
Молитви  Пояснения към молитвите

Молитви

Съдържание

Символ Верую
Отче наш
Богородице Дево, Радвай се
Сутрешна молитва. Молитва на последните Оптински старци

 

В името на Отеца-Майка, Сина и Светия Дух.
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Символ Верую

Вярвам в Единния Господ Бог Творец и Създател на Небесата и на Земята, присъстващ в
целия Живот.
Вярвам в Справедливостта на Неговия Закон
и със Смирение се подчинявам на Мъдростта на Неговия Закон.
Вярвам в Царството Божие, проявено на Земята, както е на Небесата.
Вярвам в Единството на Бога – Отеца-Майка, Сина и Светия Дух.
Вярвам в Единството на Живия Живот – на всички Същества на Светлината както на
Небесата, така и на Земята.
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря Ти, Господи, за тази молитва и за помощта!
Благодаря Ти, Господи, за моята все по-голяма и все по-силна Вяра!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Отче наш

Отче наш, който си на Небесата!
Да се светѝ Твоето име,
да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята Воля както на Небесата, така и на Земята;
насъщния ни хляб дай ни днес
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на нашите длъжници,
и ни въвеждай в изкушение,
но ни избави от всичко илюзорно,
понеже Твои са Царството и Силата, и Славата во веки.
 
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
 
Благодаря Ти, Мили Татко Небесни, за всичко, от все сърце и душа!
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Благодаря и на Теб, Възлюбени Иисусе,
за тази молитва и за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
 
пояснение към молитвата

Богородице Дево, Радвай се

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна, Пресвята, Господ е с Тебе,
благословена си Ти сред жените
и благословен е плодът на Твоята утроба,
родила Спасителя на нашите души.
(3-пъти цялата горна част)
 
Слава на Отеца-Майка, Сина и Светия Дух
и слава на Пресвета Богородица
сега и винаги, и во веки веков.
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Сутрешна молитва
Молитва на последните Оптински старци

Господи, дай ми душевно спокойствие
да посрещна всичко, което ми носи настъпващият ден.
Дай ми всецяло да се предам на Твоята Свята Воля.
През всеки час на тоя ден ме наставлявай и подкрепяй.
 
Каквито и вести да стигнат до мен през деня,
научи ме да ги приемам със спокойна душа
и с твърдото убеждение, че всичко това е според Твоята Свята Воля.
 
Във всички мои думи и дела ръководи мислите и чувствата ми.
При всички извънредни ситуации ми помогни да помня,
че всичко е изпратено от Теб.
 
Научи ме да постъпвам мъдро с всички членове на моето Семейство*,
като им помагам да пребъдват в Божествените
Светлина, Мъдрост, Сила и Любов, Радост, Мир и Хармония,
научи ме да им прощавам всичко, да Те моля, Господи, и Ти да им простиш и да Ти благодаря,
мили Татко Единни
и ме научи да ги дарявам постоянно с моите Божествени
Светлина, Мъдрост, Сила и Любов, Радост, Мир и Хармония.
 
Господи, дай ми сили да се трудя пълноценно през настъпващия ден
и достойно и спасително за моята душа да посрещна всички събития през деня.
Ръководи моята воля и ме научи да се кая,
да изисквам, искрено да искам и да моля за помощ Свише
и да Ти благодаря,
да вярвам, да се надявам, да търпя, да прощавам
и да любя всички Живи същества!
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И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
 
Благодаря Ти, Господи, за всичко от все сърце и душа!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
 

* „Семейство” с главна буква е много по-широко понятие, отколкото само роднините.
Това е съобщество от хора, в които Живият Огън гори, с ново, по-високо ниво на съзнание,
привлечени едни към други според вибрациите си.
А в още по-широк смисъл това са всички Живи човешки същества на планетата Земя.
 
пояснение към молитвата
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