны притчѫ между языч- 

ницы-тѣ, 

Киваніе между народы-тѣ 

15. Всякой день бесчестіе-то ми е прѣдъ мене, 

И срамъ-тъ на лице-то ми мя покры, 

16. Отъ гласъ-тъ на оногози който хули и 

укорява; 



Отъ лице-то на врагъ-тъ и отмьсти- 

тель-тъ. 

17. Всичко това дойде вьрхъ насъ, 

Обаче ный не тя забравихмы, 

И не станѫхмы невѣрни на завѣтъ-тъ ти: 

18. Сьрдце-то ни не ся върнѫ назадъ, 

Нито ся уклонихѫ стъпкы-тѣ ни отъ 

твой-тъ пѫть: 

19. Ако и да си ны съкрушилъ на мѣсто-то 

на чакалы-тѣ, 

И покрылъ си ны съсъ сѣнкѫ смьртнѫ. 

20. Ако смы забравили име-то на Бога на- 

шего, 

И простирали рѫцѣ-тѣ си къмъ чуждъ 

богъ, 

21. Богъ не ще ли да прѣдири това? 

Защото той знае тайны-тѣ на сьрдце-то. 

22. Защото за тебе смы убивани весь день: 

Вмѣнявани смы като овцы за кланіе. 

23. Стани, Господи, защо спишь? 

Събуди ся, Зне ны отхвърляй за всегда. 

24. Защо крыешь лице-то си, 

Забравяшь бѣдство-то ни, и угнѣтеніе-то 

ни? 

25. Защото е снишена до пьрсть-тѫ. душа-та 

ни: 

Прилепнѫла е за земіѫ-тѫ утроба-та ни. 

26. Стани на помощь намъ, 

И избави ны заради милость-тѫ. си. 

 

Петъкъ 

 

***** 

 

ПСАЛОМЪ 25. (по Слав. 24.) 

Псаломъ Давидовъ. 

 

 1       Къмъ тебе, Господи, възвысихъ душѫ- 

      тѫ си. 

 2 Боже мой,  на тебе уповахъ: 

    Да ся не посраміѫ, 

     Да ся не зарадуватъ врагове-гѣ ми за- 

          ради мене. 



 3  Ей, всичкы които чакатъ тебе да ся не 

            посрамятъ: 

    Да ся посрамятъ които правятъ прѣстѫ- 

         пленія безъ причинѫ. 

 4   Покажи ми, Господи, пѫтища-та си: 

    Научи мя на стъпкы-тѣ си. 

 5  Води мя въ пѫть-тъ на истинѫ-тѫ си, и 

            научи мя: 

    Защото ты си Богъ на спасеніе-то ми: 

    Тебе чакамъ весь день. 

 6  Помени, Господи,  милосердія-та си, 

      И милости-тѣ си, защото сѫ отъ вѣка. 

 7  Грѣхове-тѣ на младость-тѫ ми, 

     И прѣстѫпленія-та ми, да не поменешь: 

      Споредъ милость-тѫ си помени мя ты, 

     Господи, заради благость-тѫ си. 

 8  Господь е благъ и правъ: 

    За това ще научи грѣшны-тѣ на пѫть-тъ 

           си. 

 9  Ще води кроткы-тѣ въ пѫть-тъ на сѫдь, 

     И ще научи кроткы-тѣ на пѫть-тъ си. 

10 Всичкы-тѣ Господни пѫтища сѣ милость 

            и истина 

     На онѣзи които пазятъ завѣтъ-тъ му и 

           свидѣтелства-та му. 

11  Заради твое-то име, Господи, 

    Прости беззаконіе-то ми,  защото е го- 

           лѣмо. 

12 Кой е тойзи человѣкъ който ся бои отъ 

            Господа? 

     Нему ще покаже пѫть-тъ, който ще из- 

            бере. 

13  Душа-та му ще обитава въ покой, 

    И  потомство-то му ще наслѣди земіѫ- 

        тѫ. 

14  Тайна-та Господня е съ онѣзи които му 

           ся боятъ, 

     И завѣтъ-тъ си ще имъ обяви. 

15  Очи-тѣ ми сѫ вынѫгн къмъ Господа, 

     Защото той ще извади изъ примкѫ нозѣ- 

            тѣ ми. 

16  Погледни къмъ мене, и помилуй мя, 

     Защото останѫхъ самъ и угнѣтенъ сьмь. 



17 Скърби-тѣ на сьрдце-то ми ся умножихѫ: 

     Изведи мя изъ утѣсненія-та ми. 

18  Виждь угнѣтеніе-то ми и трудъ-тъ ми, 

     И прости всичкы-тѣ ми грѣхове. 

19 Виждь врагове-тѣ ми, че ся умножихѫ, 

     И съсъ жестокѫ ненависть мя възнена- 

           видѣхѫ. 

20 У пази душѫ-тѫ ми, и избави мя: 

      Да ся не посраміѫ, защото на тебе упо- 

           вахъ. 

21 Незлобіе и правота да мя съхраняватъ, 

     Защото тебе чакамъ. 

22  Избави, Боже, Израиля 

      Оть всичкы-тѣ му скърби. 

 

Сѫбота 

  



 

 

 

 

ФОРМУЛИ 

 
  



ЗАПОВѢДЬТА НА УЧИТЕЛЯ 

Обичай съвършения пѫть на Истината 

и Живота. 

Постави Доброто за основа на дома си, 

Правдата за мѣрило, Любовьта за укра- 

шение, Мѫдростьта за ограда и Истината 

за Свѣтило. 

Само тогава ще Ме познаешъ и Азъ ще 

ти се изявя. 

 

***** 

 

Ученикътъ трѣбва да има 

Сърдце чисто като кристалъ, 

Умъ свѣтълъ като Слънцето, 

Душа обширна като Вселената, 

Духъ мощенъ като Бога и едно съ Бога! 

    (Три пѫти) 

 

***** 

 

Да се прослави Богъ въ Бѣлото Брат- 

ство и да се прославятъ Бѣлитѣ братя въ 

Божията Любовь.  (Три пѫти) 

 

***** 

 

Вѣренъ, истиненъ, чистъ и благъ всѣко- 

га бѫди и Господь на Мира ще изпълни 

сърдцето ти съ всички добрини. 

    (Три пѫти) 

 

***** 

 

Господи, Боже нашъ, да дойде Твоето 

Царство на Земята, както е горе на 

Небето и всички народи, които Ти си 

призовалъ, да заематъ своето мѣсто 

въ Царството Ти, за да Ти служатъ 

съ радость и веселие. 

 

***** 

 



Богъ царува на Небето, 

Богъ царува въ живота, 

да бѫде Името Му благословено. 

 

***** 

 

Само свѣтлиятъ пѫть на Мѫдростьта 

води къмъ Истината. Въ Истината е скритъ 

животътъ. 

 

***** 

 

Божиятъ Миръ и Божието благослове- 

ние да залеятъ цѣлата Земя. 

 

***** 

 

Великъ е Богъ въ Любовьта Си! 

Великъ е Богъ въ Мѫдростьта Си! 

Великъ е Богъ въ Истината Си! 

Въ Любовьта Си Богъ поучава. 

Въ Мѫдростьта Си Богъ просвѣщава. 

Въ Истината Си Богъ освобождава. 

Милостивъ и жалостивъ е Господь 

и Неговата благость е надъ всичко. 

Веселието Му крепи всичко. 

Въ Господа всичко живѣе и се движи. 

Той е веселие и радостъ 

на всичко живо въ света. 

 

***** 

 

Богъ е Любовь, Богъ е Мѫдрость. 

Ние сме Добро, ние сме Истина. 

 

***** 

 

Господи, желая съ всичкото си сърдце, 

съ всичкия си умъ, съ всичката си душа и 

сила да изпълня Твоята Блага Воля безъ 

никакво изключение. 

 

***** 



 

Великъ си Ти, Господи. 

Велики сѫ Твоитѣ дѣла. 

Велико е Името Ти надъ всичко. 

Изпращамъ къмъ Тебе своята Любовь. 

Въ всичко и въ всички виждамъ Тебе 

и любя Тебе. 

Ще Ти служа презъ цѣлата вѣчность. 

 

***** 

 

Милостиви, Свети и Благи Господи, 

изяви ми виделината на Твоето лице, 

да сторя Твоята Воля. 

 

***** 

 

Любовьта иде. (Три пѫти) 

 

***** 

 

Въ изпълнение Волята на Бога е силата 

на човѣшката душа. 

 

***** 

 

Безъ страхъ и безъ тъмнина, съ миръ 

и свѣтлина. 

 

***** 

 

Да осветяваме Името Божие. 

Да търсимъ Царството Божие и Пра- 

вдата Негова. 

И да изпълнимъ Волята Божия. 

 

***** 

 

Господи, Ти всичко можешъ. Твоятъ 

Духъ, Който си изпратилъ да ни рѫково- 

ди, чрезъ Тебе всичко може. И ние чрезъ 

Твоя Духъ всичко можемъ. 

 



***** 

 

Щомъ дойдешъ до едно противоре- 

чие, ще кажешъ: 

За Бога всичко е възможно. Азъ живея 

въ Бога и съ Неговата Мѫдрость всичко 

мога да постигна. 

 

***** 

 

На душата си ще кажешъ: 

Съ тебъ е Богъ, ти ще победишъ, твоята 

победа е и моя победа. Азъ вѣрвамъ само 

въ единъ Богъ на Мѫдростьта, въ единъ 

Учитель на Любовьта и въ единъ Духъ 

на Истината. 

 

***** 

 

Безъ страхъ въ Любовьта безгранична. 

 

***** 

 

Богъ на Любовьта не е Богъ на мъртви- 

тѣ, а Богъ на живитѣ. Азъ съмъ живъ и 

този Богъ е въ менъ, а щомъ е мой Богъ, 

съ Него мога да направя всичко. 

 

***** 

 

Богъ толкозъ възлюби свѣта, щото даде 

сина Своего Единороднаго, за да не поги- 

не всѣки, който вѣрва въ Него, но да има 

животъ вѣченъ. 

 

***** 

 

Търсетѣ първомъ Царството Божие и 

неговата правда, и всичко друго ще ви 

се приложи. 

 

***** 

 



Въ Божествения планъ е азъ да раста 

въ Добродетелта. 

Въ Божествения планъ е азъ да въз- 

раствамъ въ Божията Правда. 

Въ Божествения планъ е азъ да живея 

въ Божията Истина. 

Въ Божествения планъ е азъ да цъфтя 

въ Божията Мѫдрость. 

 

***** 

 

Въ Божествения планъ е азъ да узрея 

въ Божията Любовь. 

Следователно азъ съмъ въ Пѫтя на 

Истината и Божествения животъ. Туй 

право никой не може да ми отнеме. То е 

мое собствено право. 

Дето е Богъ, тамъ съмъ и азъ. 

 

***** 

 

Сърдцето ми е топло, душата ми е 

свежа, умътъ ми е свѣтълъ, духътъ ми 

е крепъкъ, защото живея въ Закона на 

Любовьта безгранична, въ която нѣма 

никаква измяна. 

 

***** 

 

Въ Името на Божията Любовь, 

въ Името на Божията Мѫдрость, 

въ Името на Божията Истина, 

въ която живѣемъ и се движимъ, и съ 

силата на живото Слово Божие, да се 

разпръснатъ всички зли и лукави по- 

мишления и всички вражески сили. 

    (Три пѫти) 

 

***** 

 

Господи на Любовьта, Боже на Свѣтли- 

ната, разпръсни всички нечисти влияния 

около менъ. 



 

***** 

 

Пази ни, Господи, съ светото Си Име 

презъ всичкитѣ дни на нашия животъ. Въ 

Твоитѣ рѫце предаваме духа си. Води ни 

въ свѣтлинитѣ на Твоето учение. 

 

***** 

 

Богъ е любовь. Ако Ме любите, ще 

опазите Моитѣ заповѣди. Азъ и Отецъ 

ми ще дойдемъ и ще направимъ жилище 

въ васъ и Азъ ще ви се изявя. 

 

***** 

 

Да пребѫде Божиятъ Миръ и да изгрѣе 

Божията радость и Божието веселие въ 

нашитѣ сърдца. 

 

***** 

 

Нѣма любовь като Божията Любовь, 

само Божията Любовь е Любовь. 

Нема мѫдрость като Божията Мѫд- 

рость, 

само Божията Мѫдрость е Мѫдрость. 

Нѣма истина като Божията Истина, 

само Божията Истина е Истина. 

Нѣма правда като Божията Правда, 

само Божията Правда е Правда. 

Нѣма добродетель като Божията 

Добродетель,само Божията Добродетель е 

Добродетель. 

Нѣма Слава като Христовата слава. 

Само Христовата Слава а Слава Бо- 

жия. 

Нѣма сила като Силата на Духа, 

само Силата на Духа е Сила Божия. 

Господи на Силитѣ, изпрати Духа Свети 

на Силитѣ и освѣти стаята ми съ свѣтли- 

ната Си и Силата на Своя Духъ, огради 



леглото ми съ огнения крѫгъ на Твоята 

Любовь, за да бѫде стаята ми и целиятъ 

ми домъ освободенъ отъ зли влияния. 

 

***** 

 

Люби, учи, мълчи, търпи, прощавай, пѫтя 

си продължавай и Бога не забравяй! 

 

***** 

 

Винаги се радвайте. Непрестанно се 

молете. За всичко Благодарете. Духа не 

угасвайте. 

 

***** 

 

Вложи Истината въ душата си и сво- 

бодата, която търсишъ, ще придобиешъ. 

Вложи Мѫдростьта въ ума си, свѣтлина- 

та ще дойде и знанието ще ти даде своята 

помощъ. Вложи чистотата въ сърдцето 

си, Любовьта ще дойде и истинскиятъ 

животъ ще започне. 

О, Велика Любовь, начало на всички 

добрини въ живота ни. Като твое дете 

подкрепи ме въ постигане на знанието. 

Азъ чувствувамъ връзката си съ Тебъ и 

въ стремежа си къмъ Тебъ азъ не се боя 

отъ земни изкушения и вѣрвамъ, че ще 

изпълня назначението си, като се съеди- 

ня съ Тебъ.   Аминъ 

 

***** 

 

Господи, моля Ти се, влѣй въ менъ живи 

космични сили, които да проникнатъ въ 

всѣка клетка на моето тѣло, да внесатъ 

животъ и здраве въ него, да укрепятъ 

духа ми, за да изпълня задачата, за която 

съмъ дошълъ на земята. 

  (Съ вдигнати рѫце нагоре.) 

 



***** 

 

Сутринъ при ставане 

Господи, благодаря Ти, че възкръснахъ, 

благодаря Ти, че живея. 

 

***** 

 

При лѣгане 

Господи, презъ време на нощната ми 

почивка огради ме съ Своята Свѣтлина 

и ме пази. 

Азъ отивамъ горе да се уча, да се моля 

и да работя. 

 

***** 

 

Съвършенството на Любовьта ще бѫде 

смисълътъ на моя животъ. Съвършената 

Любовь изпъжда всѣки страхъ отъ душа- 

та и внася миръ и веселие въ духа. 

 

***** 

 

Мирно ще легна и ще спя, защото само 

Ти, Господи, правишъ ме да живея въ 

безопасность. 

 

***** 

 

Азъ познавамъ единъ Богъ на Любо- 

вьта, единъ Учитель на Мѫдростьта и 

единъ Духъ на Истината, Които призо- 

вавамъ да дойдатъ и съ животворната си 

сила да разпръснатъ всички зли влияния. 

    (Три пѫти) 

 

***** 

 

Богъ е вложилъ всичко въ моята душа. 

Азъ искамъ да се изпълни Волята Божия. 

Азъ искамъ да изпълня Божия планъ, 

каквото Богъ е намислилъ за менъ. Да 



бѫде Волята Божия! Азъ ще работя така, 

както Богъ е определилъ. 

 

***** 

 

Господи, да възрасне въ менъ онова, 

Божественото, което си вложилъ въ мо- 

ята душа. 

 

***** 

 

Господи, да пребѫде Твоятъ Духъ на 

Любовьта, Твоятъ Духъ на Мѫдростьта 

и Твоятъ Духъ на Истината въ нашитѣ 

сърдца. 

 

***** 

 

Господи, благодаря Ти, че си ми далъ 

единъ отличенъ умъ, въ който си поло- 

жилъ Твоята Мѫдрость, едно отлично 

сърдце, въ което си положилъ Твоята 

Любовь. Съ тая Любовь и Мѫдрость азъ 

искамъ да Ти служа.  

 

***** 

 

Господи, нека Твоятъ Миръ и Твоята 

Радость бѫдатъ винаги съ насъ, за да 

могатъ сърдцата ни да просвѣтнатъ и да 

Ти служимъ съ всичкото си сърдце, съ 

всичкия си умъ, съ всичката си душа и 

съ всичката си сила. 

 

***** 

 

Заради Тебъ, Господи, Когото нося въ 

моята душа отъ Вѣчностьта, азъ ще се 

уча и ще Ти служа. 

 

***** 

 

При земетресения 



Когато гърмежи започнатъ да се 
чуватъ, когато земята започва да 
играе подъ краката ви, кажете си 
следнитѣ мисли: 

Всичко, което е добро, мога да приема; 

всичко, което е добро, мога да приложа. 

Когато искамъ да направя нѣкакво доб- 

ро, нѣма сила, която може да ми про- 

тиводействува. Всичко мога да направя 

чрезъ живия Господь на Любовьта, Който 

е създалъ всичко въ света. 
Нека тѣзи мисли останатъ въ васъ 
за всички случаи въ живота ви и не се 
страхувайте! 

 

***** 

 

За лѣкуване 

Господи, Ти си източникъ на живота, 

изпрати въ насъ животворната си сила 

- Духа, да ни лѣкува отъ всички болести 

и страдания. (Три пѫти) 

* 

Азъ живея въ Бога и Богъ живѣе въ 

менъ. А въ Бога никаква болесть нѣма. 

И затова азъ трѣбва да бѫда здравъ и 

съмъ здравъ. 

* 

И това е животъ вѣченъ, да позная 

Тебе, Единаго, Истиннаго Бога и Христа, 

Когото си изпратилъ. 

И това е животъ вѣченъ, да позная Лю- 

бовьта, Мѫдростьта и Истината. 

И това е животъ вѣченъ, да позная, че 

Богъ е Духъ, Който царува навсѣкѫде. 

 

***** 

 

Азъ съмъ мобилизиранъ, азъ имамъ ра- 

бота, азъ служа на Бога. И затова всички 

духове, които причиняватъ болестьта, да 

си отидатъ. 

 



***** 

 

Азъ разполагамъ съ неизчерпаемо бо- 

гатство. Азъ живея въ изобилието на Бо- 

жествената Любовь, дишамъ свѣтлината 

на Божествената Мѫдрость, движа се 

въ Великата Божия Истина, която носи 

свобода и просторъ за душитеѣ като раз- 

движвамъ всичко, което Богъ ми дава. 

 

***** 

 

Азъ искамъ моето сърдце да бие 

ритмично, да се слѣе съ пулса на Слън- 

цето и правилно да изпраща енергията си 

по целия организъмъ, както Слънцето 

изпраща енергията си по целия свѣтъ. 

 

***** 

 

Азъ съмъ готовъ да служа на Бога. 

Азъ служа на Бога. Азъ работя за Бога. 

И затова трѣбва да бѫде здравъ. И съмъ 

здравъ. 

 

***** 

 

Господи, Ти си силенъ и всемогъщъ, 

ако искашъ, можешъ да освободишъ този 

човѣкъ отъ страданията му. 

 

***** 

 

Божията Любовь носи изобилния и 

пъленъ животъ. (Формула преди и 
следъ хранене.) 

 

***** 

 

Богъ е Любовь. 

Богъ е Всемъдъръ. 

Богъ е Всеблагъ. 

 



***** 

 

Мото 

Ти, Великий, Който благославяшъ и 

създавашъ, оправи всичко въ менъ и 

около менъ. Ела, оправи ума ми, нека 

право да мисли. Ела, оправи сърдцето ми, 

любовь жива да блика. 

 

***** 

 

Желая, Господи, съ силата на Твоята 

Любовь и Мѫдрость да възраснатъ въ 

менъ Добродетелитѣ, които отначало 

си вложилъ въ моята душа, и азъ 

ще приложа всичкитѣ си сили за 

изпълнението на Твоята Воля. 

 

***** 

 
При слънчеви бани повтаряй след- 
ната формула: 

Господи, благодаря Ти за свещената 

енергия на Божествения животъ, който 

ни изпращашъ заедно съ слънчевитѣ 

лѫчи. Живо чувствувамъ какъ той про- 

никва въ всичките ми органи и навсѣкѫ- 

де внася сила и животъ, и здраве. Той 

е изразъ на Твоята Любовь къмъ насъ. 

Благодаря Ти. 

 

***** 

 

Формули при дишане 
За възприемане на жизнено-магне- 
тични енергии (прана) при дълбоко 
дишане. 

Вдишване: Благоюдаря Ти, Господи, за 

Божествения животъ, който си вложилъ 

въ въздуха и който приемамъ заедно съ 

въздуха. 

Задържане: Този Божественъ животъ 

прониква въ цѣлото ми тѣло и внася нав- 



сѣкѫде сила, животъ и здраве. 

Издишване: Този Божественъ животъ го 

проявявамъ навънъ чрезъ моята дейность. 

 

***** 

 
За възприемане Божията Любовъ, 
Мѫдростъ и Истина. 

Вдишване: Да се прослави Името Бо- 

жие въ менъ. 

Задържане: Да се въдвори Царството 

Божие и неговата Правда въ менъ. 

Издишване: Да бѫде Волята Божия. 
(Вдишкитѣ се правятъ последовател- 
но презъ лѣвата и дѣсната ноздра.) 

 

 

 

***** 

 

НАРЯДЪ ЗА СЕДМИЦАТА 

 

Всѣки день: 

Псаломъ 91 

Псаломъ 23 

Господнята молитва 

 

 

Недѣля 

Въ начало бе Словото (пѣсень) 

Добрата молитва 

Псаломъ 61 

 

Понедѣлникъ 

Благославяй, душе моя, Господа (пѣсень) 

Молитва на Царството 

Псаломъ 143 

 

Вторникъ 

Ще се развеселя (пѣсень) 

Пѫтьтъ на живота 

Псаломъ 27 

 



Срѣда 

Пѣсень на свѣтлия пѫть(пѣсенъ) 

Молитва на Братството 

Псаломъ 19 

Псаломъ 103 

 

Четвъртъкъ 

Той иде (пѣсенъ) 

Плодовѣтѣ на Духа 

Псаломъ 112. 

 

Петъкъ 

Фир-фюр-фен 

Молитва на Триединния Богъ 

Псаломъ 44 

 

Сѫбота 

Богъ е Любовь (пѣсенъ) 

Малката молитва 

Псаломъ 25 

 

 

  



 

 

 

 

ПѢСНИ 
 

 

  



 

А бре, синко 

А бре, синко, знаешъ ли, 

що съседи за тебъ говорятъ? 

Че си стадото въ планината оставялъ 

и вечерь си се връщалъ, 

моми по седенки да срещашъ. 

Моми, що седенки палятъ, 

палятъ, палятъ, но и развалятъ. 

Мома се, синко, вечерь не избира. (2) 

 

***** 

 

Азъ смея да кажа 

Азъ смея да кажа, 

че слънцето е свѣтло. 

Азъ смея да кажа. 

че слънцето е свѣтло. 

Това не може да се откаже.  

При него всичко се топи, 

при него всичко тъй расте, 

при него всичко все цъфти, 

при него всичко зрѣе. 

При него всичко става, 

завивкитѣ си свива 

и на работа отива. 

 

***** 

 

Аин фаси 

Аин фаси, мекри заси, 

фин земру Ашан меру. 

Суа си син месул. 

Сума си зен фесул, 

Суа си син месул. 

Сума си зен фесул, 

Сума си зен фесул. 

Във небеснитѣ ширини, 

във небеснитѣ глъбини, 

във небеснитѣ висини, 

де свѣтлина обитава 



и въ живота вѣчно се проявява 

 

***** 

 

Аоум* 

Аоум, Аоум, Аоум, 

Ом, Ом, Аоумен. 

 

*При произнасяне на Аоум, Аоумен и Тао 

- „а“ и „о“ се произнасят като един звук, 

който е среден между „а“ и „о“. 

 

***** 

 

Бащина пѣсен - Угледна мома 

Отъ старо време, синко, е знайно, 

хубава мома на свѣтълъ день 

се познава,  

кога слънце сутринь изгрѣва, 

кога слънце сутринь изгрѣва. 

Тя е ранобудница, рано става 

и с’кърчази на извора отива 

и вода си налива. 

Тъй пълна и весела 

тя дома се връща,  

майка си мило прегръща. 

Хубава мома се, синко, познава, 

кога лозе копае и то 

изобилно грозде дава. 

Лозе момински рѫце добре познава. (3) 

Хубава мома се, синко, на нива познава, 

кога рѫкои дига и слага 

и на земя ги добре полага, 

и на Бога хвала дава.  

Тя е, синко, гласовита, лична пѣвица; 

нея жито добре познава,  

нея жито добре познава. 

Хубава мома се, синко, добре познава, 

кога на гумно жито отвява 

и във решето го пресява, 



въ житници го туря 

и на бедни хлѣбъ дава. 

Нея всички, малки и голѣми, 

добре познаватъ, 

нея всички, малки и голѣми, 

добре я познаватъ. 

Умна мома, синко, се познава 

кога книга във рѫце си взема 

и скрито бѫдеще разгадава. 

Тя всичко във живота на мѣсто поставя. 

Хубава мома, синко, е роса, 

що земя оросява. 

Тя е ангелъ, що отгоре иде, 

при хора слиза 

и въ дома имъ миръ и радость внася. 

Тя е свѣтла катъ зората,  

тя е мила катъ водата, 

тя е добра катъ храната. 

 

***** 

 

Бершид Ба 

Бе нѣкога, бе нѣкога, 

когато бе всичко тъмнина 

и въ нея се появи свѣтлина. 

И свѣтлината очерта красотата 

на Божествения животъ,  

който се всели 

и повдигна моята душа. 

 

***** 

 

Блага дума 

Блага дума на устата, 

туй е ключътъ на сърдцата, 

на сърдцата, на сърдцата, 

туй е ключътъ на сърдцата. 

Мили погледъ на очитѣ, 

туй езикъ е на душитѣ, 



на душите, на душитѣ, 

туй езикъ е на душитѣ. 

Нежно чувство проявено, 

всѣко зло е разтопено, 

разтопено, разтопено, 

всѣко зло е разтопено. 

Силна воля увѣнчава 

всеко дѣло и проява, 

всеко дѣло, всѣко дѣло, 

всеко дѣло и проява. 

Любовьта със тѣхъ съгражда 

тозъ животъ, що тукъ се ражда, 

ражда, ражда, ражда, 

тозъ животъ, що тукъ се ражда, 

тозъ животъ, що тукъ се ражда,  

тозъ животъ, що тукъ се ражда, 

тозъ животъ, що тукъ се ражда, 

тозъ животъ, що тукъ се ражда. 

 

***** 

 

Благата пѣсень 

Ти съзнавай, ти люби, 

безспирно сей, гради 

и въ живота всичко давай. 

Тази истина, Бога ти познавай, 

Ти познавай, ти познавай,  

Бога ти познавай. 

 

***** 

 

Благославяй 

Благославяй, душе моя, Господа! 

Не забравяй вситѣ Му Милости, 

не забравяй вситѣ Му Благости, 

не забравяй вситѣ Му Добрини! 

Не забравяй Милостьта Му, 

не забравяй Благостьта Му,  

не забравяй Обичьта Му, 



не забравяй Любовьта Му! 

 

Понедѣлникъ 

 

***** 

 

Благословенъ Господь 

Благословенъ Господь Богъ нашъ 

на всички вѣкове; 

благословенъ Баща нашъ 

на свѣтлитѣ духове,  

на свѣтлитѣ духове, 

на свѣтлитѣ духове, 

на свѣтлитѣ духове, 

на свѣтлитѣ духове.  

 

***** 

 

Благость 

Благость, благость, благостъ 

носи, носи, носи 

свѣтлината, свѣтлината, свѣтлината. 

Радость носи за живота, 

радость носи за живота, 

радость носи за живота,  

за живота тя. (3) 

Стари вдига, млади вдига, 

стари вдига, млади вдига 

отъ леглото тя. (3) 

Болни милва, здрави радва, 

болни милва, здрави радва, 

кога иде тя. (3) 

И реки текатъ обилно, 

и цвѣтя цъфтятъ красиво, 

кога иде тя. (3) 

 

***** 

 

Богъ е Любовь 



Богъ е Любовь, Богъ е Любовь, 

Богъ е Любовь, Любовь, Любовь. 

Вѣчна, Безгранична, 

пълна съ животъ, 

животъ на Благия Божи Духъ, 

Духъ на Благостьта, 

Духъ на Светостьта, 

Духъ на пъленъ миръ и радостъ 

за всѣка душа, за всѣка душа. 

Ний ще ходимъ въ тоя пѫть 

на свѣтлината, (3)  

въ която царува Божията Любовь, 

Божията Любовь. (3) 

 

Сѫбота 

 

***** 

 

Божията Любовь ме озари 

Божествена Любовь душа ми разшири 

и изпълни сърдцето ми съ лѫчи. 

Отъ дълбоки глъбини повдигна 

духа ми във висини, 

на крилата си благословени, 

отъ Божия погледъ озарени, озарени, 

отъ Божия погледъ озарени. 

Любовь ме озари, Любовь ме озари, 

душа ми разшири, душа ми освети. 

Душа ми разшири. Душа ми освети. 

Духътъ ми укрепи и благость въ менъ 

всели 

и благость въ менъ всели 

и благость въ менъ всели. 

 

***** 

 

Братство, единство 

Братство, единство ние искаме, 

зовътъ на Любовьта ние пускаме, 

мирътъ на радостьта ние викаме: 

Благъ животъ въ насъ да вливаме, 



благъ животъ въ насъ да вливаме, 

благъ животъ въ насъ да вливаме, 

благъ животъ въ насъ да вливаме,  

да вливаме, 

да вливаме, 

да вливаме, 

 

***** 

 

Буря 

Тъжна ми е душата. 

Скръбь и печаль ме обзематъ. 

Силна буря въ менъ се повдигна, 

но никого не обвинявамъ. 

Бурята е буря, но въ менъ е Той. (2) 

Бурята менъ не разбира, 

но азъ я разбирамъ. 

Бурята ме разтърсва,  

за доброто що е въ менъ. 

 

***** 

 

Вдъхновение 

Вдъхновение, вдъхновение, вдъхновение, 

вдъхновение, вдъхновение. 

Вдъхновение, вдъхновение, вдъхновение, 

ти си благословение. 

 

***** 

 

Венир Бенир 

Венир Бенир. 

Бихар Бенум. 

Ил биют, 

Ил безут. 

Ом би ют. 

Ил безут, 

Ом би ют. 

Зун мезун, зун мезун.  

Бином ту мето. 



 

***** 

 

Веселъ ти бѫди 

Веселъ ти бѫди, бодъръ ти стани; 

грижитѣ на живота 

сѫ товаръ безполезенъ. 

Тебъ живота мило те зове: 

Веселъ ти бѫди, бодъръ ти стани 

и всичко живо ти съ любовь повдигни. 

Веселъ ти бѫди, бодъръ ти стани! 

Веселъ бѫди, бодъръ стани, 

във живота радость носи, 

във живота радость носи,  

във живота ти. 

Веселъ ти бѫди, бодъръ ти стани! 

 

***** 

 

Вехади 

Вехади, Вехади, Вехади, 

Вехади, Вехади, Вехади. 

 

***** 

 

Вечерь, сутринь 

Вечерь, сутринь, отиде, дойде, 

вечерь, сутринь, отиде дойде. 

Отиде, дойде, отиде, дойде, 

отиде, дойде, дойде. 

 

***** 

 

Въ зоритѣ на живота 

Въ зоритѣ на живота. 

въ зоритѣ на живота 

Слънце изгрѣваше, 

Слънце изгрѣваше. 

На природа граници очертаваше, 



на природа граници очертаваше. 

Въ душа ми мощенъ Духъ пробуди, 

въ душа ми мощенъ Духъ пробуди. 

И въ сърдце ми Любовь събуди, 

и въ сърдце ми Любовь събуди, 

събуди, събуди, 

и въ сърдце ми Любовь събуди. 

 

***** 

 

Въ мракъ, тъмнота 

Във мракъ, тъмнота е билъ живота нашъ, 

но Слънцето на живота просия у насъ 

и ний тръгнахме във пѫтя чистъ 

и свѣтъ за насъ,  

свѣтъ за насъ, свѣтъ за насъ, свѣтъ за насъ. 

 

***** 

 

Въ начало бе Словото 

Въ начало бе Словото, 

и Словото бе у Бога, 

и Словото бе Бог. 

То въ начало бе у Бога. 

Всичко чрезъ Него стана, 

и което е станало,  

нищо безъ Него не стана. 

Въ Него бе живота 

и живота бе виделина на человѣцитѣ. 

И виделината свѣти въ тъмнината, 

и тъмнината я не обвзе. 

 

Недѣля 

 

***** 

 

Във пустинята на живота 

Във пустинята на живота, 

где насилието се шири, 



тамъ страдание и мѫка цари. 

Всѣкой, съ който тѣ дружатъ, 

мѫченикъ, герой, светия го зоватъ. 

 

***** 

 

Време е да вървимъ 

Време е да вървимъ, 

злото да победимъ, 

мира да въдворимъ, 

Христа да възцаримъ! 

Правда ще въведемъ, 

свобода ще дадемъ, 

и презъ всичкитѣ дни 

вѣрни ще сме ний. 

Да царува Любовьта! 

Да царува Благостьта! 

Богъ е Царьтъ на свѣта, 

Той въ пѫтя ни е свѣтлина. 

Бързо да полетимъ, 

мощно да възтрѫбимъ, 

радость да възвестимъ, 

вѣра да съживимъ! 

Ще огрѣй пакъ свѣта 

въ първата красота. 

свобода, миръ и редъ 

ще владеятъ вредъ. 

Да царува Любовьта! 

Да царува Благостьта! 

Богъ е Царьтъ на свѣта, 

Той въ пѫтя ни е свѣтлина. 

 

***** 

 

Всичко въ живота е 

постижимо 

Всичко въ живота е постижимо, 

когато времето е добро 

и ний сме разумни. 



Защото доброто е основа, 

а разумностьта цель, 

съ които Духътъ 

гради бъднини, бъднини, 

велики бъднини. 

 

***** 

 

Вѫтрешниятъ гласъ на Бога 

Вену Бахар, сали мусенет, 

Туси Бахар, Вену сенет. 

Туси Бахар, Вену Бахар 

Сали мусенет. 

Вену ил биют. 

Биют, Биют, Биют. 

 

***** 

 

Господи, колко Те обичамъ! 

Господи, колко Те любя, Боже, 

Господи мой, колко Те любя. 

Обичамъ Тѣ, Господи: 

Обичамъ Твойтѣ дръвчета; 

обичамъ Твойтѣ цвѣтенца; 

обичамъ Твойтѣ рекички, 

обичамъ Твойтѣ планини; 

всичко, Господи, което Си създалъ. 

Обичамъ Тѣ, обичамъ Тѣ, 

обичамъ Тѣ, Господи. 

 

***** 

 

Грѣе, грѣе 

Грѣе, грѣе, грѣе свѣтлината, 

грѣе, грѣе. грѣе свѣтлината, 

грѣе, грѣе, грѣе свѣтлината, 

грѣе, грѣе, грѣе свѣтлината, 

грѣе, грѣе, грѣе свѣтлината. 

грѣе. грѣе, грѣе свѣтлината, 

грѣе, грѣе, грѣе, грѣе, грѣе. 



На тревитѣ, на водитѣ, 

на цвѣтята, на децата 

радость носи за сърдцата. 

На тревитѣ, на водиѣ. 

на цвѣтята, на децата 

радость носи за сърдцата. 

 

***** 

 

Давай, давай 

Давай, давай, всичко давай, 

чисто семе пшеничено. 

Да се сѣе на нивата, 

на нивата красивата. 

Да се чисти презъ зимата. 

Да се радва на живота 

всичко сѣто на полето, 

на полето отъ небето, 

на полето отъ небето. 

 

***** 

 

Да имашъ вѣра 

Да имашъ вѣра, вѣра, 

да имашъ вѣра, вѣра. 

Да имашъ вѣра, вѣра, 

да имашъ вѣра, вѣра, вѣра. (2) 

 

***** 

 

Деньтъ иде 

Мога азъ да кажа, че деньтъ иде вѣчъ. 

Слънце ще изгрѣе, да помислимъ добре. 

Слънце ще изгрѣе, да постѫпимъ добре. 

Мога азъ да кажа, че ме обича Богъ, 

слънчевитЬ лжчи кротко шепнатъ това.(2) 

Диша свежесть зората, пробужда се деньтъ, 

Радость и надежда пълнятъ сърдцата ни. (2) 

 



***** 

 

Добъръ день 

Добъръ день е свѣтлиятъ день. 

Хубавъ и красивъ е той! 

Всичко озарява, всичко оживява 

и въ живота Божието благо 

Той раздава, 

и въ живота Божието благо 

Той раздава. 

 

***** 

 

До-ще день 

До-ще день, до-ще день, 

до-ще день, до-ще день. 

Той ще бѫде свѣтълъ день, 

той ще бѫде свѣтълъ день, 

той ще бѫде свѣтълъ день. 

Саждай, саждай! 

Гради, гради, гради, добре съгради! 

И радостьта ще те 

добре награди. 

До-ще день, до-ще день, 

до-ще день, до-ще день. 

Той ще бѫде свѣтълъ день, 

той ще бѫде свѣтълъ день, 

той ще бѫде свѣтълъ день. 

 

***** 

 

Духай, вѣтре 

Божието слънце грѣе днесъ, 

Божието слънце грѣе днесъ, 

Божието слънце грѣе днесъ. 

Духай, вѣтре, тихо духай; 

тихо духай, мило гледай, 



тихо духай, листѣ развий. 

Листъ развявай, цвѣтъ разтваряй; 

цвѣтъ разтваряй, плодъ раздавай, 

цвѣтъ разтваряй, плодъ раздавай. 

Хай ди ди ди ди, да си иде. 

Хай ди ди ди ди, да се учи, 

да се учи, да получи, 

да получи, да се учи 

Хай ди ди ди ди, да си иде, 

да си иде, добро да види. 

 

***** 

 

Духътъ Божи 

Духътъ Божи, Духътъ Вѣчни, 

Духътъ Свети, Духътъ Благи, 

кой пълни сърдца ни със Любовь, 

кой пълни сърдца ни със Любовь. 

Кой пълни, кой пълни, кой пълни, 

кой пълни сърдца ни със Любовь. 

Кой пълни сърдца ни със Любовь. 

Съ Любовь, съ Любовь, със Любовь 

Кой пълни сърдца ни със Любовь. 

Кой пълни сърдца ни със Любовь. 

 

***** 

 

Духътъ ми шепне това 

Азъ въ живота ще благувамъ. 

Духътъ и душата ми шепнатъ това. (2) 

И Духътъ ми шепне това, 

шепне това, шепне това, шепне това. 

Духътъ и душата ми шепнатъ това. 

 

***** 

 

Дързость въ Христа 

Дързость във Христа, другари, 

да вървиме все напредъ! 



Богъ - Христосъ ни въ пѫтя води, 

Той е мощенъ царь навредъ, 

царь навредъ. 

И тукъ, долу, и тамъ, горе, 

въ мироветѣ безъ конецъ, 

всѫде само Той царува, 

Той е скиптъръ и вЪнецъ, 

и вѣнецъ. 

Управлява, благославя - 

всичко въ мѫдрость да расте, 

плодове на правда света 

въ жертва да му принесе, 

принесе. 

Ето днесъ ни горе викатъ, 

къмъ Небето да вървимъ, 

че тамъ радость ни очаква. 

новъ градъ да си съградимъ. 

съградимъ. 

Отъ смъртьта се не плашете, 

не загива сѫщностьта, 

туй, що смърть зовеме тука, 

за небето е врата, 

е врата. 

Съ радость и хвалебни пѣсни 

ще прекрачимъ нейни прагъ, 

а отвѫдъ Христосъ ни чака, 

все тъй кротъкъ, все тъй благъ 

все тъй благ. 

И тамъ Той ще ни научи, 

тлѣнното какъ да не тлѣй, 

какъ съ тѣлото си човѣка 

вѣчно може да живѣй, 

да живѣй. 

 

***** 

 

Езикътъ на Живата Природа 

Страшенъ бѣше вѣтърътъ, 

що раздрусваше гората. 

Страшенъ бе и силенъ. 

ВсичкитЪ листа шумолѣха, 

шумѣха и се молеха: 



„Спри, вѣтре, спри, вѣтре, 

воленъ развигоръ. 

Не ни ли жалишъ? 

Поспри, не духай! 

Едва презъ тази година 

тука сме дошли на гости. 

Не духай, вѣтре, ще паднемъ; 

ще ни се строшатъ ребърцата.“ 

„Ой ви васъ, малки листенца. 

за васъ азъ чухъ отдалеко 

и дойдохъ да ви навидя, 

да поиграя и ви подухамъ, 

дарене да ви донеса. 

Слушайте тогава мойта пѣсень: 

Следъ мене той вече пристига, 

другарь ми вѣренъ, дребенъ дъждъ. 

Той ще полѣе полето, 

ще го приготви за игри. 

Прахъ да се, листи, не вдига 

при тезъ игри весели. 

Отгоре слънце ще пекне, 

да ни огрѣе, затопли; 

да си потропнемъ тогава, 

да си похапнемъ, чиста вода да пиемъ, 

съ радость да се раздѣлимъ. 

На ново да се срѣщнемъ пакъ 

и добре съ обичь да се разберемъ.“ 

 

***** 

 

За Небесния Царь 

Напредъ, напредъ за слава 

въ бой за Царя Небесни, 

Царьтъ на Правда, Миръ и Любовь, 

Миръ и Любовь, 

Миръ и Любовь, 

Любовь, Любовь. 

Слава, слава Тебъ подобава: 

Ти си Царь на Правда и Миръ, 

Ти си Царь на Правда и Миръ, 

Миръ и Любовь, 

Миръ и Любовь, 



Миръ и Любовь, 

Миръ и Любовь, 

Любовь, Любовь. 

 

***** 

 

Запали се огъньтъ 

Запали се огъня на огнището, 

затупка моето сърдце. 

Хлѣбътъ е готовъ, хлѣбътъ е готовъ. 

Запали се новия свѣтилникъ. 

Сложи се трапезата. 

Яви се моята мисъль. 

Хлѣба сладки днесъ да възлюбя 

и сладкитѣ му думи азъ да чуя. 

 

***** 

 

Зовъ на планината 

И скачамъ азъ като птичка 

отъ клонъ на клонъ, 

да се чуди всѣкой катъ ме види. 

Запявамъ азъ пѣсень чудна за Слънцето; 

бистри изворчета зашумяватъ. 

И виждамъ азъ връхъ изправенъ 

предъ менъ стои. 

Той зове ме кротко тамъ нагоре. 

 

***** 

 

Зора на новия животъ 

Зора се чудна зазорява, 

зора на свѣтълъ новъ животъ; 

съ великолепие огрѣва 

поспрелия се нашъ животъ. 

Въ новия свѣтълъ тозъ животъ, 

въ новия свѣтълъ тозъ животъ, 

животъ на Любовьта; 

въ новия свѣтълъ тозъ животъ, 



животъ на Благостьта; 

въ новия свѣтълъ тозъ животъ, 

животъ на Радостьта. 

И птички въздуха изпълнятъ 

съ възторгъ и сладки пѣсни въ хоръ, 

хармонията да допълнятъ 

въ голЪмия небесенъ дворъ. 

Въ новия свѣтълъ ... 

Трепти зората лекокрила 

и буди нашитѣ души; 

като любяща майка мила 

подканя всѣкиго: „Стани!“ 

Въ новия свѣтълъ  ... 

Лѫчи отъ Любовьта ни вливатъ 

въ гърдитѣ жива топлина, 

съ сладка вѣра ни повдигатъ 

въ крепость и виделина. 

Въ новия свѣтълъ ... 

О, тезъ лѫчи отъ Бога идатъ, 

тѣ пълнятъ нашитѣ сърдца 

и шепнатъ сладко какъ Той вика: 

„Елате, моитѣ деца!“ 

Въ новия свѣтълъ ... 

 

***** 

 

Изгрѣй ти, мое Слънце 

Изгрѣй, изгрѣй, Ти, мое Слънце, 

защото чакамъ всѣки день; 

за Тебъ копнѣе моето сърдце, 

и въ пѫтя си съмъ изморенъ; 

Ти носишъ ми животъ блаженъ. 

Животъ блаженъ, животъ блаженъ, 

блаженъ, блаженъ, животъ блаженъ, 

Ти носишъ ми животъ блаженъ. 

Огрѣй Небето и Земята, 

лазурни поднебесенъ ширь; 

развесели ми днесъ душата, 



въ трептенията си безспиръ; 

о, дай ми тозъ животъ и миръ! 

Животъ и миръ, животъ и миръ, 

и миръ, и миръ, животъ и миръ, 

о, дай ми тозъ животъ и миръ! 

Единствено си Ти, Което 

изпълвашъ всичко съ Любовь 

и подновявашъ всичко вехто; 

свѣтътъ чрезъ Тебъ ще бѫде новъ; 

Ти вѣчно си Света Любовь. 

Света Любовь, Света Любовь, 

Любовь, Любовь, Света Любовь, 

ти вѣчно си Света Любовь. 

 

***** 

 

Изгрѣва день тържественъ 

Изгрѣва вече день тържественъ, 

предречения день Божественъ, 

на днитѣ диадема 

съ свѣтлина голѣма. 

Елате да живѣемъ 

във Любовьта чудѣсна; 

елате да приемемъ 

тазъ благодать небесна, 

що живота обновява 

и вѣчно тя го подмладява. 

И носи радость за душата, 

и прогласява свободата. 

и Миръ съ Любовь Пресвета 

за всички на Земята. 

Елате да живѣемъ ... 

О, день прекрасенъ, вѣчно благо, 

кому за тебе не е драго? 

За всичкитѣ години, 

по-скоро обнови ни! 

Елате да живѣемъ ... 

 

***** 

 



Изгрѣва Слънцето 

Изгрѣва Слънцето, 

праща свѣтлина, 

носи радость за живота тя. 

 

***** 

 

Излѣзълъ е сѣячъ 

Излѣзълъ е сѣячъ да сѣе 

прекрасно благо - Новъ Животъ. 

И сѣе Той, и тихо пѣе 

предъ всѣки домъ и всѣки родъ:  

Безцененъ даръ е Любовьта, 

красиво чувство - Обичьта 

и благо дѣло - Милостьта, 

обиленъ изворъ - Мѫдростьта. 

И който чуе, въ мигъ потръпва 

отъ тоя благъ и милъ напѣвъ; 

и просиява, и възкръсва, 

и благославя тозъ посѣвъ. 

Безцененъ даръ е Любовьта ... (2) 

Любовь вселената облива, 

отъ обичь грѣе всѣка тварь; 

животъ въ живота се прелива, 

тукъ нѣма вече младъ и старъ. 

Безцененъ даръ е Любовьта ... (2) 

 

***** 

 

Имаше человѣкъ 

Имаше человѣкъ, проведенъ отъ Бога, 

името му Йоанъ. 

Той дойде въ свидетелство 

да свидетелствува 

заради Виделината, 

за да повѣрватъ всички чрезъ Него. 

Не бе Той Виделината, 

но да свидетелствува 

за Виделината. 



Той бѣше истинната Виделина, 

която освѣтява всѣкиго человѣка, 

що иде на свѣта. 

Въ свѣтътъ бе, 

и свѣтътъ чрезъ Него стана, 

и свѣтътъ Го не позна. 

Въ своитѣ Си дойде, 

но своитѣ Му Го не приеха. 

А които Го приеха, даде имъ власть 

да бѫдатъ чада Божии, 

сиречь, които вѣрватъ 

въ Неговото Име, 

които не отъ кръвь, 

нито отъ похоть плътска, 

нито отъ похоть мѫжка, 

но отъ Бога се родиха. 

 

***** 

 

Кажи ми Ти Истината 

Кажи ми ти Истината, 

която носи свобода за моята душа. 

 

***** 

 

Киамет Зену 

Киамет Зену, 

Махар Бену. 

Хайри мешина севат се му си бени. 

Ха берим яве, суберим саве 

Киамет Зену. 

Махар Бену, Махар Бену. 

 

***** 

 

Красивъ е животътъ 

Красивъ е животътъ на нашата душа, 

що изпълня цѣлата земя, 

що изпълня цѣлата земя 

Красивъ е животътъ на нашата душа, 



що изпълня цѣлата земя! 

Красивъ е животътъ на нашата душа, 

що изпълня цѣлата земя, 

що изпълва цѣлата земя. 

 

***** 

 

Къмъ Сионъ 

Съ крилата на орела, 

Сионе нашъ любимъ, 

стремително къмъ тебе 

ний дружно днесъ летимъ. 

Смъртьта ни вѣчъ не плаши, 

въ насъ Духъ живѣе светъ; 

еднакво насъ ни радва 

и тозъ, и онзи свѣтъ. 

Плътьта ще победиме 

съ смѣлость въ подвигъ новъ; 

сърдцата ще стопиме 

съ Христовата Любовь. 

Сияй, свети Сионе, 

ний бързо вѣчъ летимъ, 

на Бога скоро въ тебе, 

съ духъ ще се поклонимъ. 

 

***** 

 

Любовьта е изворъ 

Любовьта е изворъ: 

тя живота ражда 

и пресвета длъжность 

въ него кротко всажда. 

Все напредъ да ходи 

въ стремежъ къмъ доброто, 

що е съвършено 

горе на Небето. 

Работи съ нея 

въ милости желани, 

помощта носи и 

за души страдални. 



И туй непрестанно 

върши тя самата: 

като нежна майка 

всѣкиму въ душата 

постоянно сади 

семенцата драги, 

отъ които никнатъ 

добринитѣ благи. 

Работи съ нея ... 

Тазъ велика тайна 

кой добре разбира, 

свойта душа мила 

сутрина разкрива, 

както кринътъ бѣли 

на роса небесна 

и на слънчевата 

свѣтлина чудѣсна. 

Работи съ нея ... 

Слънцето, което 

оживотворява, 

о време човЪка 

топло озарява; 

буди и възраства 

въ него семенцата 

и му пълни тайно 

съ добрини душата. 

Работи съ нея ... 

Плодове тъй сладки, 

въ Любовьта узрѣли, 

най-блаженъ ще бѫде 

тозъ, който ви вкуси: 

въ жилища небесни 

вѣчно ще живѣе, 

предъ престола Божи 

пѣсни ще да пѣе. 

Работи съ нея ... 

 

***** 

 

Малкиятъ изворъ 



Свѣтълъ лѫчъ отъ горе слиза, 

малкитѣ цвѣтя да озари; 

близо изворче извира, 

леко блика, шушне, шумоли 

и цвѣтята вѣчно весели. 

Весели, весели, весели, 

блика, шушне, весели, 

блика, шушне, весели, 

блика, шушне, весели, весели, 

леко блика, шумоли 

и цвѣтята весели. 

 

***** 

 

Махар Бену Аба 

Махар Бену Аба, Веют 

Биладер Адер Бену шела. 

Бену шела, Бену шела, 

шела, шела, шела, 

Биладер Адер Бену шела. 

 

***** 

 

Милосърдието 

Милосърдието е градина райска, 

чудно премѣнена, пълна съ хубость 

майска; 

билки и дървета, въ красота 

развити, 

съ изобилна рожба всѣкога покрити. (2) 

Всичко драго, мило и въ любовь живѣе, 

и цъфти и върже и расте и зрѣе. 

Пролѣть, лѣто, есень и презъ цѣла зима, 

откогато хора на Земята има. (2) 

И щомъ пѫтникъ моренъ мине край 

градина, 

всѣко живо клонче весело му кима. 

Плодове узрѣли безъ користь предлага 

съ непресторна нега и усмивка блага. (2) 



Бедни и богати, здрави или болни 

и по всѣко време тука сѫ доволни, 

че сменяватъ въ радость грижитѣ - 

хомота 

и съ утеха виждатъ смисълъ във живота. (2) 

Затуй, който дири истинска победа, 

рай такъвъ прекрасенъ нека си отгледа; 

нѣма да се свърши щастие за него, 

ще го благославятъ и Земя, и Небо. (2) 

 

***** 

 

Мисли, право мисли 

Мисли, право мисли! (2) 

Свещени мисли за живота ти крепи, 

свещени мисли за живота ти крепи. 

Крепи, крепи, крепи, 

свещени мисли за живота ти крепи. 

 

***** 

Мога да кажа 

Мога да кажа, 

че Слънцето утре ще изгрѣй 

и на Земята лицето ще огрѣй 

Топлина то ще внесе 

за всичко, що расте. 

Грѣй, мощно Слънце, 

да учимъ ний добре. 

Всичко разумно ще стане 

и на работа ще се хване. 

Грѣй, мощно Слънце, 

да учимъ ний добре. 

 

***** 

 

Мога да любя 

Азъ мога да любя, добъръ да стана; 

азъ мога да обичамъ, силенъ да стана. 

Любовьта и обичьта, любовьта и обичьта 



ще ме научатъ на Бога слуга да стана. 

Слуга да стана, слуга да стана. 

Това е новото поприще, 

което внася Любовьта 

и новия свѣтъ създава. 

Де Любовьта и Обичьта царуватъ 

и Истината тържествува, 

а живота свободенъ става. 

 

***** 

 

Молитва 

Чуй, Господи! 

Къмъ Тебе азъ отправямъ 

мойта молитва. 

Да се освободи моето тѣло 

отъ всичкитѣ неправди, 

които нося въ свѣта. 

Господи, Господи, Господи! 

Да дойде Твоята Милость 

надъ мене, надъ мене! 

Азъ, който не зная 

какъ да живея още, 

Господи! 

 

***** 

 

Мусала 

Единъ си ти, мой Мусала, 

свещено мѣсто, Божи връхъ. 

Мой Мусала, Мусала, 

Мусала, Мусала. 

мой Мусала. 

Презъ ясенъ день на пролѣтьта 

видели ли сте изгрѣва отъ Мусала? 

Мусала, Мусала, Мусала, 

отъ Мусала. 

При първи лѫчъ на Слънцето 

вдъхнали ли сте лекий дъхъ на Мусала? 



Мусала, Мусала, Мусала, 

на Мусала. 

 

***** 

 

На бѣлия цвѣтъ 

Нагоре още да вървимъ, 

къмъ върховѣтѣ бѣли, 

ефира бѣлъ да поздравимъ 

и снѣжнитѣ кристали. 

Хубостьта на Божи Свѣтъ, 

бѣлината, нашъ е цвѣтъ - 

вѣчна сила има, 

мракъ я не обзима. 

Нагоре още! Тамъ цъфти 

алпийска роза бѣла. 

Зората бѣлитѣ лѫчи 

въ тазъ роза е излѣла. 

Хубостьта на Божи свѣтъ ... (2) 

Нагоре! Бѣло Слънце днесъ 

отъ изтокъ ще изгрѣе, 

емблема жива на онезъ, 

въ които Богъ живѣе. 

Хубостьта на Божи свѣтъ ... (2) 

Нагоре - въ тази бѣлина! 

Тя всѫде ще изпълни, 

и гибелната тъмнина 

въ бѣлъ день ще се превърне. 

Хубостьта на Божи свѣтъ ... (2) 

Земята ще разхубавимъ, 

на рай ще я направимъ; 

Небето ще развеселимъ 

и Бога ще прославимъ. 

Хубостьта на Божи свѣтъ ... (2) 

 



***** 

 

Напредъ да ходимъ 

Напредъ да ходимъ смѣло 

въ чертозитѣ безмълвни 

на тайното познанье, 

съ животъ и сила пълни. 

Катъ вихри надъ горитѣ, 

съ духъ пламенъ въ гърдитѣ, 

напредъ да полетимъ, 

свѣта да обновимъ! 

Земята съ чисти мисли 

да оградиме здраво 

и злото всепорочно 

да победиме съ право. 

Катъ вихри надъ горитѣ ... (2) 

На слабитѣ да носимъ 

подкрепа и обнова, 

на страждущитѣ - милость 

и свободата нова. 

Катъ вихри надъ горитѣ ... (2) 

Въ бездната да слѣземъ, 

хоругва да поставимъ 

и падналитѣ братя 

отъ мѫка да избавимъ. 

Катъ вихри надъ горитѣ ... (2) 

Тогава да отворимъ 

на новий градъ вратитѣ, 

въ Ерусалимъ да влѣземъ - 

свѣта на свѣтлинитѣ. 

Катъ вихри надъ горитѣ ... (2) 

 



***** 

 

Напредъ, чада, напредъ 

Напредъ, чада, напредъ, 

носете Словото навредъ! 

Безъ страхъ въ живота новъ 

носете Правда, Миръ, Любовь! 

Отъ новото Небе 

Спасительтъ ни днесъ зове; 

я чуйте тоя зовъ - 

носете Правда, Миръ, Любовь! 

Тукъ долу нѣма миръ, 

неправдата е въ длъжъ и ширь; 

разсѣйте бързо днесъ 

за Миръ и Правда блага весть! 

Напредъ, чада, напредъ, 

носете Словото навредъ! 

Безъ страхъ въ живота новъ 

носете Правда, Миръ, Любовь! 

 

***** 

 

На Учителя 

На Учителя покорен 

азъ ще служа до конца; 

Той за менъ е пѫть отворенъ, 

що ме води къмъ Отца. 

Господи, ти мой Учитель, 

въ стѫпкитѣ Си ме води, 

и катъ мощенъ покровитель, 

всѣкога къмъ менъ бѫди. 

Дай ми Твойта Мѫдрость света 

и Божествена Любовь; 

за любовь къмъ всички братя 

винаги да съмъ готовъ. 

И въ дни на изпитанье, 

Ти бѫди ми канара; 

тъй за Тебе ще живея 



и съ Тебе ще вървя. 

И когато стана жителъ 

на невидимия свѣтъ, 

о. обични мой Учитель, 

дай ми Твойта Благодать! 

 

***** 

 

На Христа запѣйте 

На Христа запѣйте химни 

нови въ тозъ тържественъ часъ, 

Той е Божи Синъ, изпратенъ 

на Земята зарадъ насъ. 

Той живота Си положи, 

отъ грѣха да ни спаси, 

като смъртникъ въ гроба слЬѣе, 

мъртвитѣ да възкреси. 

И когато се прослави, 

Новъ Заветъ ни даде Той, 

най-великия отъ всички, 

Любовьта - Закона Свой. 

Благовествува и рече: 

„Вий сте мои, азъ Съмъ вашъ, 

хората сѫ всички братя, 

Богъ Отецъ е Татко нашъ. 

Единъ другъ се залюбете, 

тъй се служи на Отца; 

и Отецъ ви всички люби, 

като Негови деца. 

Азъ съмъ живъ хлѣбъ отъ Небето, 

азъ съмъ истинска лоза, 

Словото ми опазете, 

заживѣйте въ Любовьта! 

Само въ нея е живота, 

нейна е радостьта, 

тя създава всѣко благо, 



тя едничка, Любовьта. 

Тъй ни учеше тогава, 

тъй ни шепне и сега, 

и възкръсватъ ми въ душата 

тѣзи Негови Слова. 

 

***** 

 

Небето се отваря 

Небето се отваря 

и ангелитѣ пѣятъ; 

и молнии блестящи 

тъми и здрачъ пилеятъ. 

Христосъ отгоре слиза 

въ Своята Държава, 

съ могъщество и сила, 

въ всичката Си Слава. 

Елате, братя, всички, 

облѣчени въ бѣло, 

да Го посрѣщнемъ съ радость, 

тържествено и славно. 

Той иде на Земята, 

безкрайно да царува; 

животъ въ Истината 

на всички да дарува. 

Благословено Царство 

на Бога Триединний, 

отъ сега и до вѣка, 

презъ всичкитѣ години. 

 

***** 

 

Нева санзу 

Нева санзу, нева санзу, биют менси, 

хариен хади хензи. 

Ава Махар вен хабер менси, 

Ава Махаръ венъ хаберъ менси, 



Ава Махаръ венъ хаберъ менси, 

Ава Махаръ венъ хаберъ менси. 

 

***** 

 

Нови дрехи 

Както человѣкъ съблича 

дрехитѣ си овехтели, 

за да може да надене 

нови дрехи, чисти, бѣли. 

Тъй духътъ плътьта оставя 

въ друга плъть да се засели 

и отива да наследи 

нови нѣкои предели. 

Той минава свѣтоветѣ 

и въ тѣхъ се въплотява, 

нови дарби да добие - 

Новъ животъ да устроява. 

Тъй напредва той безкрайно 

въ красота неизразима 

и достига свѣтлината 

тамо, де блаженство има. 

Тъй прекрасно и премѫдро 

Господь всичко е направилъ 

и безъ устремъ и надежда 

никого не е оставилъ. 

И животътъ е приятенъ, 

всѣкиму се пакъ той нрави, 

всичко живо, що въздиша, 

вѣчно Господа да слави! 

 

***** 

 

Обетована земя 

Дни на страдание и скърби 

презъ душата ми минаха, 



вълни и бури душа ми залѣха. 

Но духътъ ми на живота 

съ мощь и сила надъ тѣхъ изплава. 

За Обетована земя 

азъ тръгнахъ пѫтникъ, 

где извиратъ извори, 

где текатъ рекитѣ, где зрѣятъ плодове, 

где птици пѣятъ, 

где хората живеятъ братски, 

где хората живеятъ братски, 

тамъ де Любовь цари. 

 

***** 

 

Отче нашъ 

Азъ ще пазя топлината на моето сърдце, 

която внася Божиитѣ блага 

въ моята душа. 

Отче нашъ, не ни въвеждай 

във изкушение, 

не ни въвеждай въ изкушение. 

 

***** 

 

О, Учителю благати 

О, Учителю благати, 

Тебъ изпълва добрина, 

Твоитѣ думи сѫ крилати, 

пълни съ Мѫдрость, Свѣтлина. 

Пратеникъ си Ти отъ Бога 

всрѣдъ измѫчени души, 

миръ, любовь Ти въ насъ да влѣешъ, 

новъ животъ, честити дни. 

Въ скърби, мъки и неволи 

само Ти си нашъ подслонъ, 

Ти утеха ни донесе, 

Мой Учителю, поклонъ! 



Твоитѣ думи - бисеръ чисти, 

Твоятъ образъ - свѣтлина, 

о, Учителю честити, 

влѣй въ сърдца ни топлина! 

 

***** 

 

Пѣсень на зората 

Зора се свѣтла зазорява, 

зора се свѣтла зазорява, 

зазорява, зазорява. 

Пълна радость тя въ живота внася, 

на млади носи здраве, 

на работни даръ, животъ. 

Мѫдритѣ да добруватъ, 

добритѣ да благуватъ, 

да добруватъ, да благуватъ; 

мѫдри да добруватъ, 

добри да благуватъ. 

Зора за тѣхъ се свѣтла зазорява, 

зора за тѣхъ се свѣтла зазорява, 

зазорява, зазорява. 

 

***** 

 

Пѣсеньта на свѣтлия пѫть 

Мога да постигна що желая. 

Във живота всичко се постига. 

Ще нося Божиитѣ Блага 

във всички човѣшки сърдца. 

Тамъ, дето се ражда Радостьта, 

тамъ, дето царува Любовьта. 

 

Срѣда 

 

***** 



 

Подмладяване 

Азъ ще се подмладя, 

ти ще се подмладишъ, 

той ще се подмлади. 

Това ми казва Любовьта, 

това ми казва Любовьта. 

Ний, които следваме 

пѫтя на доброто, 

ще се подмладимъ; 

вий, които следвате 

пѫтя на доброто, 

ще се подмладите; 

тѣ, които следватъ 

пѫтя на доброто, 

ще се подмладятъ. 

Това ни казва Любовьта, 

това ни казва Любовьта. 

 

***** 

 

Поздравъ на Учителя 

Благословенъ отъ Бога Ти, 

Учителю на Любовьта, 

задето тъкмо въ тѣзи дни 

донесе Миръ и Свѣтлина. 

Добре дошълъ, добре дошълъ, 

Учителю на Любовьта; 

Добре дошълъ, добре дошълъ, 

Учителю на Мѫдростьта. 

Обвити въ мракъ до този часъ, 

ний бѣхме роби на грѣха, 

но чухме Твоя кротъкъ гласъ 

и лъхна къмъ насъ топлина. 



Добре дошълъ ... 

Учителю Благословенъ, 

Ти ни сърдцата обнови. 

Запали огънь въ насъ свещенъ 

и сладки думи оживи. 

Добре дошълъ ... 

Учителю, нашъ скѫпи гостъ, 

приветъ отъ насъ Ти приеми; 

съ радость ний готови сме 

да жертваме живота свой. 

Добре дошълъ ... 

 

***** 

 

Правда 

Правда, правда, правда, 

що внасяшъ свобода въ ума. 

Красива и мощна си ти 

и разпредѣляшъ всичко въ свѣта. 

Правда, правда! 

 

***** 

 

При всичкитѣ условия 

При всичкитѣ условия на живота 

не губи своя миръ, своя миръ. 

Живота е красивъ, 

когато човѣка е смѣлъ. 

 

***** 

 

Пролѣть 

Слушайте гласа на пѣсеньта, 

що разнася вече пролѣтьта. 

Даръ великъ е за живота тя, 

даръ великъ е за живота тя. 

 



***** 

 

Пролѣтна пѣсень 

Мили Боже, чуй ни пѣсеньта: 

Пѣемъ ний за Слънцето, за пролѣтьта. 

Чуй ни пѣсеньта: 

Пролѣть иде, Новъ животъ носи. 

Първо цвѣте на пролѣтьта, 

будя всички отъ сънь. 

Менъ първо Слънцето ме вижда. 

Слънчице, Божи даръ, 

ти си изворъ на животъ, 

ти ни изпращашъ лѫчъ, 

що разтваря свежи, нежни листенца. 

Пролѣть, пролѣть, пълна съ животъ, 

вѣчна пролѣть, ти си рай, 

Божи даръ, Божи даръ. 

Салъ за тебе азъ живея. 

 

***** 

 

Пролѣтна пѣсень 

Ето пристига чудната пролѣть, 

Слънце изгрѣва. Всичко се буди, расте, 

живѣе и се радва и благодари на Бога. 

Пролѣть, пролѣть е дошла. 

Птиченце въ небето сладко чурулика, 

Слънцето приветно целий миръ облива 

съ радость и любовь. 

Тържествува целий миръ и благодари на 

Бога. Пролѣть, пролѣть е дошла. 

 

***** 

 

Псаломъ 91 

Който живѣе подъ покрива на 

Всевишнаго 



ще е пребивае подъ сѣнката на 

Всемогъщаго. 

Ще казвамъ за Господа, ще казвамъ, 

Той е прибѣжище мое и крепость моя, 

Богъ мой, Богъ мой, на Него ще се надея. 

Богъ мой, Богъ мой, на Него ще се надея. 

 

***** 

 

Радость 

Радость, радость, радость 

на живота ми. 

Ти веселишъ сърдцето ми. 

Ти веселишъ сърдцето ми. 

 

***** 

 

Радость и скръбь 

Слушалъ съмъ за тебе скръбь, 

че жестока си била, 

че страдания причинявашъ ти. 

Не знаешъ ли ти, че съмъ беденъ странникъ? 

Кажи що искашъ Ти отъ мене, скръбь, кажи? 

Кажи, що искашъ, нека азъ това да знамъ! 

Мѫчно може менъ нѣкой да обича. 

Тамъ е скръбьта! 

Който менъ обича и приема ме добре, 

само той може живота да разбира. 

Труденъ е и стръменъ е пѫтя, по който вървя. 

Мѫчно може да ме следва нѣкой тамъ, 

а за смъртния невъзможно е почти. 

Нѣкой пъкъ да обича 

и добре да мисли за менъ 

трѣбва той да бѫде житель 

съвършено отъ другъ свѣтъ. 

Радость и скръбь, това сѫ пѫтища 

да се разбира Великия Животъ. 

Любовьта еднакво и дветѣ цени. 

Скръбь и радость все едно, 

скръбь и радость все едно, 



Любовьта щомъ въ тѣхъ цари. 

Правдата въ скръбьта се цени, 

а доброто въ радостьта. 

Тѣхъ да възприемемъ, 

дружно да вървимъ напредъ, 

Любовьта еднакво и дветѣ цени. 

 

***** 

 

Раненъ часъ 

Раненъ часъ е, всичко пѣй, трепти. 

Слънце грѣй, радва се душата на свѣта 

за Великата Любовь. 

Пѣй, сърдце, 

забрави скръбьта и буритѣ човѣшки 

въ тоя дивенъ часъ. 

Чуй гласа ми! 

Великъ Животъ се ражда 

само въ тежката скръбь. 

Тиха радость, новъ животъ 

носи тази буря на свѣта. 

Новъ Животъ на Любовь душа ми да стопли! 

Свобода, силенъ духъ и миръ ще имашъ ти. 

Чуй гласа ми, 

тихи звуци тебъ зоватъ, 

Вѣчна Любовь тамъ цари! 

 

***** 

 

Росна капка 

Росна капко, свѣтъ лазуренъ, 

чистъ, красивъ и тихъ,безбуренъ- 

миръ на райския животъ! (2) 

Въ тебе, капко, викамъ всички 

братя мили и сестрички, 

да ти станеме народъ. 

Всѣка сутринь във росата 

ще си кѫпеме сърдцата, 

като слънчеви лѫчи;(2) 

и ще пѣемъ нови пѣсни 



съ мелодии чудѣсни, 

сводътъ красенъ да ечи. 

И тъй чисти, въ бѣли дрехи 

и препасани съ доспехи 

на Великата Любовь, (2) 

ново царство ще направимъ, 

Бога нашего да славимъ 

всѣки день - во вѣкъ-вѣковъ 

 

***** 

 

Свѣтълъ день 

Свѣтълъ день, свѣтълъ день. 

день, день, день. 

Веселъ день, веселъ день, 

день, день, день. 

Божи день, Божи день, день, день, день. 

Свѣтълъ Божи день, 

Свѣтълъ день, свѣтълъ день, 

свѣтълъ Божи день. 

Свѣтълъ день, свѣтълъ день, 

свѣтълъ день, Божи день. 

 

***** 

 

Сила жива 

Сила жива, сила жива, 

кажи ми, кажи ми, 

де вода извира, де вода извира. 

Извира, извира, де вода извира. (2) 

Кажи ми, кажи ми, кажи ми 

сладки думи две. 

Твоитѣ думи две, 

сладки думи две. 

 

***** 

 

Сила жива, изворна 



Сила жива, изворна, течуща. 

Сила жива, изворна, течуща. 

Зун ме зун, зун ме зун, 

бином ту мето. 

 

***** 

 

Сила, животъ, здраве 

Сила, животъ, здраве 

тѣ сѫ едно, тѣ сѫ едно. 

Служители на Духа, 

носители на радостьта, 

крепители на младостьта, 

крепители на младостьта, 

тѣ сѫ едно, тѣ сѫ едно. 

 

***** 

 

Сила, здраве е богатство 

Сила, здраве е богатство, 

сила, здраве е богатство; 

сила, здраве е богатство, 

е богатство, е богатство; 

сила, здраве е богатство 

за живота на душата, 

за живота на душата. 

 

***** 

 

Сине мой, пази живота 

Сине мой, пази живота, 

скрития у тебе жаръ; 

той безцененъ е по смисълъ 

и великолепенъ даръ. 

Духъ безсмъртенъ, духъ нетлѣненъ, 

туй, което вѣчно бди 

и работи безъ умора, 

непрестанно въ тебъ гради! 

Ти си тозъ животъ реаленъ, 



синко, себе си познай! 

Твойта сила е голѣма, 

днитѣ твои нѣматъ край. 

Ти създавашъ всѣки подтикъ, 

благородния стремежъ, 

идеалитѣ високи 

и красивия копнежъ. 

Тази плъть ти е одежда, 

а земята - школенъ чинъ; 

ти живѣешъ и се учишъ, 

като малъкъ Божи Синъ. 

Дързость, мили мой животе, 

съ тебъ е Божата Любовь! 

Тя зове те все нагоре - 

въ съвършенство и Свѣтъ Новъ. 

 

***** 

 

Скитахъ се по гори и планини 

Скитахъ се по гори и планини. 

Единъ Незнаенъ ме придружаваше. 

Качвахме и слизахме 

планински свѣтли върхове 

и ходейки, Той винаги съ менъ бе. 

Тамъ горе видѣхъ азъ Неговата Свѣтлина, 

що ме озари. 

И каза Той: 

Помни, че трѣбва горе да си, 

слѣзни и знай, 

на всички полезенъ бѫди. 

 

***** 

 

Скръбьта си ти кажи 

Скръбьта си ти кажи, 

сърдце си ти отвори 

на слънчеви лѫчи, 

на слънчеви лѫчи. 



на слънчеви лѫчи, 

на слънчеви лѫчи. 

Лѫчи отъ Бога благость ще ти донесатъ, 

и въ душа ти радость ще внесатъ 

и въ душа ти радость ще внесатъ 

и въ душа ти радость ще внесатъ 

и въ душа ти радость ще внесатъ 

и въ душа ти радость ще внесатъ, 

радость ще внесатъ, радость ще внесатъ, 

радость ще внесатъ, радость ще внесатъ, 

радость ще внесатъ, радость ще внесатъ, 

радость ще внесатъ, радость ще внесатъ 

и въ душа ти радость ще внесатъ. 

 

***** 

 

Славейчета горски 

Ний сме славейчета горски, 

съ пѣсни славимъ Небесата, 

чувства робски, грижи хорски 

съ пѣсни гонимъ отъ Земята. 

Наштѣ пѣсни сѫ ронливи, 

тѣ ни носятъ радость вѣчно; 

хемъ сѫ живи, хемъ игриви, 

катъ поточе бързотечно. 

Ето, чуйте, какъ се лѣе 

пѣсеньта ни въ тишината, 

и се лѣе и люлѣе 

като струя във душата. 

Отъ гласа ни тихъ и строенъ 

всѣко зло ще се прокуди; 

нови воинъ, младъ, достоенъ, 

съ пѣснитѣ си щемъ пробуди. 

Пѣйте, пѣйте, мили птички, 

тъй се истински живѣе. 

Пѣйте, пѣйте дружно, всички - 

целий свѣтъ съ васъ да пѣе. 

 



***** 

 

Сладко медено 

Сладко медено, сладко медено (2) 

медено, медено, сладко, медено. (2) 

Отъ Слънцето изпратено, 

отъ пчелитѣ донесено. 

Сладко медено, сладко медено (2) 

медено, медено, сладко, медено. (2) 

 

***** 

 

Слънчева пѣсень - пчелна 

мушичка 

Пролѣть е вѣчъ, свѣтло и топло навредъ; 

Слънце грѣе, да, пролѣть е дошла. 

Радость блика въ кошера ни, бънъ, 

всички бързатъ да излѣзатъ вънъ. 

Тѣ долавятъ пролѣтния цвѣтенъ ароматъ, 

спущатъ се къмъ цъфналия цвѣтъ. 

Съ радость тѣ прашецъ събиратъ 

и понасятъ го къмъ цъфналия цвѣтъ. 

Бънъ - зънъ, бънъ - зънъ, 

сладъкъ медъ за вази ние готвимъ, 

възлюбете благия Творецъ. 

Възлюбете благия Творецъ. 

Да възлюбимъ нашия великъ и благъ 

Творецъ. 

Бънъ! Зънъ! Бънъ! Зънъ. 

 

***** 

 

Ставай, дъще 

Въ лѣтенъ день въ ранни зори 

майка ми тихо се приближи. 

Сладъкъ гласъ блага дума ми каза: 

„Ставай, дъще, 

на нива трѣбва да се ходи. 



Ставай, че баща ти вънка 

менъ и тебе съ колата чака. 

Ставай, че баща ти вънка 

менъ и тебе съ колата чака.“ 

 

***** 

 

Стани, стани! 

Стани, стани, 

и Господь ще те оживи; 

стани, стани, 

и Господь ще те възкреси; 

стани, стани, 

и съ Любовьта започни; 

стани, стани, 

и Истината облѣчи. 

Истината облѣчи 

и със нея все гради: 

тя ще те и обнови, 

и съ Духъ ще те озари. 

 

***** 

 

Страдна душо 

Страдна душо, ти копнѣешъ, 

за какво горишъ и тлѣешъ? 

-Словото Ти, Боже, чакамъ 

и обилната Ти милость - 

за тѣхъ страдамъ и копнея. 

И гладувамъ, и жадувамъ, 

тѣхъ очаквамъ денонощно. 

Ти ме, Боже, благославяй, 

при Тебъ близо азъ да бѫда 

и утеха въ Тебъ да найда. 

Твоя Свѣтълъ ликъ да гледамъ 

и Величието Твое; 

да науча Тебъ да любя. 

Въ тазъ любовь къмъ Тебе, Боже, 

да намѣря мощна сила. 



Във подвизи - съвършенство 

да познавамъ Милостьта Ти, 

превеликата Ти тайна, 

що разкрива на човѣка 

суетата на живота. 

Всичко грѣшно на Земята 

е преходно, мимолетно. 

Само Ти си Веченъ, Боже, 

Тебе хвалимъ, Тебе славимъ, 

Тебъ ще славятъ вѣковетѣ. 

 

***** 

 

Странникъ съмъ въ този 

свѣтъ 

Странникъ съмъ във този свѣтъ. 

Никого не познавамъ освенъ Тебе. 

Ти, Господи, Боже мой, 

си създалъ всичко за мене. 

Азъ отправямъ своята благодарностъ 

къмъ Тебе, на Тебе, Господи 

възложихъ своето упование. 

Да възлезе молбата ми къмъ Тебе. 

 

***** 

 

Студътъ всичко дава 

Студътъ всичко дава. 

Студенъ си ти, 

но ни предпазвашъ отъ студа; 

студенъ си ти, 

но ни избавяшъ отъ мраза; 

студенъ си ти, 

но ни избавяшъ отъ мраза; 

студенъ си ти, 

но ни предпазвашъ отъ мраза. 

Студенъ си ти, студенъ си ти, 

но ни донасяшъ чистота; 

студенъ си ти, студенъ си ти, 



но ни донасяшъ чистота. 

Студътъ всичко дава. 

Той е добриятъ слуга, 

що Любовь го вдъхновява. 

За мнозина това е чудно, 

но това го знаятъ 

и дъждовнитѣ капки. 

Студенъ е той, 

но ни предпазва отъ студа; 

и всѣкога слуша гласа на обичьта. 

Студенъ си ти, 

но ни избавяшъ отъ мраза 

и носишъ само това, 

което свѣтлината ти дава. 

Твойта дреха е бѣла. 

Студенъ си ти, 

но ни избавяшъ отъ мраза. 

Отъ вѣка сѫ били затворени за тебъ 

човѣшкитѣ сърдца, 

защото събличашъ старото, старото 

и завивашъ младото, младото. 

Студенъ си ти, 

но ни спасявашъ отъ студа. 

И когато пролѣтьта настава 

и животътъ се явява, 

ти пакъ ги придружавашъ 

и свойта свѣтла дреха имъ надѣвашъ. 

Малко говоришъ, много мислишъ; 

малко обещавашъ, много давашъ 

и всѣки твой даръ 

съ чистота придружавашъ. 

 

***** 

 

Събуди се, братко! 

Събуди се, братко мили, 

отъ дълбокъ сънь ти стани 

и веригитѣ вѣковни 

отъ нозетѣ си снеми. 

Любовьта е твоя майка, 

твоя сила, твой пилотъ: 



тя ще те изправи крепко, 

тя ще ти дари животъ. 

Напусни затвори тъмни, 

вънъ е вредомъ свѣтлина; 

миръ и радость те очакватъ 

и блажена сетнина. 

Любовьта е твой учитель. 

живо слово да-ще ти, 

на добро ще те научи, 

въ Мѫдрость ще те посвети. 

И на брата си продумай 

сладка дума съ потикъ новъ; 

ти сърдцето му да стоплишъ 

съ твойта искрена Любовь. 

Любовьта е твой спаситель, 

нея въ помощъ призови: 

тя душата ти отъ гнета 

скоро ще освободи. 

 

***** 

 

Сърдечниятъ зовъ 

Предъ Тебъ припадаме, Господи, 

днесъ съ чисти, трепетни души; 

въ пѣсень изливаме сърдцата си, 

и зовемъ Те Пресветий, прости! 

Забравяй грѣховѣтѣ наши, 

обилно насъ благослови; 

Царю, Преблагий, на свѣтлитѣ души, 

въ Царството Си ни приеми. 

Тамъ да Те славимъ презъ вѣчностьта, 

единъ Ти заслужавашъ хвала; 

огради ни съ милоститѣ Си Твои, 

озари ни съ Твойта Свѣтлина. 

 

***** 

 



Тамъ далече 

Тамъ далече зная чуденъ край 

- слънце, цвѣтя и плодове; 

блика изворъ, райска градина е. 

Ти да ми кажешъ туй, което знаешъ 

за роденъ край, райска земя, 

где росна вишня цъфти и зрѣй. 

За тозъ красивъ край пѫть покажи. 

Кѫсай само плодъ узрѣлъ, 

но безъ да чупишъ свежи клонъ. 

Изобилно плодъ си ти набери 

и на всички съ радость го занеси. 

 

***** 

 

Той иде! 

Иде, иде, иде, 

самъ Той иде, иде, иде 

самъ Той иде, иде, иде 

самъ Той иде, да помага Той, 

да помага Той, да помага Той. 

Мощния, Силния да помага Той. 

Мощния, Силния да помага Той, 

да помага Той, да помага Той. 

Ний ще работимъ съ Любовь, 

ще работимъ съ Любовь, 

да помага Той, да помага Той. 

Мощния, Силния да помага Той, 

да помага Той, да помага Той, 

да помага Той. 

 

Четвъртъкъ 

***** 

 

Тѫги, скърби 

Тѫги, скърби вдигай, слагай, 



право върви! 

Не се спъвай, всичко вдигай, 

слагай, право върви! 

Върви, върви, върви, право върви! 

Върви, върви, върви, право върви! 

Върви, върви, върви, право върви! 

Върви, върви, право върви. 

върви, върви, право върви! 

 

***** 

 

Тѫги, скърби сѫ богатство 

Тѫги, скърби сѫ богатство 

за живота въ душа скрити 

за бъдни добрини, за благи плодове 

за свѣтли дни, за свѣтли дни 

за свѣтли дни, дни, дни, дни. 

 

***** 

 

Фир-фюр-фен - Благославяй 

Фир-фюр-фен Тао* Би Аоумен, 

Тао би Аоумен, Тао би Аоумен. 

Фир-фюр-фен Тао Би Аоумен, 

Фир-фюр-фен Тао Би Аоумен, 

Фир-фюр-фен Тао Би Аоумен. 

Благославяй, душе моя, Господа: 

благославяй и не забравяй. 

Благославяй, благославяй, 

благославяй и не забравяй. 

 

Петъкъ 

 

*При произнасяне на Аоум, Аоумен и Тао 

- „а“ и „о“ се произнасят като един звук, 

който е среден между „а“ и „о“. 

 

***** 

 



Химнъ на Великата Душа 

Грѣе Слънцето, 

свѣтло е навсѣкѫде, 

обвита е Земята съ топла дреха. 

Събужда всичко живо, 

тече водата, 

расте тревата, 

свежесть лъха навсѫде. 

Всичко се движи, пълзи и лази, 

хвъркатъ птицитѣ, 

бѣгатъ сърнитѣ, 

вѣе вѣтъра, 

а човѣка стои 

и мисли що да прави. 

Чува се радостната пѣсень: 

Великъ си Ти, Господи, 

велики сѫ Твоитѣ Дѣла, 

Велико е Името Ти надъ всичко. 

Ти царишъ във Сила и Животъ, 

във Знание, Мѫдрость, 

Истина, Любовь. 

 

***** 

 

Химни на Слънцето 
(Молитва при изгрѣването на Слънцето) 

Будя. 

Изгрѣва моето Слънце във моята душа. 

Да се слави Името Божие. 

Будишъ. 

Изгрѣва Божието Слънце 

въ менъ във сърдцето. 

Да дойде Царството Божие. 

Буди. 

Изгрѣва Слънцето на моя духъ. 

Да бѫде Волята Божия. 

Будимъ. 

Изгрѣва Слънцето на нашитѣ ангели. 



Да се въдвори Царството на Отца 

Нашего на Свѣтлинитѣ. 

Будитѣ. 

Изгрѣва Слънцето на Великия Господь 

на Мира във нашитѣ души. 

Да обнови нашата душа съ своята сила. 

Будятъ. 

Изгрѣва Слънцето на всички Слънца на 

нашитѣ духове. 

Да ни даде Господь животъ, 

здраве и свобода. 

 

***** 

 

Ходи, ходи! 

Ходи, ходи, ходи, 

за водата ходи 

въ сутринната роса, 

презъ речица бистра, 

по пѫтека чиста. 

За дома си носи 

тазъ водица бистра, 

за цвѣтенца мили, 

нейнитѣ дечица. 

 

***** 

 

Цвѣтята цъфтѣха 

Цвѣтята цъфтѣха подъ слънчеви лѫчи 

и вече вързаха. 

И тъй облѣчени въ красота, 

и тъй облѣчени въ чистота, 

тѣ ни донасятъ младостьта. 

Във нея зрѣятъ сладки плодове. 

И тъй, като ги приемаме, 

познаваме, че сѫ Божи Дарове; 

и тъй като ги приемаме, 

познаваме, че сѫ Даръ на Любовьта. 



 

***** 

 

Шуми 

Шуми, азъ слушамъ. 

цѣлъ свѣтъ да шуми! 

Шумятъ сърдцата человѣшки 

всрѣдъ своитѣ идоли и грѣшки, 

шумятъ безспирно умоветѣ, 

голѣмъ е приливъ въ домоветѣ. 

Шуми, азъ слушамъ. 

цѣлъ свѣтъ да шуми! 

И вѣтъръ вѣе, 

кѫдето си ще. 

Листата горски отговарятъ 

на неговия зовъ, повтарятъ 

любимата си пѣсенчица, 

игрива като ладанчица. 

И вѣтъръ вѣе, 

кѫдето си ще. 

Мой вѣтре, 

буйно задухай сега! 

Носи Божествената влага 

и освежаваща прохлада; 

пречиствай задушливи хижи, 

разсявай тежки земни грижи! 

Мой вѣтре, буйно 

задухай сега! 

Задухай, вѣтре, 

свѣтътъ разведри! 

При чисти мисли и нежни чувства, 

цъфтятъ Божествени изкуства; 

навредъ да просияе радость, 

навредъ да диша свежа младость! 

Задухай, вѣтре, 

свѣтътъ избистри! 

 

***** 

 

Ще се развеселя 



Ще се развеселя 

премного заради Господа; 

душата ми ще се зарадува 

въ Бога моего. 

Защото ме облѣче 

въ одежди на спасение, 

 

загърна ме въ мантия на правда, 

като женихъ, украсенъ със вѣнецъ; 

като невѣста, накитена със утваритѣ си, 

като девица, преизбрана отъ другаркитѣ си. 

 

Вторникъ 

 

***** 

 

Новото Битие 

- Създаването на новия Адамъ 

Първи Божественъ день 
(къмъ тема 43) 

Въ, начало Богъ създаде небето и земята. 

А земятя бе пуста и неустроена. 

Нѣмаше редъ по нея. 

И тъмнина бе върху бездната, и Духъ 

Божий се носше надъ водитѣ на живота. 

И рече Богъ: Да дойде красивата 

виделина. 

И тя се яви въ своята свѣтлина. 

И видя Богъ, че тя бе добро. 

И Богъ раздели свѣтлината отъ 

тъмнината. 

И нарече Богъ свѣтлината день, а 

тъмнината нощь. 

И стана вечерь, и стана утро, първи день. 

 

***** 

 

Втори Божественъ день 
(къмъ тема N 43) 



И рече Богъ: 

Да бѫде просторъ срѣдъ водитѣ. 

И направи Богъ простора, 

и раздели Богъ водата надъ простора 

отъ водата подъ простора. 

И стана така. 

И нарече Богъ простора Небе. 

И стана вечерь, и стана утро втори день. 

 

***** 

 

Трети Божественъ день 
(къмъ тема N 43) 

И рече Богъ: Да се събере водата подъ 

Небето. 

И стана така. И яви се сушата. 

И нарече я Богъ Земя. И събраната вода 

нарече море. 

И рече Богъ и израстна свежа трева 

със семена споредъ вида си и дърво 

съ плодове споредъ вида си. 

И видя Богъ, че всичко бе добро. 

И стана вечерь, и стана утро - трети день. 

 

***** 

 

Четвърти Божественъ день 
(къмъ тема N 43) 

И рече Богъ: Да грѣйнатъ свѣтила на 

Небесния сводъ. 

И стана така. И направи Богъ две 

свѣтила: 

голѣмото да владей деня, а малкото 

нощьта. 

И направи Богъ, че грѣйнаха звезди на 

Небесния просторъ. 

И видя Богъ, че всичко бе добро. 

И стана вечерь, и стана утро - день 

четвърти. 

 

***** 



 

Пети Божественъ день 
(къмъ тема N 43) 

И рече Богъ: Да се родятъ във водата 

риби и морски чудовища 

и птици да хвъркатъ надъ Земята 

по небесния просторъ, 

всички споредъ вида си. 

И стана така. 

И видя Богъ, че всичко бе добро. 

И благослови ги Богъ 

И стана вечерь и стана утро, 

пети день. 

 

***** 

 

Шести Божественъ день 
(къмъ тема N 43) 

И рече Богъ: Да дойдатъ надъ Земята 

животни и звѣрове 

споредъ видоветѣ имъ. И стана така. 

И видя Богъ, че всичко бе добро. 

И рече Богъ и създаде человѣка. Самъ го 

създаде по Своя образъ и подобие. 

И благослови го да владѣе всичко живо 

по Земята, да обича и закриля всички 

твари 

във водата, 

по Земята и във въздуха. 

И рече Богъ: Давамъ тревата със 

семената 

и дървото съ плодоветѣ си за храна 

на человѣка. И рече Богъ: 

Давамъ и на земнитѣ звѣрове и на 

въздушнитѣ птици и всичко, що пълзи по 

земята и има 

животъ, и човѣкъ да не посѣга на живота 

имъ. 

И видя Богъ, че всичко що направи бе 

добро. 

И стана вечерь, и стана утро - шести 



день. 

 

***** 

 

Седми Божественъ день 
(къмъ тема N 43) 

И така създаде 

Богъ Небето и Земята, 

и всичкото множество сѫщества 

въ тѣхъ. И благослови Богъ седмия 

день и го освети, защото въ него 

си почина отъ всичкитѣ си дѣла. 

И видя Богъ, че всичко, що 

направи, бе добро. 

Аоумъ! Аоумъ! Аоуменъ! 

 


