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Молитви вечірні 
 

Господи Ісусе Христе, Боже наш, молитвами Пречистої 
твоєї Матері і всіх святих твоїх помилуй нас. Амінь. 

Царю небесний... Трисвяте...по Отче наш: 
Тропарі: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо 

ніякого одвіту не знаючи, оцю тобі молитву як Владиці ми, 
грішні, приносимо: помилуй нас.  

Слава: Господи, помилуй нас, бо на тебе ми уповали. Не 
прогнівайся дуже на нас, ні не пом’яни беззаконь наших, але 
зглянься і нині як милосердний і ізбав нас від ворогів наших, 
бо ти єси Бог наш, а ми -  люди твої, всі – діла рук твоїх, і ім’я 
твоє призиваємо 

І нині:  Милосердя двері відкрий нам, благословенна 
Богородице, щоб, надіючись на тебе, ми не погибнули, але 
щоб ізбавились тобою від бід. Ти бо єси спасення роду 
християнського. 

Господи помилуй (12 ). 
 
Молитва 1 святого Макарія Великого до Бога Отця 
 
Боже вічний і Царю всякого сотворіння, що сподобив 

мене дожити до цього часу, прости мені гріхи, які я вчинив у 
цей день ділом, словом і думкою, й очисти, Господи, 
смиренну мою душу від усякої скверни плоті і духа. І дай 
мені, Господи, в цю ніч сон мирний, щоб, вставши з мого 
смиренного ложа, я догоджав пресвятому імені твоєму в усі 
дні життя мого, та переміг ворогів моїх, що борються проти 
мене. І ізбави мене, Господи, від помислів суєтних, що 
оскверняють мене, та від похотей лукавих. Бо твоє є царство, і 
сила, і слава з єдинородним твоїм Сином, і пресвятим, і 
благим, і животворящим твоїм Духом нині, і повсякчас, і на 
віки вічні. Амінь. 
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Молитва 2 святого Антіоха до Господа Ісуса Христа 
 
Вседержителю, Слово Отче, сам всесвятий Ісусе Христе. 

З великого милосердя свого ніколи не покидай мене, раба 
твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю 
твоїх овець, не віддай мене на поталу зміїну  і не залиши мене 
для того, щоб сатана спокушував мене, бо насіння зла в мені 
є. Ти ж бо, Господи, достойний поклоніння, Царю святий, 
Ісусе Христе, у сні мене охорони Світлом, що ніколи не 
меркне – Духом твоїм Святим, що ним освятив єси учеників 
твоїх. Дай, Господи, і мені, недостойному рабові твоєму, 
спасіння твоє на ложі моїм і просвіти розум мій світлом 
розуміння святого Євангелія твого, душу любов’ю хреста 
твого, серце чистотою слів твоїх, тіло моє Твоїми Страстями, 
думку мою твоїм смиренням охорони; і підведи мене в час 
слушний, щоб славословити тебе. Бо  прославлений єси з 
безначальним твоїм Отцем, і пресвятим Духом на віки. Амінь. 

 
Молитва 3 до Святого Духа 
 
Господи, Царю небесний, Утішителю, Душе істини, 

умилосердися і помилуй мене, грішного раба твого, відпусти і 
прости мені недостойному все, чим згрішив я сьогодні як 
людина, а може навіть і  не як людина, а гірше тварини. Всі 
гріхи мої вільні і невільні, свідомі і несвідомі, що вчинені 
мною через молодість або  злу науку і зухвальство, прости. 
Може, твоїм іменем клявся або хулив його в своїх думках, 
може, комусь докоряв чи обмовляв когось в гніві моїм, може, 
когось засмутив чи прогнівався на нього, обманював і 
надмірно спав, або убогим, що заходив до мене, погордив, чи 
брата мого засмутив. Або може сварився, посуджував, над 
кимось виносився, був гордий і розгніваний. Або, коли на 
молитві стояв, то  розум мій  поривався до лукавства світу 
цього, або про розпусне помислив, або об’їдався чи 
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 обпивався, без глузду сміявся, або щось зле задумав, чи, 
бачачи доброту ближнього, заздрив йому, негідне щось 
говорив, може з гріха брата мого посміявся, хоч і мої 
прогрішення незлічені. Може, до молитви був недбайливий 
або й ще щось інше вчинив я, про що не пам’ятаю, але все це 
та ще більше я зробив. Помилуй мене, Творче і Владико, 
лінивого і недостойного раба твого, остави, відпусти і прости 
мені як благий і чоловіколюбець. Щоб я, блудний, грішний і 
окаянний спокійно ліг, заснув і відпочив та, вставши, 
поклонився, і оспівуючи, прославив пречесне ім’я  твоє з 
Отцем і єдинородним його Сином нині, і повсякчас, і на віки 
вічні. Амінь. 

 
Молитва 4 святого Макарія Великого 
 
Що тобі принесу, або чим тобі віддячу, 

великодарований, безсмертний Царю, щедрий і 
чоловіколюбче Господи, за те, що мене, який лінується тобі 
служити і нічого доброго не вчинив, ти довів до кінця цього 
дня, що минув, направляючи до смиренності і спасіння мою 
душу? Будь милостивий до мене грішного, бо я не вчинив 
ніякого доброго діла, віднови пропащу мою душу, що 
осквернилася безліччю гріхів, і відкинь від мене помисел 
лукавий видимого цього життя. Єдиний ти Безгрішний, 
прости провини мої, заподіяні в цей день свідомо і несвідомо, 
словом, ділом і думкою й усіма моїми почуттями. Ти сам, 
покриваючи, збережи мене від усякого злого нападу, 
захищаючи божественною твоєю владою та невимовним 
чоловіколюбством і силою. Очисти, Боже, безліч моїх гріхів, 
благоволи, Господи, звільнити мене від тенет диявольських, 
спаси мою стражденну душу і осіни мене світлом лиця твого, 
коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном 
неосудним, і охорони думки раба твого від лихих мрій і 
турбувань. Віджени від мене всю сатанинську дію, просвіти 
мисленні очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. 
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 Пошли мені ангела миру, хоронителя і наставника для душі і 
тіла мого, щоб він визволив мене від ворогів моїх, щоби я, 
вставши зі сну, приніс тобі подячні молитви. О, Господи, 
почуй мене грішного і убогого раба твого. Дай мені з чистим 
серцем навчатися закону твого, віджени від мене диявольську 
зневіру, щоб благословити ім’я твоє святе, і прославляти, і 
славити Пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним у 
захист. І прийми її, що молиться за нас, бо знаю, що вона 
наслідуючи твоє чоловіколюбство, не перестає за нас благати. 
Її заступництвом, знаменням, і силою чесного хреста, і всіх 
святих твоїх збережи мою убогу душу, Ісусе Христе, Боже 
наш, бо ти святий єси і препрославлений на віки. Амінь. 

 
Молитва 5 
 
Господи Боже наш, все, в чому я згрішив сьогодні, 

словом, ділом чи думкою, ти як благий прости мені. Мир і 
безтурботний сон даруй мені, ангела твого хоронителя пошли 
мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла, бо ти 
єси охоронець душ і тілес наших, і тобі славу возсилаємо 
Отцю, і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки 
вічні. Амінь. 

 
Молитва 6 
 
Господи Боже наш, в якого ми віруємо і чиє ім’я більше 

всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну, 
полегшення для душі і тіла і охорони нас від усякого видіння 
і темної пристрасті; припини пристрасне бажання, погаси 
полум’я тілесного збудження, подай нам смиренно пожити у 
слові і ділі, щоб, сприйнявши доброчесне життя, не позбутися 
нам обіцяного твого блага, бо ти благословенний єси на віки. 
Амінь. 
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 Молитва 7 Петра Студита до Пресвятої Богородиці   
 
До тебе, Пречистої Божої Матері, я припадаю і молюся: 

ти знаєш, Царице, як я безперестанно грішу і прогнівляю 
Сина твого і Бога мого. І хоч багаторазово каюся, але знову 
неправедним стаю перед Богом, й ще раз зі страхом каюся, та 
відразу те саме роблю: невже Господь уразить мене? 
Владичице моя Богородице, ти знаєш, що я цілком бриджуся 
злими моїми ділами і всіма думками, люблю закон Бога мого, 
але не знаю Пречиста Царице, чому доброго не роблю, а зле, 
якого не хочу, роблю. Не допускай, Пречиста, виконуватися 
злій моїй волі, але нехай буде воля Сина твого і Бога мого, 
який мене спасе, врозумить і подасть благодать Святого Духа, 
щоб я від тепер перестав робити зле і останок часу прожив 
згідно заповідей Сина твого і Бога мого, якому належить 
всяка слава, честь і держава з безначальним його Отцем і 
пресвятим, благим, і животворящим Духом, нині і повсякчас, 
і на віки вічні. Амінь. 

 
Молитва 8 до Пресвятої Богородиці  
 
Благого Царя благая Мати, Пречиста і Благословенна 

Богородице Маріє, милість Сина твого і Бога нашого вилий на 
мою грішну душу і твоїми молитвами настав мене на діяння 
благі, щоб останок життя мого я прожив без гріха і через тебе 
знайшов рай, Богородице Діво, єдина чиста і благословенна. 
Амінь. 
 

 
Молитва 9 до св. Ангела-Хоронителя 
 
Ангеле Христів, Хоронителю мій святий, покровителю 

душі і тіла мого, прости мені все, чим я згрішив у цей день, і 
від усякої спокуси ворожої звільни мене, щоб я ніяким гріхом 
не прогнівив мого Бога, але молися за мене, грішного і 
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 недостойного раба, щоб стати мені достойним благости й 
милости Всесвятої Тройці і Матері Господа мого Ісуса Христа 
та всіх святих. Амінь. 

 
Кондак Богородиці (г.8) 
Непереможній Владарці на честь перемоги,  ми 

врятовані від лиха, благодарні пісні виписуємо тобі, раби твої, 
Богородице. А ти, що маєш силу нездоланну, від усяких нас 
бід охорони, щоб звати тобі: радуйся, Невісто неневісная. 

 Преславна приснодіво Богородице, прийми  молитви 
наші і донеси їх Синові твоєму і Богові нашому, щоб спас 
задля тебе душі наші. 

 Все уповання моє на тебе покладаю, Мати Божа, 
збережи мене під покровом твоїм. Богородице Діво, не 
погордуй мною, грішним, що потребує твоєї помочі і твого 
захисту, бо на тебе уповає душа моя, помилуй мене. 

 Уповання нам – Отець, прибіжище наше – Син, і 
покровитель нам – Дух Святий. Тройце Свята, Боже наш, 
слава тобі. 

Достойно є... Слава і нині ... Господи помилуй (3) 
Господи благослови: 

Господи Ісусе Христе, Боже наш, задля молитов 
пречистої твоєї Матері, преподобних і богоносних отців 
наших і всіх святих, спаси мене грішного. 

 
Молитва святого Івана Дамаскина 
Вказуючи на постіль свою, промовляй: 
Владико чоловіколюбче, невже ця постіль буде мені 

домовиною, чи ще окаянну мою душу просвітиш світлом дня? 
Ось бо домовина стоїть передо мною, ось смерть чекає на 
мене. Суду твого, Господи, я боюся та нескінченної муки, зло 
ж робити не перестаю і завжди прогнівляю тебе, Господа 
мого, і пречисту твою Матір, і всі небесні сили, і святого 
ангела хоронителя мого. Знаю, Господи, що я недостойний 
чоловіколюбія твого, але достойний осудження і муки. Та, 
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 Господи, чи хочу, чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника 
спасаєш, то тут немає нічого дивного, і якщо чистого 
помилуєш, то тут нема нічого незвичайного, бо вони достойні 
твоєї милості, але вияви дивну твою милість і чоловіколюбіє 
на мені грішному, і нехай моє зло не перевершить твою 
безмежну благість і милосердя,  та, якими лиш задумами 
знаєш, спаси мене. 

 
Молитви ранішні 

 
Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе 

Христе, Сину Божий, помилуй нас. Амінь. 
Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. 
Царю Небесний…, Святий Боже (тричі), Слава і нині, 

Пресвята Тройце…, Господи помилуй (тричі), Слава і нині, 
Отче наш… 

Бо твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого 
Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

 
Тропарі Троїчні 
Вставши зі сну, припадаємо до Тебе, Благий, і 

ангельську пісню співаємо тобі, Сильний: свят, свят, свят єси, 
Боже, заступництвом безплотних твоїх, помилуй нас. 

Слава: 
Ти, Господи, що зі сну підняв мене, розум мій просвіти, 

серце і уста відкрий, щоб оспівувати Тебе, Свята Тройце: 
свят, свят, свят єси, Боже, молитвами всіх святих твоїх, 
помилуй нас. 

І нині: 
Коли несподівано Суддя прийде, тоді вчинки кожного 

виявляться, тому зі страхом взиваймо опівночі: свят, свят, 
свят єси, Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас. 

Господи помилуй (12 раз). 
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 Молитва св. Макарія до Пресвятої Тройці 
  
Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці 

єдиний, що у превеликій доброті і в безмежній терпеливості 
не розгнівався на мене, грішного і негідного, та не погубив 
мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму 
чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою 
молитвою прославляв твою силу. Просвіти, Владико, мої 
духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в 
твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені 
виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та 
славити всесвяте ім’я твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині 
і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

 
Поклін Ісусові Христові 
 
Прийдіте, поклонімся цареві нашому,  Богу. 
Прийдіте, поклонімся Христові, цареві нашому  Богу. 
Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа 

Ісуса Христа,  царя і Бога нашого. 
 
Псалом 50 

         Помилуй мене, Боже... 
 
Символ віри: 

         Вірую в єдиного Бога... 
 
Молитва 1- ша, святого Макарія Великого 
 
Боже, очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго 

не вчинив перед тобою, але ти ізбави мене від лукавого, і 
нехай буде в мені воля твоя, щоб я неосудно відкрив уста мої 
грішні і славив святе ім’я твоє, - Отця, і Сина, і Святого Духа, 
нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. 
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 Молитва 2-га, того ж святого 
 
Вставши зі сну, ранішню пісню приношу тобі, Спасе, і, 

припадаючи взиваю до тебе: не дай мені заснути в гріховній 
смерті, але ущедри мене, ти, що добровільно розп’явся; і 
мене, що лежу у лінощах, підніми швидко і спаси, в 
предстоянні і молитві. І по сні  нічнім пошли мені світлий і 
безгрішний день, Христе Боже, і спаси мене. 

 
Молитва 3-тя, того ж святого 
 
До тебе, Владико Чоловіколюбче, вставши зі сну, 

вдаюся і до праці твоєї стаю з твоєї милости, і молюся тобі: 
помагай  мені повсякчасно  у кожному ділі, і захисти мене від 
усякого зла, що є в світі, і від диявольської спокуси, і спаси 
мене, і введи в царство твоє вічне. Бо ти єси мій Сотворитель і 
всяких благ промисленник і податель, на тебе бо все уповання 
моє, і тобі славу возсилаю, нині, і повсякчас і на віки вічні. 
Амінь. 

 
Молитва 4-та, того ж святого 
 
Господи, ти, що з великої твоєї милости і щедрот твоїх 

дав мені, рабу твоєму, минулий час ночі цієї перебути без 
напасти від усякого зла і супротивника. Ти сам, Владико, 
Сотворителю усього, сподоби мене істинним твоїм світлом і 
просвіченим серцем творити волю твою, нині і повсякчас і на 
віки вічні. Амінь. 

 
Молитва 5-та 
 
Господи Боже, Вседержителю, ти, що приймаєш від 

небесних твоїх сил трисвяту пісню, прийми і від мене, 
недостойного раба твого, цей ранішній спів, і дай мені у всі 
дні життя мого і на всякий час тобі славу возсилати, Отцю і 



11

 Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки вічні. 
Амінь. 

 
Молитва 6-та святого Василія Великого 
 
Господи, Вседержителю, Боже небесних сил і всякої 

плоті, що у вишніх живеш і  на нас смиренних споглядаєш і 
випробовуєш серця і думки і те, що є таємне в людині, добре 
бачиш; безначальне і присносущне світло, у якому немає ані 
тіні зміни або перетворення. Сам, безмертний Царю, прийми 
моління наше, яке ми в цей час скверними своїми устами 
творимо, на множество щедрот твоїх сподіваючись, і прости 
нам прогрішення наші, що ділом, словом чи думкою, свідомо 
чи несвідомо заподіяні нами, і очисти нас від усякої скверні 
плоті і духа, сотворивши нас храмом Чесного і Святого твого 
Духа, і даруй нам, щоб ми в бадьорості серця і тверезості 
розуму прожили всю ніч цього життя, очікуючи пришестя 
світлого і явленого дня єдинородного твого Сина, Господа 
Бога і Спаса нашого, Ісуса Христа, коли він зі славою, Суддя 
всіх, прийде, щоб віддати кожному по його ділах. Нехай не в 
розслабленні і лінивстві, а в бадьорості і щирій праці ми 
з’явимось і будемо готовими ввійти з ним у божественне 
Царство його слави, де незмовкаючий голос тих, що 
торжествують, і невимовна насолода тих, що оглядають 
неосяжну доброту лиця твого, бо ти єси істинне світло, що 
освітлює і освячує все, і тебе оспівує все сотворіння на віки. 
Амінь. 

 
Молитва 7-ма, того ж святого 
 
Благословляємо тебе, небесний Боже і Господи милости, 

за те, що виявляєш на нас повсякчасно безліч великих, 
недосяжних, славних і дивних діл своїх, що дав нам сон на 
підтримку нашої немочі і відпочинок від праці знесиленого 
тіла. Благодаримо тебе, що не погубив нас із беззаконнями 
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 нашими, а зі звичайного твого чоловіколюбства підняв нас зі 
сну, щоб славословити владу твою. Тому молимо твою 
безмірну благість: просвіти наші думки, підведи очі і розум 
наш від тяжкого сну лінощів, відкрий наші уста, наповни їх 
хвалою твоєю, щоб ми могли непохитно визнавати і славити 
тебе, безначального Отця, із єдинородним твоїм Сином, і 
пресвятим, благим, і животворящим твоїм Духом, нині, і 
повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

 
Молитва 8-ма святого Івана Золотоустого 
На кожну годину дня і ночі 
 
Господи, не позбав мене небесних твоїх благ. Господи, 

захорони мене від вічних мук. Господи, якщо думками, 
словом або ділом згрішив я, прости мені. Господи, позбав 
мене несумлінности, забуття, легковажности і закам’янілої 
нечутливости. Господи, охорони мене від усіх спокус. 
Господи просвіти моє серце, затемнене лукавими похотями. 
Господи, я  як людина згрішив, - а ти як Бог щедрий помилуй 
мене, бачачи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать 
свою на поміч мені, щоб я прославив ім’я твоє святе. Господи 
Ісусе Христе, впиши мене, раба твого, в книгу життя і даруй 
мені кінець добрий. Господи Боже мій, хоч і нічого доброго 
не зробив я перед тобою, але дай мені за благодаттю твоєю 
покласти початок добрий. Господи, окропи в моє серце росу 
благодаті Твоєї. Господи неба і землі, згадай мене, грішного 
раба твого, окаянного й нечистого в Царстві твоїм. Амінь. 

Господи, в покаянні прийми мене. Господи, не остав 
мене. Господи, не введи мене в напасть. Господи, дай мені 
добру думку. Господи, дай мені сльози і пам’ять про смерть, і 
упокорення. Господи, дай мені намір визнати гріхи мої. 
Господи, дай мені смиренність, чистоту і послушність. 
Господи, дай мені терпеливість, великодушність і лагідність. 
Господи, посади в мені корінь доброго і страх перед тобою в 
серце моє. Господи, сподоби мене любити тебе зі всієї душі 



13

 моєї, всіма мислями моїми, творити в усім волю твою. 
Господи, хорони мене від лихих людей, нечистих духів і злих 
пристрастей, і від усякого іншого нечестивого діла. Господи, 
ти знаєш, що робиш, як ти волиш; нехай буде воля твоя й у 
мені грішному, бо ти благословенний єси на віки. Амінь 

 
Молитва 9-та до Господа нашого Ісуса Христа 
 
Многомилостивий і всемилостивий Боже мій, Господи 

Ісусе Христе, що з безмірної твоєї любови зійшов єси і 
воплотився, щоб спасти всіх. І ще, Спасителю, молю тебе, 
спаси мене за благодаттю твоєю, бо якщо за діла мої спасеш 
мене, то це не буде благодать і дар, але більш -  як обов’язок. 
Ти, що багатий в щедротах і невимовний в милостях: бо ти 
сам сказав, Христе мій: “Хто вірує в мене, житиме, і смерти 
не побачить повік”. Якщо віра в тебе спасає тих, що у відчаю, 
то я вірую, спаси мене, бо ти єси Бог мій і Сотворитель. Віра 
ця замість діл нехай буде мені, Боже мій, бо не знайдеш у 
мені діл, що виправдали б мене. Але цієї віри моєї нехай 
вистачить замість діл моїх. Вона нехай відповідає за мене, 
нехай виправдає мене, нехай зробить мене причасником 
вічної твоєї слави. Щоб не полонив мене сатана і не 
похвалився, Слове, що відірвав мене від твоєї руки і захисту. 
Але хочу, чи не хочу, спаси мене, Христе, Спасе мій, скоро 
вийди мені на зустріч і врятуй мене, бо загибаю: бо ти єси Бог 
мій від лона матері моєї. Сподоби мене, Господи, нині 
возлюбити тебе, як іноді я любив той самий гріх, і ще 
послужити тобі без лінивства так, як служив я раніше 
облесливому сатані. Тепер же служитиму тобі, Господу і Богу 
моєму, Ісусу Христу, в усі дні життя мого, нині, і повсякчас, і 
на віки віків. Амінь. 

 
Молитва 10-та до Ангела Хоронителя 
Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на 

охорону! Щиро благааю тебе: просвічуй мене сьогодні, 
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 хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на 
спасенну дорогу.  Амінь.  

 
 
Молитва 11-та до Пресвятої Богородиці 
 
Пресвятая Владичице моя, Богородице, святими твоїми і 

всесильними молитвами, віджени від мене, смиренного  і 
окаянного раба твого: нудьгу, забуття, нерозум, 
недбайливість і всі скверні, лукаві і злі помисли, що походять 
від окаянного мого серця і затемненого розуму. Погаси 
полум’я пристрастей моїх, бо убогий я є і окаянний, та 
визволи мене від багатьох спогадів, що пригнічують мене, та 
від усіх злих діянь. Бо ти благословенна від усіх родів і 
славиться пречесне ім’я твоє на віки вічні. Амінь. 

 
Покаянна молитва 
 
Ослаби, прости, відпусти,Боже, прогрішення наші, 

вольні і невольні, що в слові і ділі, свідомі і несвідомі, що в 
думці й у помислі, що вдень і вночі – все нам прости, бо ти 
благий і чоловіколюбець. 

 
Після цього: Достойно є… Слава: І нині. Господи 

помилуй (тричі) Господи  благослови: 
Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе 

Христе Сину Божий, помилуй мене грішного. Амінь. 
 
 
 
 


