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Božský Otče Všehomíra, jenž jsi na nebesích, smiluj se nad námi a vylej na nás svůj 
svatý Oheň věčného posvěcení. Požehnej nám. Ty dáváš život a zachováváš 
všechny tvary. Zachovej i náš život a rozkaž nebeským mocnostem, živým buňkám 
Tvého Těla, aby nás naučily harmonickému životu podle Tvého božského Zákona. 

            Sešli nám Osvětitele - svatého Ducha a pomoz nám, abychom byli naplněni 
Tvou svatou Moudrostí a dovedli žít dle Zákona Tvé odvěké Vůle. Buď Vůle Tvá, jako 
je v Tobě, tak i v nás i ve všech lidech na Zemi. 

            Kriste Vítězný, ze své Lásky nás učiň bdělými ve věčné Lásce, abychom vždy 
s pokorou a odevzdaností ve Tvou Vůli dovedli nést kříž své karmy a neklesali pod 
jeho tíží. Kriste, Utěšiteli, smiluj se nad námi. Vyléči nás Ohněm své svaté Lásky 
z našich karmických ran a pomoz nám silou své trpělivosti nést karmický kříž, neboť 
jsi pomocníkem trpících a zarmoucených. 

            Božský Otče, pomoz nám, abychom chápali Tvou Vůli a souzněli s rytmem 
kosmu. Nechť dovedeme v Zákoně Lásky myslit, cítit a jednat. Naplň nás živým 
Ohněm svaté Trojice a učiň nás schopnými dosáhnout spasení a spolupracovat na 
vykoupení světa. Kéž dovedeme splatit svou karmu a prosti zatížení staneme se 
spolupracovníky na svatém díle povznesení lidstva a proměny Země v nekonečné 
Lásce Kristově, v božském Světle Ducha svatého a z Moci Síly svaté Trojice. 

            Nechť požehnání nebes provází všechny lidi a milosrdenství přivádí všechny 
bloudící k duchovnímu poznání. Chceme připravit obrodný pokrm pro duše lačnící po 
Slově Lásky a Pravdy. Nechť Všeláska spojí všechny lidi, aby Království boží se 
uskutečnilo na Zemi a všichni lidé dobré vůle byli nasyceni chlebem živým. 

            Odpusť nám naše viny, abychom v míru a Lásce dovedli duchovně přijímat 
„chléb živý“,  a zbav nás zla nečisté potravy i astrálních žádostí, abychom byli 
zbaveni viny a posvěceni k Tvému duchovnímu dílu. 

            Pomoz nám překonat všechna pokušení Mocí Vítězného Krista a obětavě 
pracovat k zdokonalení lidstva. Nechť svou měrou směřujeme ke sbratření všech 
národů i všech lidských duší v pocitu dětí božích a svou obětavou prací přispějeme 
k pokroku lidí. 

Duchu svatý, posvěť naši hlavu Světlem božské Myšlenky. 

Kriste Vítězný, posvěť naše srdce, abychom dovedli cítit Lásku ke všemu 
stvořenému. 



Bože Otče, posvěť naše ruce k činům Lásky, abychom vytvořili rodinu Tobě milých, 
duševně čistých dětí. Posvěť nás, abychom ve Tvém Zákoně dovedli myslit, v Kristu 
milovat a dle Tvé Vůle konat své lidské činy. 

            Trojjediný Bože, buď s námi v každém dechu našeho bytí a posvěť nás. 

 


