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   ПОЕЗИЯ  
 от Дафина Облакова-гр.Бургас 
       
  ПОЕЗИЯТА   
 „В начало бе Словото                                  
и Словото бе у Бога    
 и Словото бе Бог „                                
Поезията е пир на Духа,                                   
най-високата врата                                           
към Бога в света,                                              
по-висока от тази,                                           
на музиката, математиката.                  
Поезията е Светлина                                                                                 
в човешката душа.    
 В Светлината седи Любовта                  
 в топлината седи Любовта           
 в храната седи Любовта,                                            
във всичко е Тя !                                         
Поезията пътека е незнайна                            
силата омайна,                                                   
изявата на Любовта,                                        
Създателката на света !                                                  
                                                                                  
-------------------------------------------------  
      
 Светът в който Бог живее                                
не е за забавление,                                         
в това няма никакво съмнение.                       
Светът школо е да се учим,                          
уроците си да научим.                                       
Създаването на света                                      
е „Акт Свещен”.                                                
Създаването на света,                                        
изява е на Любовта.                                         
Първият ден на сътворението                     
е „Ден на Любовта”,                                        
вторият ден е „Ден на Божията  
 Светлина                                                                   
третият ден е „Ден на Божествената                        
 Свобода „                                                   
Свобода за всички същества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Природата работи                                           
 бавно,                                                                                      

       
       
       
    
 последователно,                                                              
 сигурно.                                               
 Да си кажем !                                                                  
Свършихме с учението на Мойсея с 
него трудно се живее.                                                 
Ще приложим учението на Христа          
-Учителя на Любовта.                                             
       
   30.03.2013г.                                                               
----------------------------------------------------                  
      
 ЖИВОТЪТ                                                       
Животът – чудото голямо                        
живеем го тогава само,                                           
когато с обич във сърцето                                   
обичаме като детето.                                      
Да живеем с доброта,                                     
без задни мисли, суета,                                   
животът дар е от Отца,                                    
дар Велик от Любовта.                                    
Да не търсим забавления, показност, 
преходна слава,                                               
иска се от нас служение                             
щом сме Божии творения.                             
Всеки ден е нов, различен,                             
застой човешки не търпи,                               
не искай и да си обичан,                         
обич давай първо ти !                                     
Смисъл търси в Любовта,                             
път посочен от Христа,                                    
той залогът е голям                                       
във живота океан.                                                  
Обичай щом ти е добре,                                          
обичай и когато страдаш                                  
във житейското  море                                                       
с обич няма да пострадаш.                               
                                                                                    
                          27.03.2013г.                                                                       
                                                                                               
----------------------------------------------------            
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 Любовен обект на Духа,                          
е човешката душа.                                            
Светът е създаден                                            
за нашите души.                                                
За Любовта си                                                    
никога , нищо,                                                      
не говори !                                                         
Със дела я покажи !                                                
Изявявай Любовта,                                           
както учи ни Христа.                                          
Той стои на заден план                                  
 Скрит,                                                             
  Мълчалив,                                                  
 Обичлив.                                                   
Вечно жив !                                                                       
       
  29.03.2013г.                                                                            
-----------------------------------------------------------
       
 БОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ    
      
 Бог създаде света                                            
за всички същества,                                               
носи бремето на цялата Вселена,              
а Тя е обременена.                                               
В Него всичко се движи, живее…                             
Същественото в света е Любовта.                                                  
 Тя носи : Живот,                                                                
          Добро,                                      
         Мир,                                              
                  Радост,                                             
                  Разумност,                                       
                  Светлина.                                            
Светът е бил                                                       
и ще бъде ! - защото                                                                        
е проявление на Бога.                                                      
За Разумния човек,                                          
В Природата „Ден и нощ”                               
„Днес и утре” – Няма !!!                                    
Божият Дух в нас                                               
никога не изгрява ,                                                                       
никога не залязва,                                           
постоянно Свети !                                            
 Топли,                                                         
 Учи,                                                           
Съветва,                                                              

Благославя,                                                       
Облагородява,                                                  
Удивлява !                                                              
Божествения Свят                                            
вечно съществува !                                         
Върху това не се умува !                                                 
            
   27.03.2013г.                                    
----------------------------------------------------              
                                                                         
Безсмъртието е същността                             
на душата и духа,                                            
частиците от Любовта                                     
от Великото в света !    
       
     28.03.2012г   
----------------------------------------------------------
      
 Студен полъх на ветрец, 
прехвърча мартенски снежец,                     
на бал е ,с лекота танцува                             
иска да си полудува.     
Прегръдката на Любовта                                
предлага тази красота,                                    
прегръдката на Любовта                            
блаженството е в света !                                   
                   
                27.03.2013г.             
----------------------------------------------------------
      
 Пролет е                                                   
цъфтят цветята,                                              
храстите и дървесата,                                  
сезон пълен с аромати                                      
за душите ни познати. 
 Изобилна красота ! -                                       
пълна с Божии дела,                                         
ангелски са те творения                                
прегръщам ги с умиление.                           
Любовта се изявява,                                       
с красота ни подмладява,                                                                                                                                                               
Любовта ! – Тя само дава                              
все, за Божия прослава !                                                     
------------------------------------------------------------
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 Години на разлъка                                   
на скръб,човешка мъка,                                 
страдание, тъга,                                              
по сродната душа.                                         
Болката голяма                                                  
бе за мене драма                                            
но ме тя смири                                                 
и ме възроди.                                                    
Годините минават                                           
спомени остават,                                            
да гледам напред                                              
е моят амулет.                                                  
Всеки ден творя,                                              
стихове редя,                                                  
Словото раздавам                                           
семена посявам.                                               
Работя в мойта нива,                                      
с Бога съм щастлива.                                            
Божието Слово                                            
е живот отново,                                            
дух душа изгражда                                       
същност нова ражда                                                                    
                                                                    
 12.02.2013г.                                             
----------------------------------------------------       
                                                                                                                               
                                                               
Очите ти са пълни със тъга                  
избягала е радостта,                                       
болката ти е голяма                                        
теглите към вълча яма.                                   
Раната сама превържи,                                        
радостта с други сподели,                             
не унивай, млада си, красива,                            
усмихни се щом и днес си жива.                      
 Люби и когато те боли ,                         
с любовта душата си  спаси !                              
Съдбата винаги е справедлива,                      
с Любовта, за миг си щастлива.                   
Училище велико е живота                              
за ума, сърцето и душата                                      
трънлив е пътя към Голгота                                     
смирена иска те Съдбата.                                                      
                                                                   
----------------------------------------------------------
                                                                                                                      

ПРИРОДАТА                                                                  
                                                                    
Вкусът на Природата,                                     
не се имитира,                                                  
със закони строги просперира,             
знания ни Тя предлага                
задачите си не отлага.                                   
Глупавите забавлява                                     
умните просвещава,                                      
на мъдрите разкрива                                     
тайни съкровени,                                                  
потапя ги в мигове блажени.                                        
                                                                                       
                     28.03.2013г.                          
----------------------------------------------------                   
                                                                   
 Упойва ме цвета на Живота,                       
вибриращата Светлина,                                
вглъбявам се в себе си да мога                  
да пъдя болка, страх, беда.                          
Животът винаги е чудо                                
приемам го възторжено и лудо,                   
изпит е за моята душа                             
уча да го издържа.                                       
Старая се да гледам на света,                      
с усмивката на Любовта.                             
Тогава той е по-красив                                   
добър, разумен, обичлив.                            
Животът дар ми е от Бога                              
всеки ден е по-различен                                                
пълна съм с любов да мога                                  
да служа и да го обичам.                               
Музиката моя е молитва,                                
с ней душата се опитва                                  
в Безграничното пространство                           
с Бога да е в запознанство.                                         
                                                                       
                        28.03.2013г.                                                             
----------------------------------------------------            
                                                                              
  ДУШАТА МИ                                                                                                                                                             
                                                                    
Благодаря на Бог за Светлината                           
озарила ми душата,                                                       
благодаря за вложеното в нея                            
ще служа, докато плътта изтлее. -                  
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Духът ми всеки ден пирува,                         
душата ми не се преструва,                                       
с делата си е вечно жива,                                
и много, много е красива,                             
на света не се разкрива                                           
при Бога само е щастлива !                             
                                                                    
  28.03.2013г.                                     
------------------------------------------------------------                
                                                                             
 Теменуга в стаята ухае,                          
гали ми душа страдална                                  
с нежността си ме омае,                                 
хубостта и е астрална.                                   
Радваш ми сърцето мила,                             
с хубост си го покорила                                
пратена си на земята                                      
да допълваш красотата.                                       
Кой те сътвори такава ? -                                                            
ангелска си ти прослава,                                       
нежност си и умиление                                    
Божието си творение !                                                        
                                                                   
  28.03.2013г.                                     
------------------------------------------------------------
                                                                     
 С Безсмъртното,                                   
 с Любовта,                                              
се живее на света.                                           
 С Безсмъртното                                       
 с Любовта                                                
мирът е в твоята душа.                                   
Само с Нея, с Любовта                                   
далече си от грях, лъжа,                                
само с Нея ,с Любовта                                   
загърбваш земна суета.                                   
С обич гледаш на света                                    
откриваш в него красота,                                                                                   
с Любовта си ти блажен                                 
с Нея си благословен.                                                                             
                                                                      
    29.03.2013г.                          
----------------------------------------------------------
       
 Мили Боже, пътя, нов                              
 Твоята е благослов,                                               

щом във него се върви,                                  
чакат ни по-светли дни.                                  
Труден е но съм готов                                    
все във него да вървя,                                      
често много е суров                                         
егото си да смиря.                                           
Блага влива този път                                   
в ум, сърце, душа, духът,                                                    
само с него, всеки път,                                    
спасявам се от грехът.                                       
                                                                    
   21.03.2013г.                            
------------------------------------------------------------
                                                                      
         ЛЮБОВТА                                      
                                                                    
Бог ни познава                                                                                    
по закона на Любовта.                                    
Тя произлиза от единството в света               
Тя е Великата цел на Битието,                      
да размрази леда в сърцето.                        
Търсим я някъде,                                              
а, Тя е навсякъде.                                                                                    
Родила е всички същества                             
начало е на всичко в света.                           
Небето е изложба на Любовта, 
вътрешен стремеж на всяка душа,              
Великата Реалност на Всемира                      
творяща без за миг да спира.                         
 Дишаме Любов,                                     
храним се с Любов,                                          
напояваме живота с Любов,                        
Сила разбрана от всички,                              
човек, птички, цветя,                                     
храсти, треви, дървеса.                                   
Да коленичим благоговейно                           
пред Любовта и да се                                        
молим, за прегрешенията                                 
на нашите сърца.                                                                                                          
------------------------------------------------------------                                                                                                            
                                                                    
 Пътят на Христа                                               
проектиран е в човешката душа                       
 пътят на Христа                                    
е път на Любовта !                                                                       
                              31.03.2013г.                    
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----------------------------------------------------------                     
                                                                       
Душата ми е извор на Любов                         
на Божията благослов,                                    
искрица е на Светлината,                             
затова безсмъртна е и свята.                                      
                                                                   
                              31.03.2013г.                    
------------------------------------------------------------ 
                                                                                         
 С благи лица,                                          
с топли сърца,                                                 
обичливи кат деца,                                             
можем да сме с Любовта.                                               
                                                                    
                              3.04.2013г.                          
-----------------------------------------------------------               
                                                                       
 Любовта е бистър извор,                     
отпивам глътка чиста вода,                         
изплаквам си : копнежа,                                                               
                   болката,                            
                    страха.                                                           
На тебе Боже уповавам,                                
в Твоите ръце оставам.                                 
Разполагай с мен както решиш                       
вярвам, над всичко                                        
 Ти стоиш.                                                 
За Твоята Любов,                                            
да служа съм готов.                                                            
                                                                      
 /дадено на сън/ 31.03.2013г.               
----------------------------------------------------------- 
                                                                
 Нежност,                                  
  чувствителност,                                                      
  прозрачност,                                              
   красота,                                                             
   чистота,                                                              
    доброта,                                                              
Това е същността на Любовта.                     
Нея нивга не възпирай.                                  
Нея нивга не задържай.                                 
Тя е всичко на света.                                       
 Силата е, в Любовта !                             
Опиташ ли се да Я спреш                               

живота си ще дадеш.                                      
Новото е в Любовта,                                                        
път посочен от Христа,                                  
път по който да вървим                                
та душите да спасим.                                        
                                                                    
                2.04.2013г.                                  
------------------------------------------------------------                                                                       
 В храма на човешкото сърце,             
във всичко съществуващо в света              
 е Любовта ! -                                              
Възторжен химн на Радостта.                 
В храма на живота,                                         
Тя радва, наслаждава,                                                              
но неразбрана си остава.                              
Да сме благодарни                                          
 на всеки ,                                                              
 на всичко,                                                  
на Цялото в света !                                        
Обичай не нещо,                                             
не някой,                                                             
просто обичай !                                               
Обичай и не искай нищо !                               
Обичай искрено и чисто !                               
Събирай от нектара на живота,                            
превръщай го в мед,                                         
за да е всичко наред.                                        
Обичта, да е твоят амолет !                            
                                                                      
                   2.04.2013г.                               
------------------------------------------------------------
                                                                     
 Най-красивата дума-Доброта              
шепот е на моята душа,                                 
най-красивата дума, Доброта                       
изява е на Любовта !                                                 
                                                                                           
----------------------------------------------------------
                                         
                                                                         
 Човек иска да е личен,                      
винаги да е обичан,                                                     
връх висок да е в света,                                        
а не сянка на върха.                                         
 Иска да е Еверест                                   
да отдава му се чест,                                     
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всичко това го прави горд                             
чувствата му са на лорд.                              
 Не разбира същността                               
на Безсмъртното в света,                               
 на Любовта.                                            
Тя го иска не да знае,                                       
Тя го иска не да може,                                    
Тя го иска тих, смирен,                                   
за да е благословен.                                         
                                                                      
                 2.04.2013г.                                
------------------------------------------------------------ 
                                                                       
 Превърни сърцето                                 
в свят олтар,                                                    
любовен пламък                                             
да го освети,                                                       
сърцето ти е Божи дар,                                 
сърцето свое затопли.                                   
Тялото да стане храм                                    
на Божествения Дух,                                         
Духът щом работи там                                   
за греха оставаш глух.                                   
                                                                  
                2.04.2013г.                                 
------------------------------------------------------------
                                                                        
 Радостта че днес съм жива                  
прави ме в мига щастлива,                     
храни моята душа,                                         
с плодове на Любовта.                              
Пие тя от красотата                                        
на Великото в света,                                      
тя безсмъртна е и свята                                             
обитава Вечността.                                         
                                                              
                2.04.2013г.                                     
------------------------------------------------------------
                                                                                                                                          
 Христос е защитник                                
на душите,                                                          
прави ни по леки дните,                                
дяволът е обвинител,                                    
съдията пък е Бог,                                          
винаги любящ, но строг.                                 
Съдията знае всичко,                                    

за нещата на земята.                                        
Живеем добре в гнездото                              
на Добрия,                                                       
Кроткия,                                                              
Безсмъртния,                                                  
Необятния,                                                        
защитник на човека                                         
от памтивека.                                                 
                                                                       
                  3.04.2013г.                               
------------------------------------------------------------
                                                                        
 Красотата на света                                
дело е на Любовта,                                         
потопиш ли се във Нея                                                      
казваш си, ще оцелея.                                   
Виждаш всичко във света                            
със очи на Любовта                                        
здрав си , весел и красив,                              
радостен си че си жив.                                  
                                                                    
                  2.04.2013г.                                
------------------------------------------------------------
                                                                        
 Във живота земен                                 
често се греши,                                                
но ни е потребен,                                             
за да ни смири.                                                 
Гостуват страдания,                                       
болести, беди,                                                  
чистейки от нас                                                 
гордостта, злини.                                              
Заставят ни да мислим                                     
за злото, за доброто                                       
за грешките които,                                           
е сторило сърцето.                                         
                     3.04.2013г.                                                                                                                                                  
                                                                                                                                      
------------------------------------------------------------
                                                                       
 Щом мирът настъпи                             
във душата                                                        
Небето чуло е молбата.                                    
Мирът във всякоя душа,                                  
постига се с Любовта.                                       
-----------------------------------------------------------
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 Ходи изправен                                        
 никога превит,                                       
 с воал любовен                                     
 винаги обвит,                                         
безмълвен пред Великото в света                 
това е Бог -  Любовта !                                      
                                                                     
               6.08.2012г.                                   
------------------------------------------------------------
                                                                       
 Нещастията в живота                             
в религиозните общества,                            
седят в лошите мисли                                       
изпратени в света.                                          
С лошите мисли за Христа,                         
2000 години страдат евреите в света.        
С лошите мисли за богомили,                       
петстотин робски години                              
са ни отредили.                                                
Последствия се сипят                                   
на всяка глава.                                               
Без контрол на мисълта,                                
коментираме Божии дела.                                
Да не мислим зле,                                           
за добрите хора                                               
грях голям е това,                                            
при доброто във света                                 
и там живее Любовта.                                      
------------------------------------------------------------     
                                                                       
         ДУШАТА                                          
Щом душата е искра,                                      
от Безсмъртното в света                              
опази я ! – знай това,                                      
без душа си сатана.                                        
Служи тя на Любовта,                                    
на Великото в света,                                       
с Любовта необяснима,                                              
 душата ни не е ранима.                                      
Душата винаги е жадна                                 
за Божествени дела,                                       
на душата и се падна                                                     
безсмъртие и красота !                                 
                          7.08.2012г.                                     
                                                   

----------------------------------------------------------
                                                                        
             ОБИЧАЙ                                       
Обичай това същество,                                   
в което Бог е вложил своето добро.              
Човек или дърво,                                            
камък или цвете,                                            
обичай и двете !                                             
Винаги щом правиш това                                
далече си от беда.                                            
Щом е минал Бог през тях,                            
липсва вече всеки грях.                                
 Любовта е живот,                                  
 Любовта е море,                                            
                река,                                                           
                     хляб,                                                            
                 Светлина.                                              
Всичко в себе си съдържа Любовта.               
Силата е тя в света.                                         
                                                                   
                             2.08.2012г.                      
------------------------------------------------------------
                                                                         
             БОГАТСТВО                                 
Богат да си с пари, злата,                                  
е човешка суета.                                               
Във живота си богат                                          
преобилно с Любовта.                                    
А за почести и слава,                                          
дума въобще да не става,                             
преходни са, затова                                         
искай обич , доброта.                                        
Важното е да си здрав                                     
и да служиш на света,                                    
за да кажеш – Бог е прав !                               
Всичко седи в Любовта !                                  
                                                                  
                            6.08.2012г.                                                    
-----------------------------------------------------------
                                                                            
                    УТРО                                             
 Тих снежец вали ,вали,                          
с халището си покри                                        
улици, къщя, градини,                                   
дишат пушещи комини.                                 
Дърветата във бели дрехи,                             
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прекрасни в снежните доспехи                     
тишина навред царува,                                 
красотата тържествува !                           
Бяло, бяло, наваляло                                      
и сърцето ми е бяло                                         
то е пълно със любов,                                       
с Божията благослов.                                           
                                                                   
              3.01.2012г.                                    
----------------------------------------------------------
                                                                                  
     ЕСЕН                                                        
Циганка е есента                                             
с дрипавата си пола,                                     
тихо шета по земята,                                      
багри с кръпки дървесата.                           
Със палитра мека, топла                                  
сменя се декора пак                                       
есента е скрита вопла,                                   
на сезон с блага богат.                                                                 
                                                                           
              3.10.2012г.                                                                              
------------------------------------------------------------
                                                                       
 Когато Леонардо                                         
нарисувал „Тайната вечеря”,                      
попитал свой приятел                                        
- Кое харесваш най-много в нея ?                  
- Чашата. Тя надминава                              
по красота всичките платна.                          
– Така ли ? – подскочил                                
художникът велик.                                        
Чашата заличил                                              
на Христа се поклонил.                                        
- Какво направихте ?-                                   
Защо не я оставихте ?-                                  
Последвал отговор ясен.                              
Светът е прекрасен !                                     
Нищо не искам да заличи,                           
лика на Христа                                                       
спасителя на света.                                           
------------------------------------------------------------                                                                   
              
  ЗАЩО                                                
Защо се сипят вси беди                                    
на човешките глави ?-                                       

защото липсва Любовта                                
във човешките сърца.                                    
------------------------------------------------------------
                                                                        
 Самотна ,тъжна, изтерзана,                   
живях сред четири стени                               
душата ми бе жива рана                                 
от мъка, от дошли беди.                                
 Не искам за тях да си спомням                  
в тунела виждам светлина,                             
всеки изгрев ми напомня,                             
за Великото в света.                                        
 Душата с бисери е пълна                   
дар са ми от Любовта,                                  
глътка въздух щом погълна                        
благославям Вечността.                               
 Помагам на човек в беда                  
подкрепям го с мисълта,                              
това е вярната посока,                                 
уча всеки ден урока.                                      
 Сутрин будя се с усмивка                   
срещам се с добри души,                                  
знам, голяма съм щастливка                     
щом любов от мен струи.                             
                                                               
                        3.08.2012г.                         
------------------------------------------------------------
                                                                        
        РАДВАЙ СЕ                                       
Радвай се на всичко в света                           
пратено от Любовта.                                                              
 Ако си малък                                                         
радвай се че си малък,                                   
ако си пораснал,                                             
радвай се че си пораснал,                            
ако си остарял,                                              
значи си поумнял.                                               
Мъдрост носиш ти за двама                          
придобивка тъй голяма,                               
вложеното във душата                                     
Пътят е , към Светлината.                                                       
                                                                    
             6.08.2012г.                                      
------------------------------------------------------------
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 С Любовта,                       
 с Мъдростта,                                               
  с Истината на света,                                                                    
винаги със Тях живей                                     
докато плътта изтлей.                                       
 В Тях е скрита същността,                   
на Великото в света.                                       
Те живот са ни дарили,                                
здраве и духовни сили,                                
Бога в Тях сме преоткрили.                        
                                                                   
               6.08.2012г.                                                                                                            
------------------------------------------------------------
                                                                       
 Бог създаде света                                  
чрез Мъдростта ,                                                                    
за да изрази Любовта.                                  
Силата иде с Любовта,                                   
обичта с Мъдростта.                                       
Ако хората Ги разбираха                                          
не биха живели както сега.                          
 Да обичаш всички -                              
качество на Бога е това,                               
крайна цел                                                      
за човека в света,                                                               
връх висок,                                                      
духовен път,                                                    
идеалът на човешката                                    
 душа.                                                           
------------------------------------------------------------
                                                                       
 Няма вече път обратен,                          
с Бога мигът е приятен                                
само с него ще живея                                    
докато плътта изтлее.                                                
Само с Него, с Любовта,                           
в мен е цяла пълнота                                          
Творец Един е в света,                                    
Творецът е Любовта.                                      
Във сърцето съм със Нея,                             
Силата ми дава Тя                                          
Слънцето във мене грее,                                 
Сродена съм с Любовта.                               
                                                                      
                 31.07.2012г.                                 
------------------------------------------------------------                                                                      

 С Любовта си в светъл път                 
тъмни сили не ще спрат                               
полетът ти все нагоре                                   
 Кажи !                                                      
За Бог всичко аз ще сторя,                           
със грехът ще се преборя.                              
------------------------------------------------------------
                                                                       
 Свят лъжовен,                                  
свят лиричен,                                                  
свят от всички ни обичан,                            
яко борим се за него                                      
без да смирим дръзко его.                          
Страдания ни връхлитат                                 
идат при нас без да питат                        
бури, суша, земетръси,                                             
жеги летни Небе ръси.                                     
Питаме ли се защо,                                            
иде при нас това зло.                                     
Злото вътре е у нас                                         
в мисли, чувства и дела,                               
дадем ли на него власт                                 
забавлява се със нас..                               
Злото е в сърца човешки,                              
подтиква ги към всите грешки                    
бурените са във нас,                                      
да изтръгнем ги тогаз !                                   
-----------------------------------------------------------
                                                                       
 Денят е глътка Светлина                      
срещата ми със Духа,                                    
нощта безмълвна тишина,                              
присъствие на Любовта.                                
 Родена съм през есента                       
октомври месец вечерта                              
месец с багри от листа,                               
красиви като Любовта.                                                         
 Душа ми, Божия искра,                                      
Неговата същина,                                             
към върха е устремена                                     
със Любов е заредена.                                                             
                                                                      
               4.07.2012г.                                                                    
------------------------------------------------------------
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 Доброто не се мери                             
с най-доброто,                                               
защото най-доброто,                                     
 Великото,                                                 
спасява ни от злото.                                                                                                        
-----------------------------------------------------------
                                                                         
 Защо се сипят вси беди                           
на човешките глави,                                                                
питат хората сега                                             
за дошла при тях беда.                                    
Отговорът пак е ясен,                                        
не е и за теб опасен,                                      
липсва само Любовта                                     
във човешките сърца,                                                    
лед сковал ги е така,                                       
че не влиза Светлина.                                              
------------------------------------------------------------
                                                                             
        МОЛИТВА                                           
                                                                 
 Мили Боже,                                            
нека да може,                                                   
сърцето мое                                                    
да бъде твое.                                                     
С Твоето Небесно Слово,                                          
сърцето ми да стане ново,                          
Любов да дава                                                  
на всичко живо,                                              
щом Те познава,                                              
то е щастливо !                                                 
------------------------------------------------------------
                                                                      
 Към Източника на Живота                      
обръщам ум, сърце, душа,                           
живея, служа, със охота,                               
водена от Любовта.                                        
------------------------------------------------------------
                                                                          
 Опитах мъка голяма,                           
поболях се от жал                                           
от разлъка на двама,                                     
от необятна печал.                                          
 Отчуждихме се всички:   
       приятели,                                                                           
        братя,                                                                                                          

   сестрички,                                                               
с двете деца сме сами,                                  
смазаха ни беди.                                               
Огън в душата ми лумна,                               
цял живот в мене гори,                                   
ставам вече разумна                                     
след дошлите беди.                                                                                                              
 По силен от смъртта е живота,               
безсмъртен е той затова,                         
в пътя трънлив към Голгота                                                       
вървя в сърце с Любовта.                              
------------------------------------------------------------
                                                                         
 Бог работи вътре в мен,                     
Бог работи и във теб,                                        
Бог работи все във нас                                  
да Го любиме тогаз !                                            
------------------------------------------------------------
                                                                     
 Критикуваш ли човека                              
за погрешките в света,                                  
по погрешна си пътека                                    
липсва в тебе Любовта.                              
 Нямаш право да го съдиш,                 
за делата му сега                                           
щом не знаеш за причини                              
породили му греха.                                        
 Обикни го първо ти                                   
с него заедно учи, за да можеш с 
обичта, да се радваш на света.                                               
                                                                  
              3.08.2012г.                                    
----------------------------------------------------------                           
                                                                                                                                         
        БЕЗЛЮБИЕТО                                                                                                                                                                                                                
                                                                                      
От безлюбие сега                                                  
страдат нашите сърца,                                   
от безлюбие в сърцата                                         
иде всякога бедата.                                         
 Безлюбието ни гнети,                                     
безлюбието в нас твори                                
злоба, гняв и клевета,                                    
ежедневната лъжа.                                        
 Затова в мига кажи !                                
Ще живея аз без тях.                                                         
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Безлюбието е голям грях.                                                        
                                                                    
  3.08.2012г.                                       
------------------------------------------------------------
                                                                           
 Каква лъжа,                                             
лицемерна доброта,                                       
и човешка суета,                                             
шири се днес по земята,                               
вледенява ни сърцата.                                   
Злоба, гняв, клевета,                                        
са емблеми на деня.                                       
Те земята ни убиват                                       
и душите ни ,затриват.                                  
А  Тя - нашата земя                                                     
нуждае се от Любовта,                                  
на хората излъчващи любов,                      
тръгнали по пътя нов.                                   
А  Тя – нашата земя                                            
не е сама в Безкрайността,                            
променя си и същността.                                                 
Променят се и нашите души                              
щом егото ни се смири.                                     
Душите можем да спасим,                           
любовта си щом дарим.                                        
                                                                   
  3.08.2012г.                                       
------------------------------------------------------------
                                                                       
 ЖИВОТЪТ                                                
Животът е море потайно                                                  
Животът е безбрежен океан,                        
създаден е кога,                                                               
    къде,                                               
    незнайно,                                                           
Живот от всекиго избран.                                
Забулен е в мистерии големи,                       
за земляни като нас,                                        
чакат се в съзнанието промени,                      
ще го разберем тогаз.                                     
С любов животът се разбира                                        
с любов душа се трансформира,                  
но още не живее Тя                                         
във човешките сърца.                                                 
                                                                       
  5.08.2012г.                                        

------------------------------------------------------------
                                                                        
 Щом обливаш със сълзи                     
Божиите благини,                                            
пътя верен си открил                                      
нещо важно придобил.                                   
 Сълзите във шише събирай                             
благините в тях откривай !                            
Страдаш, но душа расте,                                                
Божие си ти дете.                                              
                                                                      
  4.08.2012г.                                      
------------------------------------------------------------
                                                                        
 Това което подържа                             
светлината на ума,                                          
топлината на сърцето,                                   
характерната мекота,                                      
това е Любовта !                                               
За да обичаш ти трябват-                              
 мекота,                                                     
 топлина,                                                  
 красота,                                                   
трите неща,                                                       
с които върви Любовта.                               
Тя не е нещо,което се разбира с ума                          
изучава се в човешката душа.                                                                        
------------------------------------------------------------
                                                                         
 Със Светлина в ума                              
с топлина в сърцето                                      
обичам света,                                          
възпявам Любовта!                                                     
------------------------------------------------------------
                                                                               
 Животът мами ни така,                                                       
че всеки иска да е личен,                               
с доноси и със пара                                           
иска той да е обичан.                                      
 Каква лъжа !                                          
 Каква измама !                                        
Илюзията е голяма.                                           
Дошло е време разберете !                               
Любов в сърцата си пуснете !                        
С Нея те ще се смирят,                                    
с Нея и ще се спасят.                                      
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Каква илюзия голяма                               
животът ни е всеки ден,                                 
сякаш, че е вълча яма                                     
падаш и си победен                                       
 Трудно е да се опазим,                            
беди мълком ни следят                                
любов липсва,                                                  
а омраза,                                                           
шири се, по земен път.                                                     
                                                                 
  4.08.2012г.                                        
------------------------------------------------------------
                                                                          
 Не радост , а човешка мъка                    
виждам в хорските очи,                                
питам се защо така е,                                     
че мъката им тъй горчи.                              
 Одумки, злоба, завист, гняв,                
е човешкият ни грях,                                      
седим си уж един до друг                               
следа от обич липсва тук.                            
 С вести кървави, тревожни,                            
заливат целият ни ден,                                    
станали сме и безбожни,                              
животът ни е ощетен.                                     
 Неправда шири се  дълбока                          
закони пазят я с пари,                                
а в синевата звездоока,                                  
живеят нашите души.                                                    
                                                                          
------------------------------------------------------------
                                                                             
 Обикни света !                                        
 Люби !                                                      
Духът все това шепти.                                    
Със доброто се сроди,                                   
за да дойдат светли дни !                               
-----------------------------------------------------------
                                                                        
 Със зората обичта се ражда,                    
изгревът – надежда е в света                                        
гледката омайва и съгражда                         
дела красиви през деня.                                

 Те гонят мрака от душата,                   
просветляват и ума,                                     
за да може във сърцата,                                              
да пребъдва Любовта !                                       
       
                          4.08.2012г.                          
------------------------------------------------------------
                                                                        
     ЖИВОТЪТ                                            
 Велико нещо е живота                         
вечен и неповторим,                                       
живей разумно, със охота,                            
животът е неоценим.                                     
 Създаден е с Любов безмерна, 
 на Великия Творец,                               
цени го ! – той следа е вярна                       
животът – лавров е венец.                              
 Животът – Истината свята,              
 Светлината,                                           
 Мъдростта,                                              
да ползваме се от благата                               
във сърца, със Любовта.                            
 Страдание ,радост е живота,                              
за душите по света,                                        
път безсмъртен към Голгота,                      
път изминат от Христа.                                                           
                                                                               
   16.07.2012г.                            
------------------------------------------------------------          
                                                                                           
 С вярата в Христа                                 
служиш на Отца,                                                                                                                                  
 имаш висша цел                                                                                                                                                                                                                                                    
нов път си поел.                                               
 С вярата в Христа                                          
имаш свобода                                                
пълен си с Любов,                                           
човекът си нов.                                                 
   31.08.2012г.                                   
------------------------------------------------------------
                                                                         
 Обич искам да ви дам                                  
благост във сърца да влея,                                
Любовта е океан                                              
къпете се в Нея !                                                
   19.07.2012г.                            
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------------------------------------------------------------
                                                                                  
- животът изпит е голям                                      
в доброто нека да сме първи                                                           
в живота все от нас избран.                              
                                                                 
   29.07.2912г.                            
------------------------------------------------------------
                                                                       
 Душата със съзнанието се слива,  
щом чашата горчива,                                            
до дъно се изпива.                                         
 В страдание само се расте                  
благост ще ти се даде,                                   
вървиш в пътя на Христа                              
вървиш по вярната следа.                                                
------------------------------------------------------------
                                                                       
 Врабче с кафява перушинка,                   
само без птичата дружинка                            
подскачайки се спря до мен                         
поздрави ме с добър ден.                            
 Далече от човешка суета                      
смирено търси си храна,                             
радва се на светлий ден                               
ден от Бог благословен.                              
 Врабченце мъничко, красиво,               
вярвам че си по щастливо                           
без лакомията човешка,                                  
без пресметливостта човешка,                      
затова и не допускаш грешка.                        
------------------------------------------------------------
                                                                          
 От живота, не, не искай                            
с шепи Божии блага,                                        
лакомията потискай                                        
това го иска Любовта.                                     
 Смири дръзкото си его                         
то ти носи все беди,                                        
разведи се само с него,                                                            
със човешки хитрини.                                     
 Оповавай сал на Бога                           
в земен път си още ти,                                   
отшумява в теб тревога                                  
радост иде в идни дни.                                 
 Бог те иска не да знаеш,                        

Бог те иска не да можеш,                              
иска те смирен така,                                        
както бе смирен Христа.                                
                                                                      
   23.07.2012г.                             
----------------------------------------------------------
                                                                       
 Изучавай Любовта !                            
Разумното е Тя в света,                                 
пред Великото смири се                                
тъй пред Него появи се !                               
------------------------------------------------------------
                                                                        
 В пътя си на Любовта,                          
живей с Нея, с радостта,                               
верен път е това в света                                
път на твоята Съдба.                                        
    7.04.2013г.                                         
------------------------------------------------------------
                                                                         
 От болките не се оплаквай,                              
само с Бог ги сподели                                       
от Него всичко ти очаквай,                            
в пътя начертан върви.                                        
    7.04 2013г.                  
------------------------------------------------------------                                                           
                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
 Изучаваш ли Вселената,                                                                          
във всичките и проявления                               
свободен си от грешки-                                   
твоето спасение                                             
   7.04.2013г.                              
------------------------------------------------------------
                                                                       
 За Любовта не сме готови,                 
светии са при Любовта                                 
връх висок за нас е Тя                                   
в подножието сме на върха,                          
с вледенените сърца.                                     
   7.04.2013г.                              
------------------------------------------------------------                                                                                
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 Посрещай изгрева красив                    
с радостта, че си жив.                                       
Мисли за Същността,                                      
 за благата,                                                
 за преходността                                     
 на нещата,                                                
за красотата на земята !                                    
   7.04.2013г.                             
------------------------------------------------------------
                                                                        
 Божественото сметка все държи,  
как изразходваш кредита си ти,                   
разумен да си в мисли и дела,                       
отговор дължиш пред Любовта.                        
                                                           
   7.04.2013г.                               
------------------------------------------------------------
                                                                        
 Божието Царство                                                                     
цяла е Вселена                                                 
там душата наша,                                            
чувства се блажена                                         
искрицата от Същността                               
на Безсмъртието в света                                
    7.04.2013г.                                     
------------------------------------------------------------               
                                                                
 Щом си силен,                                                                                                        
служиш на Духа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ако си слаб,                                                        
обслужваш  плътта,                                        
ядеш, пиеш, спиш,                                           
към пропаст вървиш.                                       
Изяви се на света,                                             
в сърце с Любовта.                                      
    7.04.2013г.                    
------------------------------------------------------------
                                                                         
 Човек пребъдва във света                             
  с Любовта,                                                            
     Истината,                                                 
     Мъдростта.                                          
 С Тях е благ и обичлив,                                                        
 радостен е, че е жив !                                         
    7.04.2013г.                                      
------------------------------------------------------------

                                                                    
 Отчаянието да отстъпи                                      
място на надеждата.                                         
 Надежда в доброто на света                     
 надежда в Любовта !                                      
    7.04.2013г.                        
-----------------------------------------------------------
                                                                        
 Планът на Битието                                
е план за вси души                                          
пусни Любов в сърцето,                                 
егото смири !                                                       
 Планът на Битието                                
е замисъл велик                                               
с него в сърцето                                               
си Божий ученик.                                             
 Напразно се гадае                                 
за плана Велик,                                                            
Един е който знае,                                            
какъв си ученик.                                              
 За твоите мисли, чувства,                    
за твоите дела                                                  
отговор ще даваш                                            
пред строгата Съдба.                                    
…Тя е безпристрастна                                                                                  
към всичките души                                                                                   
 целта и е ясна                                      
душите да спаси.                                                                                                                                           
                                                   
  5.04.2013г.                                               
------------------------------------------------------------
                                                                         
 Животът земен, нереален,                      
илюзия е той голяма                                           
често тежък е, брутален,                                                     
нашата житейска драма.                                
 Напитка е за нас горчива,                        
от Съдбата справедлива                                
всеки човек получава,                                     
това което заслужава.                                    
    6.04.2013г.                            
------------------------------------------------------------
                                                                           
 Трябват ни                                               
години страдания,                                            
да стигнем до покаяние                                 
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и признаем,                                                         
че Бог ходи по земята,                                     
 с благостта,                                               
 красотата,                                                
 Светлината,                                               
 аромата,                                                    
 въздухът,                                                 
 храната,                                                                                   
Той е всичко на света                                        
Словото е Любовта !                                     
    7.04.2013г.                                  
------------------------------------------------------------
                                                                       
 Боже, колко красота,                               
носиш ни през пролетта ! -                             
поля поръсени с цветя                               
въздух чист с аромати,                                 
полъх нежен на ветрец                                  
светли мисли, любовта,                                  
във човешките сърца.                                      
                                         
                        9.04.2013г.                       
------------------------------------------------------------                             
                                                                         
 Любовта те иска жив                                                              
вътрешно да си красив                                                                                                                                                                                               
с Нея всичко е наред,                                        
Любовта е амулет.                                                      
------------------------------------------------------------
                                                                        
 С Бог, с Христовите слова,                 
сливам се със Вечността,                             
сигурна съм след това                                    
че присъства Любовта.                                 
Тя живота ми е дала,                               
Тя гради ми същността,                                 
Тя е Божия прослава,                                              
Тя Творецът е в света.                                         
                                                                     
    23.07.2012г.                     
-----------------------------------------------------------
                                                                          
 Иде , иде благодат                                
Силата на този свят,                                                  
Великото да разберем                                  
Любовта Му , да прозрем !                               

                                                                 
                           -
----------------------------------------------------------
                                                                 
 Предателите във света                               
не носят в сърца Любовта.                                               
Героите пък за това,                                     
се жертват, но за Любовта !                          
----------------------------------------------------------
                                                                         
 Човекът сам създаде ада,                         
сам трябва да го разруши,                             
задача важна му се пада                                  
в идните му земни дни.                                 
 Има произход велик,                          
но забравил е за него,                                   
щом познае Божий лик                                      
ще смири и свойто его.                                  
 Иде той от светлината,  
 но е влязъл в тъмнината,                                       
растенето с процес необходим,                                 
душите наши да спасим !                                                                                 
---------------------------------------------------------                                                                                                      
                                                                                                                                                           
 Първият подтик                                      
на човешката душа,                                          
е да възприеме Любовта,                                
в цялата И пълнота.                                         
 Никой не може да раздели                       
нашата душа,                                                      
от Бога в света.                                               
 Като „аксиома”                                         
да държим тази мисъл в ума !                          
                                                                    
   29.03.2013г.                          
------------------------------------------------------------
                                                                        
 Духът на човека                                      
израз е на Божията воля.                                
Духът е Разумното Начало,                            
То живота ни е дало.                                        
 Слушаме ли Духът                                
вървим в Божествен Път.                               
    29.03.2013г.                       
------------------------------------------------------------                                                                     
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 Непослушният живее в ада                   
мъчи се , страда.                                              
Разбере ли мъчението,                                  
открил е спасението.                                      
 Между рая и ада                                     
има пропаст , преграда,                                 
мъчно тя се преминава                                      
изпита за нас остава.                                       
 Христос дойде на света                              
да сложи мост над пропастта,                    
за да влезем в радостта                               
с помощта на Любовта.                                   
                                         
   29.03.2013г.                                   
------------------------------------------------------------
                                                                        
 Който веднъж е чул,                             
„мекият глас на Бога”,                                                 
Който оживява,                                               
 възкресява,                                                  
този глас няма забрава !                                                                                                                                  
Слушаш ли гласът на Духа                           
живееш в радостта.                                        
    9.04.2013г.                   
----------------------------------------------------------
                                                                                                                       
   ЛЮБОВТА                                                                       
За да имаш мир в душата                                        
в пътя и към Светлината,                              
постигни го със Любов                                                
да дадеш, да си готов !                                                      
                                                            
Давай, давай, всичко давай,                         
сал на Бога уповавай,                                    
Той е мощна канара,                                        
Той Творецът е в света.                                  
                                                                           
Бога в себе си познавай                                
злото мълком отминавай,                           
то калта е и застоя                                           
там миражен е покоя.                                     
                                                               
Ако бури те връхлитат                                               
връх висок си, знай това,                               
идат при теб без да питат,                                 
но градят ти Същността.                                          

                                                                         
Тя безсмъртното е в тебе,                             
Тя залогът е голям,                                        
кълне в теб посято семе,                                 
във живота не си сам.                                                         
                                                                    
Посети ли те  беда                                            
помоли се на Христа,                                      
безброй светли същества,                            
ще ти подадат ръка.                                        
                                                                   
Не унивай ! Нямаш право,                             
Любовта си да възпреш                                 
ти за Ней бори се здраво,                              
Тя духовен е градеж.                                       
                
Радостта ти е голяма                                     
щом Любов си подарила         
в Нея няма сал измяна                                                       
Любовта ти е закрила.                                  
    22.07.2012г.                    
------------------------------------------------------------
                                                                        
 Любовта,                                                
 Мъдростта,                                                                    
 Истината,                                                                                
се постигат                                                         
при абсолютна Свобода.                               
Да се стремим към това,                                
да виждаме доброто в човека,                        
в неговата душа.                                               
 Какво се случва днес в света ? -                             
хора срамуващи се от Любовта,                  
считат Я за глупаво нещо.                            
 В Любовта няма глупави неща.            
Глупости има, извън Любовта.                      
                                                                                  
    12.07.2012г.                    
------------------------------------------------------------
                                                                      
 Чувствителен,                                       
 интелигентен,                                           
 досетлив,              
 можеш и да си щастлив.                         
Кога се случва всичко това ? -                         
щом приложиш Любовта.                        
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------------------------------------------------------------                                                                                
       
  МОЯТА ДУША   
       
 В душата ми е тишина                                     
хармония с Любовта,                                       
това се случва всякога                                                                                   
щом едно е със Духа.                                      
                                                                   
Веселието е това                                            
блаженството на мига                                         
с блаженството е щастлива,                        
затова е и красива.                                          
                                                                   
Не се показва на света,                                 
сродена е с Любовта                                        
страхува се от злото, затова                                             
хармонията търси в Любовта.                            
       
    10 04.2013г.                         
----------------------------------------------------------
                                                                             
 Велико е Словото Твое                        
Велик Си навсякъде Ти,                                                
Мощен си звук на прибоя,                                  
който сърцата теши.                                       
 Боже ти си във всичко,                         
глътката въздух си Ти,                                   
импулса в сърцата на всички,                     
Скулпторът в нашите души.                                        
                                                                                          
    10.04.2013г.                                                      
------------------------------------------------------------
                                                                      
 Игра на слънчеви лъчи                                 
светли пролетни дни,                                     
аромати от цветя,                                               
преживяна красота !                                        
 Блаженство !                                        
 Тишина !                                                  
    14.04.2013г.                   
------------------------------------------------------------
                                                  
       
       
                                                                                

                                                                   
   


