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Всемогъщи и прави Господи, Иисусе Христе, от Когото прося милост за моите 

приятели, Ти виждаш и туй, дето желае за враговете ми моето сърце. Тъкмо Ти, Който 

изпитваш сърца и утроби (Пс. 7:10), Ти проникваш в съкр о веното на ума ми. За Теб 

тъкмо е видно, щом в душата на слугата Ти бъде засято нещо, достойно за Тебе. И не 

може да се укрие от Теб, ако аз или враг човек посеем нещо, което е за изгаряне в огъня 

(вж. Мат. 13:24-30). Не презирай, благи Боже, засятото от Теб, но го подкрепи и 

умножи, доведи го до съвършенство и го съхрани! Защото както не можех нищо добро 

да захвана без Тебе, тъй и не мога да се усъвършенствам или да го съхраня без Твоята 

подкрепа. Не съди ме, милостиви Боже, заради онуй в мен, що не Ти се нрави, но 

премахни, което не Си турил (Лук. 19:21) и спаси душата, сътворена от Теб. Не мога да 

се поправя без Теб, тъй като, добри ли сме, сам Ти създаваш нас и не само (вж. Пс. 

99:3), нито пък ще може да се запази душата ми, ако я съдиш според низостта й. 

И тъй Ти, Господи, единственият, имащ власт, Ти, единственият милосърдец, 

сам ме правиш да обичам враговете си, а Ти въздай им и мене възмезди. И пожелая ли 

им някога нещо извън мярата на любовта, било по незнание, било от немощ или поради 

злоба: благи Господи, недей им го въздава и мен не възмездявай! 

Ти, Който Си истинската светлина (Иоан. 1:9), просветли слепотата им! Ти, 

Който Си висшата истина, изправи заблудата им! Ти, Който Си истинният живот, 

оживотвори душите им! Нали Ти рече чрез любимия Си ученик, че който не обича, 

пребъдва в смърт (1 Иоан 3:14)! И тъй умолявам, Господи, отр еди им в дар  да имат 

толкова любов към Теб и ближните, че да нямат пред Лицето Ти грях към брата си! 

Нека, прави Боже, нека не ставам повод за смъртта на моите братя, нека не бъда 

за тях камък на съблазън и камък на препъване (вж. 1 Петр. 2:7)! Стига ми и ми е 

много, Господи, че съм съблазън сам за себе си самия. Стига ми и моят грях. Умолява 

Те слугата Ти за съслужителите свои (вж. Мат. 18:28): нека не отблъснат тъй великата, 

тъй благата милост Господня заради мене, но заради Теб и според волята Ти да се 

помирят с Тебе и да намерят съгласие с мен. 

Тази е мъстта, която иска да докара над спътниците ми в служението и в греха 

съкровеното на моето сърце. Това е наказанието, което смирено измолва душата ми за 

моите съслужители и моите врагове: За да обикнем Теб и себе си едни други да 
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обикнем, както искаш Ти и както се иска от нас; за да дадем удовлетворение на благия 

Бог, както заради самите себе си, така и заради другите; за да се отдадем в съгласие на 

общия Господар в общата любов – учителка по благост. Това е отмъщението, което 

този твой грешник настоява да се отреди на всичките му зложелатели и злодеятели. 

Снизходителни Господи, тъй отреди за грешниците пред Теб! 

Стори го, благи мой Творецо и милосърдни Съднико мой, стори го посредством Твоето 

неподдаващо се на гняв милосърдие: прости ми всички мои дългове, ако и аз пред Твоя 

взор прощавам на всичките си длъжници (вж. Мат. 6:12). И дори все още да не е, и 

даже, защото още не го е сторил съвършено според Твойта мярка, но иска да го стори и, 

сила сбирайки чрез Теб, каквото може прави моят дух, и туй самото Ти принасям, че и 

Ти, ако поискаш, съвършено греховете мои да простиш и да се смилиш над моята душа, 

тъй както можеш само Ти. 

Чуй ме, чуй, велики Боже и Господи благи, от действието на чиято любов копнея 

да се утолявам, но не може да Ти се насити гладната моя душа, а устата ми не открива 

достатъчно за сърцето ми име, с което да Те призове. Защото никое име не ми е така 

вкусно, както Те възприема чувството ми, дарено от Теб. Молех се, Господи, да мога, 

но по вече исках, отколкото можех. Чуй ме, чуй ме, какот мо жеш Ти, Ко йто мо жеш 

каквото поискаш. Молех се като слаб и грешник, чуй, чуй както можеш Ти и се смили! 

И въздавай не само на приятелите и враговете ми, за които се моля, но, както знаеш да 

се грижиш за всеки един, без това да въвежда различие във волята Ти, така раздавай 

лековете на милосърдието Си на всички живи и на всички мъртви! А мен, Спасителю 

на света, чувай винаги, но не според както иска сърцето ми, не според както се моли 

устата ми, а според както искаш и знаеш, че трябва да искам и моля, Ти, Който с Отца и 

Духа Свети си Бог жив и царстващ во веки веков! Амин! 
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