
Господи, дай светлина и мир на любимия ни брат Константин. Прав направи пътя му , като
го водиш към Тебе. Залей този му път със светлина, изпрати му души, които да го упътват,
поучават и помагат по пътя, който го води към Тебе.

Господи, приеми Константин в Твоето Лице. Обгърни го с необятната Твоя Любов и го
води в светлината на Твоята Мъдрост.

Господи, благослови Константин и нека той расте от любов към любов, от светлина към
светлина, от благодат към благодат и от свобода към свобода.

Господи, благослови Константин
Мир на душата му и вечна светлина по пътя му.
Амин.

………………..

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

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

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

Благословен Си Ти, Господи, благословено е Името Ти сега и през всичките векове!
Амин.

………………..

Благослови, Господи Боже наш, обичния ни брат Константин, когото по волята Си Си взел
горе. Настани го в най-светлите места на Твоите светли селения.

Надари го с Твоите духовни добродетели, озари го с Твоята божествена Любов, изпълни го
с Твоята Мъдрост.

Повдигни го да види Твоята Слава и Величие и да се зарадва душата му на Твоята Благост
и Любов.

Мир и светлина винаги да свети върху душата на обичния ни брат Константин, и да бъде
във вечна хармония, радост и красота.

Амин.

………………..

Отче наш, Който Си на Небесата, да се свети Името Твое, да дойде Царството Твое, да
бъде Волята Твоя, както на Небето, така и на Земята.

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



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

Амин.

………………..

(Псалом Давидов)
Господ е пастир мой: не ще бъда в лишение.
На зелени пасища ме упокоява, при тихи води ме води.
Възвраща душата ми, води ме през пътеки на правда заради Името Си.
И даже в дола на смъртната сянка, ако ходя, не ще се уплаша от зло; защото Ти Си с мене,

Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.
Приготвяш пред мене трапеза срещу враговете ми, помазал Си с елей главата ми, чашата

ми се прелива.
Наистина благодат и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и ще живея в

дома Господен на дълги дни.

………………..

Псалм 121
(По слав. 120). Песен на възкачванията. Издигам очите си към хълмовете, От гдето иде
помощта ми.
Помощта ми е от Господа, Който е направил небето и земята.
Той няма да остави да се поклати ногата ти; Оня, който те пази, няма да задреме.
Ето, няма да задреме нито ще заспи Оня, Който пази Израиля.
Господ ти е пазач; Господ е твой покров отдясно ти.
Слънцето няма да те повреди денем, Нито луната нощем.
Господ ще те пази от всяко зло; Ще пази душата ти.
Господ ще пази излизането ти и влизането ти От сега и до века.

………………..

Молитва на Данаила
И откри се тайната Данаилу чрез видение през нощта. Тогава благослови Данаил Бога

Небеснаго и говори Данаил, и рече:
Да е благословено Името Господне от века и до века, защото Мъдростта и Силата са Негови.
И Той променява времената и годините. Сваля царе и поставя царе. Дава мъдрост на мъдрите

и знание на разумните.
Той открива дълбоките и скритите. Познава онова, което в тъмнината и виделината обитава в

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

сега Си ми направил познато онова, което попросихме от Тебе.

Амин.



Глава 14
Да се не смущава сърцето ви; вярвайте в Бога и в Мене вярвайте.
2. В дома на Отца Ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа. Отивам да ви
приготвя място.
3. И кога ида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Мене Си, за да бъдете и вие,
дето съм Аз.
4. А къде отивам Аз, знаете, и пътя знаете.
5. Тома Му рече: Господи, не знаем къде отиваш; и как можем да знаем пътя?
6. Каза му Иисус: Аз съм пътят и истината и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез
Мене.
7. Да бяхте познавали Мене, щяхте да познавате и Отца Ми. И отсега Го познавате, и видели
сте Го.
8. Филип Му рече: Господи, покажи ни Отца, и стига ни.
9. Каза му Иисус: толкози време съм с вас, и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мене,
видял е Отца; и как ти казваш: покажи ни Отца?
10. Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и Отец е в Мене? Думите, които Аз ви говоря, от Себе Си
не ги говоря; а Отец, Който пребъдва в Мене, Той върши делата.
11. Вярвайте Ми, че Аз съм в Отца, и Отец е в Мене; ако ли не, то за самите дела вярвайте в
Мене.
12. Истина, истина ви казвам: който вярва в Мене, делата, що Аз върша, и той ще върши, и
по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца Си.
13. И каквото поискате от Отца в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина.
14. Ако поискате нещо в Мое име, Аз ще го направя.
15. Ако Ме любите, опазете Моите заповеди.
16. И Аз ще помоля Отца, и ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас вовеки,
17. Духът на истината, Когото светът не може да приеме, защото Го не види, нито Го познава; а
вие Го познавате, защото Той с вас пребъдва и във вас ще бъде.
18. Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.
19. Още малко, и светът няма вече да Ме вижда; а вие ще Ме виждате, защото Аз живея, и вие
ще живеете.
20. В него ден ще разберете вие, че Аз съм в Моя Отец, и вие сте в Мене, и Аз във вас.
21. Който има заповедите Ми и ги пази, той е, който Ме люби; а който Ме люби, възлюбен ще
бъде от Отца Ми; и Аз ще го възлюбя и ще му се явя Сам.
22. Иуда (не Искариот) Му казва: Господи, що е това, дето искаш да се явиш нам, а не на света?
23. Иисус му отговори и рече: ако някой Ме люби, ще спази словото Ми; и Моят Отец ще го
възлюби, и ще дойдем при него и жилище у него ще направим.
24. Който Ме не люби, не спазва словата Ми; а словото, що слушате, не е Мое, а на Отца Ми,
Който Ме е пратил.
25. Това ви казах, бидейки с вас.
26. А Утешителят, Дух Светий, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко
и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил.
27. Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз ви давам не тъй, както светът дава. Да се не
смущава сърцето ви, нито да се плаши.
28. Чухте, че Аз ви рекох: отивам от вас, и пак ще дойда при вас. Да Ме бяхте любили, щяхте да
се възрадвате, че рекох, отивам при Отца; защото Моят Отец е по-голям от Мене.
29. И сега ви казах това, преди да се е сбъднало, та кога се сбъдне, да повярвате.
30. Няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на тоя свят, и в Мене той няма нищо.



31. Но отивам, за да разбере светът, че любя Отца и, както Ми е заповядал Отец, тъй и правя.
Станете, да си идем оттук.

Формулите:

И това е живот вечен да позная Тебе Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото Си изпратил.
(три пъти)

Мир на духа му (ѝ) светлина вечна на душата му (ѝ). (три пъти)


