
Перевод Богослужения Часов на киргизский язык 

 



1 час 

Чтец: Келгиле, Кудайыбыз Падышага таазим кылалы; 

Келгиле, Кудайыбыз Машайак Падышага таазим кылып, астына  

Жыгылалы; 

Келгиле, Падыша жана Кудайыбыз Машайактын Өзүнө таазим  

кылып, астына жыгылалы! 

 

5 забур 

 

Теңир, сөздөрүмдү ук, ойлорумду түшүн.  

 Муң-зарыма кулак сал, Падышам менин, Кудайым менин! Анткени мен Сага 

сыйынып жатам.  

 Теңирим! Таң заардан үнүмдү ук, алдыңа эрте келип күтүп турам.  

  Анткени Сен мыйзамсыздыкты сүйбөгөн Кудайсың. Жамандык кылган адам 

Сенин алдыңда тура албайт.  

 Кудайсыздар көз алдыңда тура алышпайт: мыйзамсыз иш кылгандын 

бардыгын Сен жек көрөсүң.  

 Жалган айткандарды Сен ойрон кыласың. Канкор менен калпычыдан Теңир 

жийиркенет.  

  Мен болсо Сенин улуу ырайымың менен Сенин үйүңө кирем, Сенин ыйык 

ийбадатканаңды карап, Сенден коркуу менен таазим кылам.  

  Теңир! Душмандарым үчүн мени чындык жолуңа сал, менин алдымдагы 

Өзүңдүн жолуңду түздө.  

  Анткени алардын оозунда чындык жок: алардын жүрөгү – бүлгүн, 

кекиртеги – ачык мүрзө, тилдери менен жасакерленишет.  

  Кудай, аларды жазала, алар өздөрүнүн арам оюнан апат болушсун. Аларды 

көп мыйзамсыз иштери үчүн четке как, анткени алар Сага баш ийишкен жок.  

  Сага таянгандардын бардыгы кубанычка бөлөнүп, түбөлүккө шаттанышат, 



Сен аларды коргойсуң. Сенин ысымыңды сүйгөндөр Сени менен 

мактанышат.  

  Анткени Сен, Теңир, адил адамга батаңды бересиң, аны Өзүңдүн ырайымың 

менен калкан сымал калкалайсың. 

 

89 забур 

 

 Оо Теңир! Сен биздин түбөлүктүү баш калкалар жайыбызсың.  

 Тоолор жаралганга чейин эле, Өзүң жер менен ааламды жаратканга чейин 

эле, кылымдар мурун эле Сен Кудай болчусуң.  

 Сен адамды алдан тайдырып: «Адам баласы, кайрадан топуракка кайт!» – 

дейсиң.  

 Анткени Сенин көз алдыңда миң жыл кечээ эле өтүп кеткен күндөй, түнкү 

күзөт убагындай.  

 Сен аларды сел алгандай алып кетесиң. Алардын өмүрү түш сыяктуу; 

алардын жашоосу эртең менен өсүп чыгып, гүлдөп, көгөрүп, кечинде 

чабылып, кургап калган чөп сыяктуу.  

 Анткени биз Сенин каарыңдан жок болобуз, Сенин жаалыңдан дүрбөлөңгө 

түшөбүз.  

 Сен биздин мыйзамсыз иштерибизди Өзүңдүн алдыңа, жашыруун  

үнөөлөрүбүздү Өз жүзүңдүн жарыгынын алдына койдуң.  

 Биздин бардык күндөрүбүз Сенин каарыңдын астында өттү. Биз өз 

жылдарыбызды үн сыяктуу жоготтук.  

 Биздин өмүр жашыбыз – жетимиш жыл, ал эми күч-кубаттуу болсок – сексен 

жыл. Анын эң сонун учуру – эмгек жана оору. Анткени өмүрүбүз зуулдап тез 

өтөт.  

 Сенин каарыңдын күчүн ким билет? Сен каарданганда, аларга эмне 

кыларыңды ким билет?  

 Акылдуу болушубуз үчүн, өлө тургандыгыбыз жөнүндө ойлоно жүргөндү 

үйрөт.  



 Теңирим, бизге кайрыл! Качанга чейин ушинте бересиң? Өзүңдүн кулдарыңа 

ырайым кыл.  

 Бизди Өзүңдүн ырайымыңа эртерээк тойгуз, ошондо биз өмүрүбүз өткөнчө 

кубанычка, шаттыкка бөлөнөбүз.  

 Сен бизди жабыркаткан күндөрүң үчүн, азапка салган жылдарың үчүн 

кубандыр.  

 Өз кулдарыңа Өз иштериңди көрсөт, алардын балдарына Өз даңкыңды 

көрсөт.  

 Кудай-Теңирибиздин ырайымы биздин үстүбүздө болсун. Биздин 

иштерибизге ийгилик бер, биздин колдон чыккан иштерге ийгилик бер! 

 

100 забур 

 

Мен ырайым жана акыйкаттык жөнүндө ырдаймын. Теңир, мен Сага 

ырдаймын.  

 Күнөөсүз жол жөнүндө ой жүгүртөм: «Сен мага качан келесиң?» Мен өз 

үйүмдө жүрөгүмдүн тазалыгы менен жүрөм.  

 Мен өзүмдүн көз алдыма кереги жок буюмдарды койбойм. Кылмыш ишти 

жек көрөм, ал мага жабышпайт.  

 Бузулган жүрөк менден алынат, жаман нерсени билбей калам.  

 Өз жакынын жашыруун ушактаганды кууп чыгам. Текебер көзгө жана 

менменсинген жүрөккө чыдабайм.  

 Менин көздөрүм жердеги ишенимдүүлөрдө, алар менин жанымда турушат. 

Күнөөсүз жолдо жүргөн адам мага кызмат кылат.  

 Жүзү каралык менен иш кылгандар менин үйүмдө жашабайт, жалган 

сүйлөгөн адам менин алдымда турбайт.  

 Теңирдин шаарынан мыйзамсыз иш кылгандардын баарын жок кылыш үчүн, 

жер үстүндөгү кудайсыздардын баарын таң азандан кыра баштайм. 

 



Ата, Уул жана Ыйык Рухка даңк, азыр да, ар дайым да жана түбөлүккө да. 

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, Даңк Сага, Кудайы.Теңирим, кечирип кой (үч 

жолу окулат). 

О, Жакшысың, Сени кандай деп айталы? / Асманбы? Анткени Сен аркылуу 

Чындык Күнү чыкты. / Бейишпи? Анткени Сен чирибей турган Гүлдү 

өстүрдүң. / Кызбы? Анткени Сен бузулбай турдуң. / Таза Энеби? Анткени 

Өзүңдүн ыйык кучагыңда Уулуңду, баарынын Кудайын кармадың. / Ага 

жаныбыздын куткарылышы жөнүндө өтүн.  

Буттарымды Сенин сөздөрүң менен жүргүдөй кылып бекемде, эч бир 

мыйзамсыз иштин мени бийлеп алуусуна жол бербе.  

Мени адамдын эзүүсүнөн куткар, ошондо Сенин буйруктарыңды аткарам.  

Өз кулуңду Өз жүзүң менен жарык кыл, мага Өзүңдүн мыйзамдарыңды 

үйрөт. 

Сенин улуулугуңду ар күнү даңазалап ырдаш үчүн, оозум мактоо ырларына 

толсун! 

Ыйык Кудай, Ыйык Күчтүү, Ыйык Өлбөс, бизди кечирип кой (үч жолу 

окулат). 

Ата, Уул жана Ыйык Рухка даңк, азыр да, ар дайым да жана түбөлүккө да. 

Ыйык Үчбирдик, бизди кечирип кой. Теңирим, бизди күнөөлөрүбүздөн 

арылт; Эгедерим, мыйзамсыздыктарыбызды кечир; Ыйык Рух, ысымыңдын 

атагын чыгарышыбыз үчүн бизге кел жана ооруларыбыздан айыктыр. 

Теңирим, кечирип кой (үч жолу окулат). 

Ата, Уул жана Ыйык Рухка даңк, азыр да, ар дайым да жана түбөлүккө да.  

Асмандагы Атабыз! Сенин ысымың ыйык тутулсун; Сенин  адышачылыгың 

келсин; Асмандагыдай эле, жерде да Сенин  ркиң аткарылсын. Бизге 

күнүмдүк наныбызды бер, бизге жамандык кылгандарды кечиргенибиздей, 

Сен да биздин күнөөлөрүбүздү кечире көр; азгырылышыбызга жол бербе, 

бизди жамандыктан сакта.  



Священник: Анткени Падышачылык да, күч да, даңк да түбөлүккө Сага 

таандык.  

Чтец: Оомийин. 

Теңирим, кечирип кой (кырк жолу окулат). 

Ар убакта жана ар саатта асманда жана жерде сыйынууну жана даңктоону 

кабыл алган, сабырдуу, көп ырайымдуу, эң боорукер, такыбааларды сүйгөн 

жана күнөөкөрлөрдү кечирген, келечек жакшылыктарды убада берип, 

куткарылууга чакырган Кудайыбыз Машайак! Сен Өзүң, Теңирим, ушул 

саатта сыйынууларыбызды кабыл ал жана Өзүңдүн осуяттарыңа жашообузду 

багыттап ал: жанларыбызды ыйыкта, денелерибизди тазарт, ниеттерибизди 

жакшырт, ойлорубузду тазарт жана кайгы, бакытсыздык менен азаптан бизди 

куткар. Өзүңдүн ыйык Периштелериңе бизди сактат да, алардын кошууну 

менен корголгон жана жөн көрсөтүлгөн биз ишенүүдө биригишип, Сенин күч 

жеткис даңкыңды түшүнүүгө жетсек деги, анткени Сен түбөлүккө 

Жакшылык берүүчүсүң. Оомийин.  

Теңирим, кечирип кой (үч жолу окулат). Ата, Уул жана Ыйык Рухка даңк, 

азыр да, ар дайым да жана түбөлүккө да. 

Сен Керуптардан көбүрөөк кадырдоого татыктуусуң жана даңкың менен 

Серуптардан алда канчалык жогорусуң. Сен Кудай Сөзүн (Кудайдын Уулун) 

оорусуз төрөгөнсүң жана биз Кудайды төрөгөн анык Кызды катары Сени 

даңктайбыз. 

Теңирдин ысымы менен бата бер, ата 

Священник: Кудай, бизди ая жана бизге бата бер; Өзүңдүн жүзүңдүн 

жарыгын бизге көрсөт жана бизди кечирип кой! 

Чтец: Оомийин. 

Священник: Машайак, дүйнөгө келген ар бир адамды агарткан жана 

ыйыктаган чыныгы Жарык! Өз бетиңдин жарыгын бизге тарат да, адам 



жеткис жарыкты анда көрсөк, жана Өзүңдүн Таптаза Энеңдин жана бардык 

олуяларыңдын дубалары менен осуяттарыңды аткарууга бет алдыр. Оомийин 

Даңк Сага, Кудайыбыз Машайак, үмүтүбүзсүң, даңк Сага.  

Община (или хор): Ата, Уул жана Ыйык Рухка даңк, азыр да, ар дайым да 

жана түбөлүккө да. Теңирим, кечирип кой (үч жолу). Бата бер. 

 

 

3 час 

 

 

Священник: Кудайыбыз Жакшылык берүүчү азыр да, ар дайым да жана 

түбөлүккө да. 

Чтец: Даңк Сага, Кудайыбыз, даңк Сага. 

Асман Падышасы, Сооротуучу, Акыйкаттын Руху, бардык жерде болуучу 

жана бүт ааламды толтуруучу, жакшылыктардын Булагы жана Өмүр берүүчү, 

бизге келип, ичибизден орун ал; Жакшысың, бизди ар кандай күнөөдөн 

арылтып, жаныбызды куткар. 

Ыйык Кудай, Ыйык Күчтүү, Ыйык Өлбөс, бизди кечирип кой (үч жолу 

окулат). 

Ата, Уул жана Ыйык Рухка даңк, азыр да, ар дайым да жана түбөлүккө да. 

Ыйык Үчбирдик, бизди кечирип кой. Теңирим, бизди күнөөлөрүбүздөн 

арылт; Эгедерим, мыйзамсыздыктарыбызды кечир; Ыйык Рух, ысымыңдын 

атагын чыгарышыбыз үчүн бизге кел жана ооруларыбыздан айыктыр. 

Теңирим, кечирип кой (үч жолу окулат). 

Ата, Уул жана Ыйык Рухка даңк, азыр да, ар дайым да жана түбөлүккө да. 

Асмандагы Атабыз! Сенин ысымың ыйык тутулсун; Сенин  адышачылыгың 

келсин; Асмандагыдай эле, жерде да Сенин  ркиң аткарылсын. Бизге 



күнүмдүк наныбызды бер, бизге жамандык кылгандарды кечиргенибиздей, 

Сен да биздин күнөөлөрүбүздү кечире көр; азгырылышыбызга жол бербе, 

бизди жамандыктан сакта.  

Священник: Анткени Падышачылык да, күч да, даңк да түбөлүккө Сага 

таандык.  

Чтец: Оомийин. 

Теңирим, кечирип кой (он эки жолу окулат). Ата, Уул жана Ыйык Рухка даңк, 

азыр да, ар дайым да жана түбөлүккө да. 

Келгиле, Кудайыбыз Падышага таазим кылалы; 

Келгиле, Кудайыбыз Машайак Падышага таазим кылып, астына  

Жыгылалы; 

Келгиле, Падыша жана Кудайыбыз Машайактын Өзүнө таазим  

кылып, астына жыгылалы! 

16 забур 

Теңир, чындыкты ук да, зар-муңума кулак сал, калп айтпагандын оозунан 

чыккан жалынууга кулак төшө.  

 Мага өкүмдү Сен чыгар, Сенин көздөрүң чындыкты көрсө экен.  

 Сен менин жүрөгүмдү сынадың, мага түн ичинде келдиң, мени сынадың, 

бирок эч нерсе тапкан жоксуң. Оозум ойлорумдан четтеген жок.  

 Бардык иш-аракетте Сенин сөзүң боюнча өзүмдү сактап, эзүүчүнүн жолун 

жолдогон жокмун.  

 Менин кадамдарымды Өз жолдоруңда бекемде, буттарым оңго да, солго да 

бурулбасын.  

 Мен Сени чакырып жатам, анткени Сен мени угасың, Кудайым. Мага кулак 

сал, сөзүмдү ук.  

 Өзүңө таянгандарды Өзүңдүн оң колуңа каршы чыккандардан куткарган 

Кудай, Өзүңдүн кереметтүү ырайымыңды көрсөт.  

 Мени көзүңдүн карегиндей сактай көр, канатыңдын астына калкалай көр.  



 Мага кол салган кудайсыздардан, курчаган кас душмандарымдан калкала.  

 Алардын жүрөгүн май басты, тилдери менен менменсинип сүйлөшөт.  

 Азыр алар бизди кадам сайын курчашат; жерге кулатыш үчүн, алар бизден 

көзүн албайт.  

 Алар жем издеген арстанга, жашыруун буктурмада отурган жырткычка 

окшош.  

 Теңир, ордуңан тур, аларды тый, кыйрат, жанымды кудайсыздан Өз кылычың 

менен куткар.  

 Теңир, мени бул адамдардан, бул дүйнөдө гана үлүшү бар, курсагын Сенин 

казыналарыңдан тойгузуп жүргөн бул дүйнөнүн адамдарынан Өз колуң 

менен куткара көр. Алардын уулдары ток, артканын өз балдарына 

калтырышат.  

 Ал эми мен адилдигим менен Сенин жүзүңдү карайм. Ойгонгондо, Сенин 

бейнеңди көрүп, көзүм тоёт. 

24 забур 

Теңир, жанымды Сенин алдыңа алып келем.  

 Кудайым! Сага таянам, уятка калбайын, душмандарым мага үстөмдүк 

кылышпасын.  

 Сенден үмүттөнгөндөрдүн баары уятка калышпасын. Мага себепсиз 

жамандык кылгандар уятка калышсын.  

 Теңир, мага Өз жолуңду көрсөт, Өз жолуңда жүргөндү үйрөт.  

 Мени Өз чындыгыңа багытта, үйрөт, анткени Сен мени куткарган Кудайсың. 

Ар күнү Сенден үмүттөнөм.  

 Теңир, кең пейилдигиңди, кайрымдуулугуңду эсте, анткени алар түбөлүктүү.  

 Менин жаш кезде кылган күнөөлөрүм менен кылмыштарымды эстебе. Мени 

Өзүңдүн кең пейилдигиң, ырайымдуулугуң боюнча эсте, Теңир!  

 Теңир кең пейил, адилет, ошондуктан Ал күнөөкөрлөрдү түз жолго салат.  

 Момундарды чындыкка бурат, момундарга Өз жолунда жүргөндү үйрөтөт.  

 Теңирдин бардык жолдору – Анын келишими менен мыйзамын сактагандар 

үчүн ырайым жана чындык.  



 Өз ысымың үчүн, Теңир, күнөөмдү кечир, анткени менин күнөөм чоң.  

 Теңир Өзүнөн корккон адамга кайсы жолду тандап алууну көрсөтөт.  

 Ал жыргал турмушта жашайт, тукуму жерди мурастап алат.  

 Теңирдин жашыруун сыры – Кудайдан корккондорго, Ал Өзүнүн келишимин 

ошолорго жарыялайт.  

 Менин көздөрүм дайыма Теңирде, анткени Ал буттарымды тордон чыгарат.  

 Мага назар салып, ырайым кыл, анткени мен жалгызмын, кыйналдым.  

 Жүрөгүмдөгү кайгы көбөйдү, мени кыйынчылыктан куткар.  

 Азап тартып кыйналып жатканыма көңүл бур, бардык күнөөмдү кечире көр.  

 Менин душмандарымды кара, алар канчалык көп, алар мени ушунчалык жек 

көрүшөт.  

 Жанымды сакта, мени куткар, мен Сага таянгандыктан, эч уятка калбайм.  

 Актыгым менен адилеттигим мени сактап келет, анткени мен Өзүңө таянам.  

 Кудайым, Ысрайылды бардык кайгысынан куткар.  

50 забур 

Кудайым, мени Өзүңдүн улуу ырайымың боюнча ая, Өзүңдүн улуу 

кайрымдуулугуң боюнча күнөөлөрүмдү өчүрүп сал.  

  Күнөөлөрүмдү тазаргыча жууп, кылмышымдан тазала.  

  Анткени мен күнөөлөрүмдү мойнума алам, кылмышым көз алдымдан 

кетпейт.  

  Мен Сага, бир гана Сага каршы күнөө кылдым, Сенин көз алдыңда жаман 

иш кылдым. Сенин өкүмүң адилет, Сенин сотуң таза.  

  Мен бойго бүткөндөн тартып эле күнөөкөрмүн, энемден күнөөкөр болуп 

төрөлгөм.  

  Сен жүрөктөгү чындыкты сүйөсүң, ички дүйнөмө акыл бердиң.  

  Мага иссоп менен кан чач, ошондо таза болом. Мени жуу, ошондо кардан ак 

болом.  

   Мага кубаныч менен шаттыктын үнүн угуз, ошондо Сен талкалаган 

сөөктөрүм сүйүнөт.  

   Күнөөлөрүмдөн жүзүңдү бур, менин кылмыштарымдын баарын өчүр.  



   Кудайым, таза жүрөк жарат, рухумду жаңыла.  

   Менден жүзүңдү бурба, менден Өзүңдүн Ыйык Рухуңду алба.  

   Мага Өзүңдүн куткаруу кубанычыңды кайтарып бер, бийлиги бар Рухуң 

менен мени бекемде.  

   Мыйзамсыздарга Сенин жолуңду үйрөтөм, ошондо кудайсыздар Сага 

кайрылышат.  

 Кудайым, куткаруучу Кудайым, мени кандан куткар, менин тилим Сенин 

адилеттигиңди даңазалайт.  

 Теңир! Менин оозумду ач, ошондо менин оозум Сенин даңкыңды жар салат.  

 Анткени Сен курмандыкты каалабайсың, мен аны берер элем. Бүтүндөй 

өрттөлүүчү курмандыкты жактырбайсың.  

 Чын жүрөктөн өкүнүү – Кудай алдында курмандык. Сен өкүнүп, моюн 

сунган жүрөктү жек көрбөйсүң.  

 Өз ырайымың менен Сионго ырайым кыл. Иерусалим дубалдарын кайра 

тургуз.  

 Ошондо адилеттик курмандыктары, тартуулар, бүтүндөй өрттөлүүчү 

курмандыктар Сага жагымдуу болот. Ошондо Сенин курмандык чалынуучу 

жайыңда букачарларды курмандыкка чалышат.  

 

Ата, Уул жана Ыйык Рухка даңк, азыр да, ар дайым да жана түбөлүккө да. 

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, Даңк Сага, Кудайы.Теңирим, кечирип кой (үч 

жолу окулат). 

Кудайды төрөгөн Ыйык Кыз, Сен — чыныгы сабаксың, / Өмүр Жемишин биз 

үчүн өстүрдүң: Эгедер айым, / Элчилер жана бардык олуялар менен / 

жаныбыздын куткарылышы үчүн өтүн. 

Ар күнү Теңир даңкталсын. Кудай биздин башыбызга кыйынчылык салат, 

бирок кайра эле Өзү куткарат.  

 Кудай биз үчүн – куткаруучу Кудай, өлүм күчтөрү бардыгын кармап туруучу 

Теңирдин бийлигинде. 

 



Ыйык Кудай, Ыйык Күчтүү, Ыйык Өлбөс, бизди кечирип кой (үч жолу 

окулат). 

Ата, Уул жана Ыйык Рухка даңк, азыр да, ар дайым да жана түбөлүккө да. 

Ыйык Үчбирдик, бизди кечирип кой. Теңирим, бизди күнөөлөрүбүздөн 

арылт; Эгедерим, мыйзамсыздыктарыбызды кечир; Ыйык Рух, ысымыңдын 

атагын чыгарышыбыз үчүн бизге кел жана ооруларыбыздан айыктыр. 

Теңирим, кечирип кой (үч жолу окулат). 

Ата, Уул жана Ыйык Рухка даңк, азыр да, ар дайым да жана түбөлүккө да. 

Асмандагы Атабыз! Сенин ысымың ыйык тутулсун; Сенин  адышачылыгың 

келсин; Асмандагыдай эле, жерде да Сенин  ркиң аткарылсын. Бизге 

күнүмдүк наныбызды бер, бизге жамандык кылгандарды кечиргенибиздей, 

Сен да биздин күнөөлөрүбүздү кечире көр; азгырылышыбызга жол бербе, 

бизди жамандыктан сакта.  

Священник: Анткени Падышачылык да, күч да, даңк да түбөлүккө Сага 

таандык.  

Чтец: Оомийин. 

Теңирим, кечирип кой (кырк жолу окулат). 

Ар убакта жана ар саатта асманда жана жерде сыйынууну жана даңктоону 

кабыл алган, сабырдуу, көп ырайымдуу, эң боорукер, такыбааларды сүйгөн 

жана күнөөкөрлөрдү кечирген, келечек жакшылыктарды убада берип, 

куткарылууга чакырган Кудайыбыз Машайак! Сен Өзүң, Теңирим, ушул 

саатта сыйынууларыбызды кабыл ал жана Өзүңдүн осуяттарыңа жашообузду 

багыттап ал: жанларыбызды ыйыкта, денелерибизди тазарт, ниеттерибизди 

жакшырт, ойлорубузду тазарт жана кайгы, бакытсыздык менен азаптан бизди 

куткар. Өзүңдүн ыйык Периштелериңе бизди сактат да, алардын кошууну 

менен корголгон жана жөн көрсөтүлгөн биз ишенүүдө биригишип, Сенин күч 

жеткис даңкыңды түшүнүүгө жетсек деги, анткени Сен түбөлүккө 

Жакшылык берүүчүсүң. Оомийин.  



Теңирим, кечирип кой (үч жолу окулат). Ата, Уул жана Ыйык Рухка даңк, 

азыр да, ар дайым да жана түбөлүккө да. 

Сен Керуптардан көбүрөөк кадырдоого татыктуусуң жана даңкың менен 

Серуптардан алда канчалык жогорусуң. Сен Кудай Сөзүн (Кудайдын Уулун) 

оорусуз төрөгөнсүң жана биз Кудайды төрөгөн анык Кызды катары Сени 

даңктайбыз. 

Теңирдин ысымы менен бата бер, ата. 

Олуяларыбыздын дубалары менен, Кудайыбыз Машайак, бизди кечирип кой! 

Чтец: Оомийин. 

Эгедер Кудай, Бардыгын кармап туруучу Ата, Теңир, Кудайдын Жалгыз Уулу 

Ыйса Машайак жана Ыйык Рух! Бир Кудай, бир Күч, күнөөкөр мени кечирип 

кой, Өзүңдүн татыксыз пендеңди — мени Сен билген жолуң менен куткар, 

анткени Сен түбөлүккө Жакшылык берүүчүсүң. Оомийин.  

 

 

 

6 час 

 

Теңирим, кечирип кой (он эки жолу окулат). Слава и ныне. 

Келгиле, Кудайыбыз Падышага таазим кылалы; 

Келгиле, Кудайыбыз Машайак Падышага таазим кылып, астына  

Жыгылалы; 

Келгиле, Падыша жана Кудайыбыз Машайактын Өзүнө таазим  

кылып, астына жыгылалы! 

53 забур 

Кудай! Мени Өзүңдүн ысымың үчүн сакта, мага Өзүңдүн күчүң менен өкүм 



чыгар.  

 Кудай! Менин сыйынуумду ук, менин оозуман чыккан сөздөргө кулак сал.  

 Анткени жат эл мага каршы чыкты, зулумдар мени өлтүрүүнү каалап 

жатышат. Алар Кудайдын алдына келүүнү каалашпайт.  

 Кудай менин жардам берүүчүм. Теңир менин жаныма күч берет.  

 Ал менин душмандарымды кыянаттыгы үчүн жазалайт. Аларды Өз 

чындыгың менен кырып сал.  

 Мен Сага чын жүрөктөн курмандык чалам. Сенин ысымыңды даңктайм, 

Теңир, анткени Сенин ысымың жакшы.  

 Анткени Сен мени бардык кайгыдан куткардың, көздөрүм душмандарыма 

тике карады. 

54 забур 

Оо Кудай, менин сыйынуумду ук, менин жалбарган үнүмдү укпай койбо.  

 Мени тыңша, мага кулак сал. Кайгыдан кыйналып онтоп жатам,  

 душмандын үнүнөн, кудайсыздын кысымынан коркуп жатам. Анткени алар 

мага каршы мыйзамсыз иштерди жасап жатышат, каарданып, кастык кылып 

жатышат.  

 Жүрөгүм титиреп жатат, мени өлүм коркунучу каптады.  

 Мени коркунуч менен калтырак басты, үрөйдү учурган коркунуч каптады.  

 Ошондо мен мындай дедим: «Ким мага көгүчкөндүкүндөй канат берет? Мен 

учуп чыгып, тынч алар элем.  

 Алыска учуп кетип, ээн чөлдө жашар элем.  

 Куюндан, бороондон жашынганга шашылар элем».  

 Теңир, аларды талкала, аларды ар кандай тилдерге бөл, анткени мен шаарда 

болуп жаткан зордук-зомбулукту, чыр-чатакты көрүп жатам.  

 Алар күн-түн дебей, шаар дубалдарын айланып жүрүшөт. Шаар ичинде – 

кыянатчылык менен кыйынчылык.  

 Анын дал ортосунда – бүлгүн-чапкын. Шаардын көчөлөрүнөн алдамчылык 

менен эки жүздүүлүк кетпейт.  



 Анткени мени шылдыңдап жаткан адам душманым эмес, аны мен 

көтөрмөкмүн. Мага менменсинип жаткан адам мени жек көргөн адам эмес, 

андан мен качып кутулмакмын:  

 бирок ошол сенсиң, жандай көргөн досум, жакын адамым.  

 Сен экөөбүз чын жүрөктөн сырдашчу элек, Кудайдын үйүнө бирге барчу 

элек.  

 Алардын түбүнө өлүм жетсин, алар өлгөндөр жаткан жайга тирүүлөй 

түшсүн, анткени алардын үйүндө, алардын арасында кыянаттык бар.  

 Ал эми мен Кудайды чакырам, ошондо Теңир мени куткарат.  

 Эртең менен да, түштө да, кечинде да жалынып жалбарам, ошондо Ал менин 

үнүмдү угат.  

 Ким менин жанымды мага каршы чыккандардан тынчтык менен куткарат, 

анткени мага каршылар көп.  

 Кылымдардан бери тактыда отурган Кудай угуп, аларды моюн сундурат, 

анткени аларда эч өзгөрүү жок, алар Кудайдан коркушпайт.  

 Алар өздөрү менен тынч жашагандарга кол салып, өздөрүнүн келишимин 

бузушту.  

 Алардын ооздору майдан да жумшак, бирок жүрөктөрүндө – кастык. 

Сөздөрү зайтун майынан да жумшак, бирок өздөрү – кындан суурулган 

кылыч.  

 Өз түйшүктөрүңдү Теңирге тапшыр, ошондо Ал сени колдойт. Ал адилеттүү 

адамдын олку-солку болуусуна эч качан жол бербейт.  

 Кудайым, Сен аларды өлүм оруна түшүрөсүң, канкорлор менен кара ниеттер 

өмүрүнүн жарымын да жашабайт. Ал эми мен, Теңир, Сага гана таянам. 

 

90 забур 

 

Бардыгынан жогору турган Кудайдын үйүндө жашаган, кудуреттүү Кудайды 

далдаа кылган адам Теңирге:  

 «Мен таянган Кудай – менин баш калкалар жайым, менин чебим!» – дейт.  



 Ал сени аңчынын торунан жана айыкпас дарттан куткарат.  

 Ал сени Өзүнүн канаттары менен калкалайт, Анын канаттарынын астында 

коопсуз болосуң. Анын чындыгы – калкан жана коргон.  

 Түнкү коркунучтардан, күндүзгү учкан жебелерден,  

 караңгылыкта жүргөн каргашадан, чак түштө кырган жугуштуу оорудан 

коркпойсуң.  

 Жаныңда миң, оң жагыңда он миң кырылып жатса да, сага жакындабайт.  

 Өз көзүң менен карап гана турасың, кудайсыздардын жазаланганын көрөсүң.  

 Анткени сен: «Менин тирегим – Теңир», – дегенсиң. Бардыгынан жогору 

турган Кудайды өзүңө баш калкалар жай кылып тандап алгансың.  

 Сен эч кандай жамандык көрбөйсүң, үйүңө жугуштуу оору жолобойт.  

 Анткени Ал Өз периштелерине сени бардык жолдоруңда коргоп жүрүүнү 

буйруйт.  

 Бутуңду ташка уруп албашың үчүн, алар сени колдоруна көтөрүп кетишет.  

 Уулуу жылан менен арстанды бутуң менен басасың, жаш арстан менен 

ажыдаарды тебелейсиң.  

 «Мени сүйгөндүгү үчүн, аны куткарам, коргойм, анткени ал Менин 

ысымымды таанып билди.  

 Мени чакырганда, аны угам. Башына кыйынчылык түшкөндө, Мен аны 

менен бирге болом. Аны куткарам, даңктайм.  

 Анын өмүрүн узун кылам, ага Өзүмдүн куткаруумду көрсөтөм». 

 

 

Ата, Уул жана Ыйык Рухка даңк, азыр да, ар дайым да жана түбөлүккө да. 

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, Даңк Сага, Кудайы.Теңирим, кечирип кой (үч 

жолу окулат). 

Көптөгөн күнөө кылганыбыз үчүн баатырдык кыла албайбыз, / бирок 

Кудайды төрөгөн Ыйык Кыз Төрөлгөнүңө өтүн! / Анткени Эненин 

кайрымдуу Эгедерге өтүнүшүнүн күчү зор. / Күнөөкөрлөрдүн сыйынууларын 



жек көрбө, Таптаза Кыз, / анткени азаптарыбызды мойнуна Алган / 

ырайымдуу жана Анын куткаруу күчү бар.  

Ата-бабаларыбыздын күнөөлөрү үчүн бизди жазалаба, бизге кечиктирбей 

ырайым кыл, анткени биз аябай алсырап калдык.  

 Кудай, биздин Куткаруучубуз, Өз ысымың даңкталышы үчүн, бизге жардам 

бер, бизди куткар, Өз ысымың үчүн биздин күнөөлөрүбүздү кечи. 

 

Ыйык Кудай, Ыйык Күчтүү, Ыйык Өлбөс, бизди кечирип кой (үч жолу 

окулат). 

Ата, Уул жана Ыйык Рухка даңк, азыр да, ар дайым да жана түбөлүккө да. 

Ыйык Үчбирдик, бизди кечирип кой. Теңирим, бизди күнөөлөрүбүздөн 

арылт; Эгедерим, мыйзамсыздыктарыбызды кечир; Ыйык Рух, ысымыңдын 

атагын чыгарышыбыз үчүн бизге кел жана ооруларыбыздан айыктыр. 

Теңирим, кечирип кой (үч жолу окулат). 

Ата, Уул жана Ыйык Рухка даңк, азыр да, ар дайым да жана түбөлүккө да. 

Асмандагы Атабыз! Сенин ысымың ыйык тутулсун; Сенин  адышачылыгың 

келсин; Асмандагыдай эле, жерде да Сенин  ркиң аткарылсын. Бизге 

күнүмдүк наныбызды бер, бизге жамандык кылгандарды кечиргенибиздей, 

Сен да биздин күнөөлөрүбүздү кечире көр; азгырылышыбызга жол бербе, 

бизди жамандыктан сакта.  

Священник: Анткени Падышачылык да, күч да, даңк да түбөлүккө Сага 

таандык.  

Чтец: Оомийин. 

Теңирим, кечирип кой (кырк жолу окулат). 

Ар убакта жана ар саатта асманда жана жерде сыйынууну жана даңктоону 

кабыл алган, сабырдуу, көп ырайымдуу, эң боорукер, такыбааларды сүйгөн 

жана күнөөкөрлөрдү кечирген, келечек жакшылыктарды убада берип, 

куткарылууга чакырган Кудайыбыз Машайак! Сен Өзүң, Теңирим, ушул 



саатта сыйынууларыбызды кабыл ал жана Өзүңдүн осуяттарыңа жашообузду 

багыттап ал: жанларыбызды ыйыкта, денелерибизди тазарт, ниеттерибизди 

жакшырт, ойлорубузду тазарт жана кайгы, бакытсыздык менен азаптан бизди 

куткар. Өзүңдүн ыйык Периштелериңе бизди сактат да, алардын кошууну 

менен корголгон жана жөн көрсөтүлгөн биз ишенүүдө биригишип, Сенин күч 

жеткис даңкыңды түшүнүүгө жетсек деги, анткени Сен түбөлүккө 

Жакшылык берүүчүсүң. Оомийин.  

Теңирим, кечирип кой (үч жолу окулат). Ата, Уул жана Ыйык Рухка даңк, 

азыр да, ар дайым да жана түбөлүккө да. 

Сен Керуптардан көбүрөөк кадырдоого татыктуусуң жана даңкың менен 

Серуптардан алда канчалык жогорусуң. Сен Кудай Сөзүн (Кудайдын Уулун) 

оорусуз төрөгөнсүң жана биз Кудайды төрөгөн анык Кызды катары Сени 

даңктайбыз. 

Теңирдин ысымы менен бата бер, ата. 

Священник: Олуяларыбыздын дубалары менен, Кудайыбыз Машайак, бизди 

кечирип кой! 

Чтец: Оомийин. 

Күчтөрдүн Кудайы жана Теңири, бардык тирүү жандардын Жаратканы, 

Өзүңдүн боорукердигиң жана чексиз ырайымың менен Жалгыз Уулуңду, 

Теңирибиз Ыйса Машайакты адамзатты куткаруу үчүн жибердиң! Анын 

ыйык Айкаш жыгачы менен күнөөлөрүбүздү жок кылдың жана 

караңгылыктын башчыларын жана кожоюндарын жеңип чыктың! Сен Өзүң, 

адамды сүйүүчү Эгедерим, күнөөкөр бизден алкыш сыйынууларыбызды 

кабыл ал, жана өлүм менен кайгы алып келген күнөөдөн, жамандык кылууга 

аракет кылган көрүнгөн жана көрүнбөгөн душмандардан бизди куткар. 

Денебизди Сенден коркуу менен кадап сал жана жаман сөз менен ниеттерге 

жүрөктөрүбүздүн бурулушуна жол бербе, бирок жанларыбызды Өзүңдү 

сүйүү менен толтур да, Сага дайыма карап, Сенден чыккан жарык менен 

багытталган биз, адам жеткис жана түбөлүк Жарыкты жайбаракат байкап, 



Сага, башталышы болбогон Атасыңа, Сенин Жалгыз Уулуңа, ыйык, жакшы 

жана өмүр берүүчү Рухуңа дайыма даңктоо жана алкыш айтсак деги, азыр да, 

ар дайым да жана түбөлүккө да. Оомийин.  

Даңк Сага, Кудайыбыз Машайак, үмүтүбүзсүң, даңк Сага.  

Община (или хор): Ата, Уул жана Ыйык Рухка даңк, азыр да, ар дайым да 

жана түбөлүккө да.Теңирим, кечирип кой (үч жолу). Бата бер. 

 


