ВЪЗДИШКИ НА ГРЕШНАТА ДУША
КЪМ СПАСИТЕЛЯ
СВ.ТИХОН ЗАДОНСКИ
МОЛИТВЕНО СЪКРОВИЩЕ

1. Изведи от тъмница душата ми, за да
славя Твоето име.
2. Иисусе, Сине Божий, помилвай ме!
3. Привлечи ме, за да дойда при Теб.
4. В тъмница съм затворен, Господи, и
мрак ме окръжава. Свързан съм с много

железни вериги, и нямам облекчение.
Развържи ми веригите, за да бъда
свободен. Прогони ми мрака, за да видя
Твоята светлина. Изведи ме от
тъмницата, за да дойда при Теб.
5. Дай ми уши да Те слушам.
6. Дай ми очи да Те виждам.
7. Дай ми вкус да Те вкусвам.
8. Дай ми обоняние да долавям Твоето
благоухание.
9. Дай ми нозе да идвам при Теб.
10. Дай ми уста да говоря за Теб.
11. Дай ми сърце, което да се бои от Теб и
да Те обича.
12. Насочи ме, Господи, в Твоя път и аз
ще ходя в Твоята истина.
13. Защото Ти си Пътят, Истината и
Животът.

14. Вземи моето от мене и ми дай да
върша Твоята блага воля.
15. Отнеми вехтото и дай ми ново.
16. Изтръгни каменното ми сърце и ми
дай сърце от плът, което Теб да обича,
Теб да почита, Теб да последва.
17. Дай ми очи, за да видя Твоята любов.
18. Дай ми зрение, за да видя Твоето
смирение и да го последвам.
19. Дарувай ми да виждам Твоята кротост
и търпение, и да ги последвам.
20. Само кажи дума и ще бъде всичко.
Защото Твоята дума е дело.
21. Вярвам, Господи, помогни на моето
неверие.
22. Иисусе, Сине Божий, помилвай ме.
23. Бъди храна и питие на душата ми.
24. Бъди извор за моята жадна душа.

25. Бъди светлина за моята помрачена
душа.
26. Бъди ми утеха в моята скръб.
27. Бъди ми веселие в моята тъга.
28. Бъди ми избавление от моето робство.
29. Бъди ми мир и спокойствие против
злата моя съвест.
30. Бъди ми мъдрост против моето
безумие.
31. Бъди ми ходатай против моите
клеветници.
32. Бъди ми оправдание от моите грехове.
33. Бъди ми освещение от моята
нечистота.
34. Бъди ми победа против моите
неприятели.
35. Бъди ми защита против моите
гонители.
36. Бъди ми ходатай против Божия гняв.

37. Бъди жертва за моите грехове.
38. Бъди ми подкрепа в моята слабост.
39. Бъди ми живот в моята смърт.
40. Бъди ми светлина в моето недоумение.
41. Бъди ми сила против моята немощ.
42. Бъди на мен -сирака, вечен Отец.
43. Бъди Съдия против моите
оскърбители.
44. Бъди Цар против дяволското царство.
45. Бъди ми вожд в моя път.
46. Бъди ми застъпник в часа на моята
смърт.
47. Бъди ми вечен живот подир моето
възкресение.
48. Иисусе, Сине Божи, помилвай ме.
49. Дай слава на Твоето име, а на мен
вечно спасение.
50. Не нам, Господи, не нам, а на Твоето
име дай слава. Амин.
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