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Иртәнге догалар 
(Молитвы утренние)

Атаның, һәм Улның, һәм Изге Рухның 
исеменә. Амин.

Әй Алла, мин гөнаһлыга рәхимле бул.

Әй Ходай Гайсә Мәсих, Алла Улы, Синең 
ка дерле таза Анаңның, күңелләрендә Алланы 
йөрт кән изге тормышлы аталарыбызның, бар 
әүлияләренең дә догалары хакына мин гөнаһлы-
ны да коткара күр. Амин.

Шөкер Сиңа, әй Аллабыз, шөкер Сиңа.

Күк Патшасы, Юатучы, хакыйкать Рухы, 
кайда булса да бар Син, барын да өлгерттерәсең, 
яхшылыклар хәзинәсе Син, терелек бирүче Син 
Үзең, безгә килеп урнаш, безнең һәрбер шак-
шылыгыбызны әрче, җаннарыбызны коткар, 
Син игелекле.
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Изге Алла, Изге Кодрәтле, Изге Үлемсез, без-
не ярлыка. (3 тапкыр).

Шөкер Атага, һәм Улга, һәм Изге Рухка, әле 
дә, һәрчакта да, гомердән гомергә. Амин.

Әй иң изге Өчле, безне ярлыка; әй Ходай, 
безне гөнаһтан тазарт; әй Иябез, кануныңнан 
язганыбызны кичер; әй Изге, безгә килеп безнең 
хәлсезлекләребезне савыктыр, Үз исемең өчен.

Әй Ходай, ярлыка. (3 тапкыр).

Шөкер Атага, һәм Улга, һәм Изге Рухка, әле 
дә, һәрчакта да, гомердән гомергә. Амин.

Әй Күктәге Атабыз, изге ителеп торсын 
исемең Синең; килсен патшалыгың Синең; 
җирдә дә күктәгечә булсын иркең Синең. Бүген 
көнлек икмәгебезне бир безгә, һәм бурычлары-
бызны безгә кичер, без дә безгә бурычлы бул-
ганнарга кичергән кебек; һәм сыналуга безне 
кертмә, әмма яманнан безне котылдыр.

Әй игелекле, йокыдан торгач Сиңа егы-
лып башырабыз, һәм Син куәтлегә фәрештәләр 
җыруын җырлап әйтәбез: Изге, Изге, Изге 
Син, әй Алла, Алланы Тудырган хакына безне 
ярлыка.
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Шөкер Атага, һәм Улга, һәм Изге Рухка. 
Әй Ходай, Син мине йокыга яткан урнымнан 
торгыз-дың, инде минем уемны һәм күңелемне 
яктырт, әй Изге Өчле, Сине данлап җырларга 
авызымны ачылдыр: Изге, Изге, Изге Син, әй 
Алла, Алланы Тудырган хакына безне ярлыка.

Әле дә, һәрчакта да, гомердән гомергә. Амин. 
Хөкем Итүче сизмәстән килер, һәм һәркемнең 
эшләре күренеп торыр, әмма төн уртасында то-
рып куркыныч белән Сиңа дәшеп әйтәбез:

Изге, Изге, Изге Син, әй Алла, Алланы 
Тудырган хакына безне ярлыка.

Әй Ходай, ярлыка. (12 тапкыр).

Әй Изге Өчле, Син күп игелегеңнән һәм 
озак түземлегеңнән мин ялкау һәм гөнаһлыга 
ачуланмаганың өчен, мине гөнаһларыма күрә 
югалтмаганың өчен, әмма гадәтенчә рәхим итеп 
мин ышанычсыз ятканны Синең олылыгыңны 
данларга торгызганың өчен, йокыдан торгач Сиңа 
шөкер итәмен. Әле дә минем күңел күзләремне 
яктырт, авызымны ачылдыр, Синең сүзләреңә 
өйрәнеп, боерыкларыңны аңласам иде, Синең 
иркеңне кылып, эч күңелемнән әйтеп Син 
Атаны, һәм Улны, һәм Изге Рухны җырлап дан-
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ласам иде, әле дә, һәрчакта да, гомердән гомергә. 
Амин.

Килегез, Патшабыз Аллага башырыйк.

Килегез, Патша Аллабыз Мәсихкә егылып 
башырыйк.

Килегез, Патша Аллабыз Мәсихнең Үзенә 
егылып башырыйк.

50-нче псалом

Әй Алла, Үзеңнең олы рәхимеңнән мине 
ярлыка, һәм Үзеңнең күп юмартлыгыңнан 
канунсыз-лыгымны әрчеп бетер. Бигрәк мине 
канунсызлыгымнан ю, һәм гөнаһымнан мине 
тазарт. Чөнки канунсызлыгымны тоямын, һәм 
гөнаһым һаман күз алдымда тора. Синең Үзеңә 
үк гөнаһ кылдым, һәм яман эшне күз алдыңда 
кылдым: Син Үз сүзеңдә туры, хөкемеңдә мине 
тиешлечә гаепләрсең. Менә мин анамда ярал-
ганда ук гөнаһлы, һәм анам мине гөнаһлы көе 
тудырган шул. Менә Син чынны яратасың, һәм 
белемлегеңнең аермачык түгел яшереннәннәрен 
миңа белдерттең шул. Миңа һүссөп белән 
сибәрсең, һәм тазарырмын, мине юарсың, һәм 
кардан да бигрәк агарырмын. Миңа сөенеч һәм ку-
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аныч ишеттерерсең, уалган сөякләрем сөенерләр. 
Гөнаһларымнан йөзеңне бор, һәм канунсызлы-
кларымны кичереп бетер. Әй Алла, мине таза 
күңелле ит, һәм эчемдәге рухымны яңартып дөрес 
ит. Үз йөзеңнән мине кума, һәм Үзеңнең Изге 
Рухыңны миннән алма. Коткаруың белән мине 
тагы сөендер, һәм кодрәтле Рухың белән мине ны-
кландыр. Канунсызларны юлларыңа өйрәтермен, 
һәм бозыклар Сиңа кайтырлар. Әй Алла, мине 
саклаучы Алла, кан түгүдән мине коткар, телем 
Синең дөреслегеңне сөенеп әйтер. Әй Ходай, 
телемне ачылдыр, һәм авызым Синең даныңны 
әйтер. Корбан теләсәң китерер идем, тик корбан 
яндыру-ны теләмисең. Аллага корбан кайгылы 
рух, Алла кайгылы һәм юаш күңелне кимсетмәс. 
Әй Ходай, Үз игелегеңнән Сион тавына яхшылык 
ит, һәм Иерусалимнең коймалары торгызылсын-
нар иде. Аннары Син дөреслек корбанын, бүләк 
күтәрүне һәм корбан яндыруны кабул итәрсең, 
аннары корбан урныңа бозаулар салырлар.

Иман символы 
1 Иман китерәмен бер Алла Атага, булган нәр сә-

ләрне Тотучы дип, күкне һәм җирне, барысына да 
күренә торганны һәм күренми торганны Яратучы 
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дип. 2 Һәм бер Ходай Гайсә Мәсихкә, Алла Улы дип, 
бердәнбер туган, бар гасырлардан элек Атадан ту-
ган дип, яктыдан якты, чын Алладан чын Алла 
дип, туган, яратылган түгел, асылы Ата белән бер, 
барысы да Аның аркылы булган дип. 3 Без кешеләр 
өчен, һәм безне коткарыр өчен күктән иңгән дип, 
Изге Рух һәм Мәрьям Кыздан тәнләнгән, һәм кеше 
булган дип. 4 Понтий Пилат вакытында безнең 
өчен хачка кадакланган, һәм газап чиккән, һәм 
күмелгән дип. 5 Һәм өченче көнендә Изге язма бу-
енча терелеп торган дип. 6 Һәм күккә күтәрелгән, 
һәм Атаның уң ягыннан утырган дип. 7 Тереләрне 
һәм үлеләрне хөкем итәргә олылык белән тагы 
киләсе, патшалыгы һич тә бетәсе түгел, дип. 8 Һәм 
Изге Рухка, тере итүче Ходай дип, Атадан чыга 
торган, Ата һәм Ул белән тиң табынулы, һәм тиң 
данлаулы, пәйгамбәрләр аркылы Ул сөйләгән дип. 
9 Бердәнбер изге, кафолик һәм рәсүлләр Җыенына. 
10 Чумдыру бер дип гөнаһларны кичертә дип, икъ-
рар итәмен. 11 Үлеләрнең терелеп торачагын. 12 һәм 
киләчәк дөньяның тормышын көтәмен. Амин.

1-нче дога, изге олы Макарийныкы

Әй Алла, мин гөнаһлыны тазарт, чөнки мин 
бер чакта да Синең алдыңда игелек кылмадым, 
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әмма яманнан мине коткар, һәм Синең иркең 
миндә булсын иде, үземнең тиешсез авызымны 
гаепләнмичә ачып, Синең изге исемеңне, Атаны 
һәм Улны һәм Изге Рухны җырлап данласам иде, 
әле дә, һәрчакта да, гомердән гомергә. Амин.

2-нче дога, шул ук изгенеке

Әй Коткаручы, йокыдан уянып Сиңа төн 
уртасында җыру китереп, тезләнеп торып Сиңа 
инәләмен: мине гөнаһлы көе үлемгә бирмә, әмма 
мине кызган. Әй Үз иркеңнән кадакланучы, мин 
ялкауланып ятучыны тизрәк торгыз, һәм догада 
торган чакта мине сакла. Әй Алла Мәсих, төн йо-
кысыннан соң миңа көнне гөнаһсыз үткәздереп, 
мине коткар.

3-нче дога, шул ук изгенеке
Әй кеше сөюче Алла, йокыдан торгач, Сиңа 

сыенамын, Синең эшләреңне эшләргә игелегең 
белән тырышамын һәм Сиңа дога кыламын: 
һәрбер чакта, һәртөрле эшкә миңа куәт бир, 
дөньяда ни усал нәрсә бар, барысыннан да мине 
коткар, шайтан аздыруыннан сакла һәм мәңге 
патша-лыгыңа кергез. Чөнки Син Үзең мине 
яраткансың, бар яхшылыкларны булдырып 
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бирүче Син Үзең, минем ышанганым Син Үзең, 
һәм Сиңа дан китерәмен, әле дә, һәрчакта да, 
гомердән гомергә. Амин.

4-нче дога, шул ук изгенеке

Әй Ходай, Син күп игелегеңнән һәм олы 
юмартлыгыңнан бу үткән төннең вакытын мин 
бәндәңә хәтәрсез, һичбер зыянсыз үткәзергә 
булыштың; инде, әй һәрнине Булдыручы, Иям 
Ходай, Үзеңнең чын яктыңнан яктырылган күңел 
белән Синең иркеңне кылырга мине Үзең тиешле 
ит, әле дә, һәрчакта да, гомердән гомергә. Амин.

5-нче дога, изге олы Василийныкы

Әй бар нәрсәнеТотучы Ходай, фәрештәләрнең 
дә, кешеләрнең дә Алласы, югарыда торып 
түбәндәгеләргә дә күз салучы, кешеләрнең эч-
ләрен һәм күңелләрен күрүче, яшереннәрен 
дә аермачык белүче, була башлаган чагы юк 
Үлемсез Патша һәм кимемичән һаман ялты-
рап тора торган Якты, безнең әле Синең күп 
игелегеңә өметләнеп һәм кыюланып, җирәнгеч 
авызыбыздан инәлә торган догабызны кабул 
ит. Безнең эш белән дә, сүз белән дә, уй белән 
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дә, белгән көенчә, я белмәгән көенчә кылган 
гөнаһларыбызны кичер; тәннең һәм рухның 
һәртөрле шакшылыгыннан безне әрче, һәм бу 
тормышның төн кебек караңгы вакытын уяу 
күңел белән, сак уй белән үткәзергә безгә куәт 
бир. Без бердәнбер туган Улың Ходай Аллабыз 
Гайсә Мәсихнең ачык яктырылып олылык белән 
килеп, бар кешеләргә дә кылган эшләренә ти-
ешлесен кайтарыйм дип, хөкем итәргә киләсе 
көнен сагаеп көтеп торсак иде; иренмичә һәм 
ялкауланмыйча, әмма уяу эшләп торган көенчә 
Аңа очрап, Аның зур сөенечле оҗмахына керсәк 
иде; андагыларның сөенеч авазлары тукталмый, 
һәм анда Синең йөзеңнең әйтә алырлык түгел 
әйбәтлеген күреп, сөенүләрен әйтеп җиткезер 
хәл юк. Чөнки Син булганнарның яктыртучы 
чын яктысы, һәм һәр нәрсәләр Сине гомердән 
гомергә олылап данлыйлар. Амин.

6-нчы дога, шул ук изгенеке

Әй Югарыдагы Алла һәм рәхимле Ходай, без 
уйлап белеп җиткезә алмаслык һәм искитәрлек 
күп игелекләреңне кылганың өчен, эшләп торган 
тәнебезне тынычландырып, хәлебезне җыярга 
йокы биргәнең өчен Сине данлыйбыз. Безне 
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гөнаһларыбызга күрә югалтмаганың өчен, әмма 
гадәтенчә рәхим итеп, ышанычсыз ятканнарны 
Синең олылыгыңны данларга торгызганың өчен 
Сиңа шөкер итәбез. Аннары тагы Синең чама-
сыз игелегеңә инәләбез: уебызны, кузләребезне 
яктырт, һәм акылыбызны ялкаулык йокы-
сыннан уят; авызыбызны ачылдырып, Үзеңне 
данлат. Булганнар һәр турда олылый торган 
Син Алланы: була башлаган чагы юк Атаны, 
бердәнбер туган Улыңны, һәм терелек итүче 
игелекле Изге Рухыңны һаман җырлап данла-
сак иде, әле дә, һәрчакта да, гомердән гомергә. 
Амин.

7-нче дога, Алла Анасына

Әй Иям Кыз, Синең дәүләтеңне җырлап, 
Сиңа инәләмен, минем акылымны дәүләткә 
тулылан-дыр. Мәсихнең боерыкларының юлын-
нан бастырып, алардан дөрес баручы мине ит. 
Моңаюлык йокысын куып, уяу торып Алланы 
данларга ныгыт. Гөнаһка егылу бәйләве белән 
бәйләнгәнне, әй Аллага ярәшелгән Кыз, Үз 
догаларың белән чиш. Минем белән җиңешә 
торган дошманнар-дан коткарып, көндез дә, 
төнлә дә, мине сакла. Терелек бирүче Алланы 
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Тудыручы, мине нәфес-ләр белән үтерелгәнне 
терелт. Олы Яктыны Тудыручы, минем су-
кырайган җанымны яктырыл-дыр. Әй Ходай 
Иямнең искитәрлек йорты, мине Алла Рухы то-
рырлык йорт ит. Дәвалаучыны Тудыручы, ми-
нем җанымның күп елгы чирләрен дәвалап бе-
тер. Мин тормыш дулкынында йөрүчене тәүбә 
сукмагына юнәлт. Мәңге уттан, яман корттан, 
тартар дигән урыннан да мине коткара күр. 
Мин күп гөнаһларда гаеплене җеннәргә сөенеч 
итеп күрсәтмә. Әй шиксез Кыз, мин тоймас-
лык гөнаһлар белән искергәнне яңа кеше ит. 
Барысына да Ходай Иямә инәлеп, һәртөрле 
азаптан мине читтә тот. Бар изгеләр белән 
бергә күктәге сөенечне алырга мине тиешле 
ит. Әй иң изге Кыз, яраусыз бәндәңнең ава-
зын ишет. Җанымның шакшысын тазартыр-
га күз яшьләремне күп итеп агыз. Әй Иям Кыз, 
күңелем белән сызланып Сиңа дога китерәмен, 
Син дә һаман минем өчен кайгыртсаң иде. 
Минем шушы дога хезмәтемне кабул итеп, иге-
лекле күңелле Аллага китер. Фәрештәләрдән дә 
югары, мине дөньяның буш нәрсәләреннән юга-
ры ит. Күктәге Яктыны йөртүче, миндә рухи 
дәүләтен арттыр. Кулларымны күтәреп һәм шак-
шыланган авызымны ачып, Сине мактыйм, әй 
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иң кимчелексез Кыз. Мәсихкә тырышып инәлеп, 
җанны черетә торган шакшылардан коткар. Аңа 
кадерләп табыну тиешле, әле дә, һәрчакта да, 
гомердән гомергә. Амин.

8-нче дога, безнең Аллабыз Гайсә 
Мәсихкә

Әй күп игелекле һәм күп рәхимле Алла Ходаем 
Гайсә Мәсих, Үзеңнең адәм затын сөюлегең хакы-
на, бар кешеләрне коткарыйм дип, җирдә кеше бу-
лып тугансың. Шуңа күрә мин дә Сиңа инәләмен, 
әй Коткаручым, мине дә коткарсаң иде. Әгәр 
мине эшләремә карап кына коткарсаң, ул дәүләт 
һәм бүләк түгел, кылган эшкә тиешлене кайтару-
лык кына. Әй күп юмарт һәм әйтеп бетермәслек 
рәхимле Мәсихем, Син әйткәнсең: Миңа ышану-
чы тере торыр һәм үлемен күрмәс гомергә. Әгәр 
шулай Сиңа ышанулык өметсезләрне дә котка-
ра торган булса, Сиңа ышанамын, мине коткар, 
чөнки Син минем Аллам һәм Булдыручы, минем 
ышануым эшләр урнына санал-сын иде. Инде 
әй Аллам, миннән үземне дөрескә чыгарырлык 
эшләр сорый күрмә, әмма минем шул ышануым 
бар яхшы эшләрем урнына булсын иде, ул миңа 
дөрескә чыгарырга дип ышаныч-лы җавапка бул-
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сын иде, Синең мәңге сөенечле оҗмахына алып 
барсын иде. Әй Сүз Алла, мине Синең кулыңнан 
һәм коймаң эченнән шайтан алып китеп, аны 
үз кулыма алдым дип мактанмасын иде. Инде 
теләсәм дә, я теләмәсәм дә, әй Коткаручым Мәсих, 
мине Үзең коткара күр. Мин харап булганчы мине 
тиздән коткар, югыйсә харап булырмын, анам 
эченнән үк Син минем Аллам шул. Әй Ходай, 
бүгенгә чаклы мин шул гөнаһ эшләрен сөйгән ке-
бек, моннан болай инде Сине сөяргә миңа Үзең 
булыш; элек алдаучы шайтанга мин хезмәт иткән 
кебек, моннан болай Сиңа ялкауланмыйча хезмәт 
итәргә мине тиешле ит. Син Ходай Аллам Гайсә 
Мәсихкә гомеремнең бар көннәрендә дә бигрәк 
тырышып хезмәт итсәм иде, әле дә, һәрчакта да, 
гомердән гомергә. Амин.

9-нчы дога, саклаучы фәрештәгә

Әй изге фәрештә, син минем мескен җанымны 
һәм нәфесле тормышымны саклап торучы, мин 
гөнаһлыны ташлама, тыйнаксызлыгыма карап 
миннән бизмә, минем үләрлек тәнемне усал до-
шманга биләп торырга ирек бирмә; хәлсез һәм 
начар кулларымны ныкландырып, мине котылу 
юлына бастыр. Әйе, Алланың мескен җанымны 
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һәм тәнемне саклап торучы изге фәрештәсе, бар 
торган көннәремдә дә ни белән генә хәтереңне 
калдырган булсам, барысын да миңа кичер, 
һәм әгәр бу үткән төнне гөнаһ кылган булсам 
да, бүгенге көнне мине ябып тор, һәм һәртөрле 
алданудан мине сакла, һичбер гөнаһ белән дә 
Алланың хәтерен калдырмасам иде. Минем 
өчен Ходайга дога кыл, Үзеннән куркырга миңа 
уй бирсен иде, һәм Үзенең игелегенә мине дә ти-
ешле итсен иде. Амин.

10-нчы дога, Алла Анасына

Әй Алланы Тудырган, иң изге Иям Кыз, 
Үзеңнең куәтле һәм изге догаларың белән мин 
юаш һәм мескен бәндәңнән өметсезлекне, оны-
тулыкны, акылсызлыкны, ялкаулыкны һәм 
һәртөрле яман, шакшы һәм хурлык уйларны 
гөнаһланган күңелемнән һәм караңгыланган 
акылымнан куып җибәр. Минем нәфесләремнең 
ялкынын сүрелдер, чөнки мин ярлы да мескен дә. 
Күп усал уйларымнан һәм тоткан исәпләремнән 
мине коткар, һәм һәртөрле яман эшләрдән мине 
иркенгә чыгар. Чөнки Сине бар затлар да дан-
лыйлар, һәм Синең иң кадерле исемең гомердән 
гомергә макталып тора. Амин.
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Үз әүлияңә

Әй Алланың әүлиясе (исеме), минем өчен 
Аллага инәл, мин сиңа сыенып чын күңелемнән 
инәләмен: сине тиз булышучы, җаным өчен дога 
кылучы дип белеп.

Алла Анасына җыру
Алланы Тудырган Кыз, сөен, дәүләтең бар 

Мәрьям, Ходай Синең белән. Безнең җаннарга 
Коткаручыны тудыргач, данлы булгансың ха-
тыннар арасыннан, Синнән туган да данлаулы.

Хачка
Әй Ходай, халкыңны сакла һәм йортыңа 

бәрәкәт бир. Дөрес динне олылап тотып саклау-
чыларга дошманнарын җиңеп басарга куәт бир 
һәм Хачың белән сакла тоткан тормышыңны.

Дога, исәннәр өчен
Әй Ходай, сакла, ярлыка минем рухани атам 

(исеме), мине тудырган атам-анам (исемнәре), 
карендәшләремне (исемнәре), башлыкларымны, 
миңа яхшылык кылганнарны (исемнәре), Мәсих 
динен дөрес тотучыларны барысын да сакла.
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Үлгәннәр өчен

Әй Ходай, исеңә ал үлгән бәндәләреңне: ми-
нем атам анамны, туганнарымны, миңа яхшы-
лык кылганнарны (исемнәре), барлык дөрес 
динле мәсихчеләрне дә; һәм ирекле, ирексез 
кылган гөнаһларын кичереп, аларны Үзеңнең 
Күктәге патшалыгыңа керт.

Чынлап дөрес тиешле, әй Алланы тудырган 
Кыз, Сине кадерләргә, Син мәңгегә кадерле, 
шиксез таза, Син безнең Аллабызның Анасы. 
Херувимнәрдән дә кадерле, серафимнәрдән дә 
данлы, кыз көе Сүз Алланы тудырган, чын Алла 
Анасы Сине олылыйбыз.

Шөкер Атага, һәм Улга, һәм Изге Рухка, әле 
дә, һәрчакта да, гомердән гомергә. Амин.

Әй Ходай, ярлыка. (3 тапкыр).

Әй Ходаем Гайсә Мәсих, Алла Улы, Синең 
кадерле таза Анаңның, күңелләрендә Алланы 
йөрткән изге тормышлы аталарыбызның, бар 
әүлияләренең дә догалары хакына мин гөнаһлы-
ны да коткара күр. Амин.
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Кичке догалар 
(Молитвы вечерние)

Атаның, һәм Улның, һәм Изге Рухның 
исеменә. Амин.

Әй Ходай Гайсә Мәсих, Алла Улы, Синең 
кадерле таза Анаңның, күңелләрендә Алланы 
йөрткән изге тормышлы аталарыбызның, бар 
әүлияләренең дә догалары хакына мин гөнаһлы-
ны да коткара күр. Амин.

Шөкер Сиңа, әй Аллабыз, шөкер Сиңа.

Күк Патшасы, Юатучы, хакыйкать Рухы, 
кайда булса да бар Син, барын да өлгерттерәсең, 
яхшылыклар хәзинәсе Син, терелек бирүче Син 
Үзең, безгә килеп урнаш, безнең һәрбер шакшы-
лыгыбызны әрче, җаннарыбызны коткар, Син 
игелекле.

Изге Алла, Изге Кодрәтле, Изге Үлемсез, без-
не ярлыка. (3 тапкыр).
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Шөкер Атага, һәм Улга, һәм Изге Рухка, әле 
дә, һәрчакта да, гомердән гомергә. Амин.

Әй иң изге Өчле, безне ярлыка; әй Ходай, 
безне гөнаһтан тазарт; әй Иябез, кануныңнан 
язганыбызны кичер; әй Изге, безгә килеп безнең 
хәлсезлекләребезне савыктыр, Үз исемең өчен.

Әй Ходай, ярлыка. (3 тапкыр).

Шөкер Атага, һәм Улга, һәм Изге Рухка, әле 
дә, һәрчакта да, гомердән гомергә. Амин.

Әй Күктәге Атабыз, изге ителеп торсын 
исемең Синең; килсен патшалыгың Синең; 
җирдә дә күктәгечә булсын иркең Синең. Бүген 
көнлек икмәгебезне бир безгә, һәм бурычлары-
бызны безгә кичер, без дә безгә бурычлы бул-
ганнарга кичергән кебек; һәм сыналуга безне 
кертмә, әмма яманнан безне котылдыр.

Безне ярлыка, әй Ходай, безне ярлыка, без 
гөнаһлылар үзебезне дөресләргә бер җавап та 
бирә алмагач, тик Син безне тотучыга шушылай 
гына инәләбез: әй Ходай, безне ярлыка.

Шөкер Атага, һәм Улга, һәм Изге Рухка.
Әй Ходай, безне ярлыка, Сиңа өметләнеп 

торабыз, безгә каты ачуыңны китермә, кану-
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ныңнан язганыбызны исеңдә тотма, әмма әле 
дә безгә күзеңне сал, чөнки Син игелекле; һәм 
дошманнарыбыздан безне коткар, чөнки Син 
безнең Аллабыз, һәм без Синең кешеләрең, Үз 
кулың белән булдырганнарың Синең исемеңә 
сыенабыз.

Әле дә, һәрчакта да, гомердән гомергә. Амин.

Алланы Тудырган игелекле Мәрьям, рә-
хим лелек ишеген ач безгә, без Сиңа өмет тота 
торган-нар харап булмасак иде, әмма Синең 
аркылы бәлаләрдән котылсак иде, чөнки Син 
мәсихчеләр затын коткаруы.

Әй Ходай, ярлыка. (12 тапкыр).

1-нче дога, изге олы Макарийныкы,  
Алла Атага

Әй мәңге Алла һәм бар булдырганнарның 
Патшасы, мине бу сәгатькә җитешергә тиешле 
күрүче, бүген эш белән, сүз белән, һәм уй белән 
кылган гөнаһларымны миңа кичер. Әй Ходай, 
минем мескен җанымны һәртөрле тәннең һәм 
рухның шакшылыгыннан тазарт. Әй Ходай, бу 
төнне тыныч йоклап үткәзергә миңа булыш, 
мин ярлы гына урнымнан торып, гомеремнең 
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бар көннәрендә дә Синең иң изге исемеңне дан-
ласам иде, һәм миңа каршылык итүче тәнле һәм 
тәнсез дошманнарны җиңсәм иде. Әй Ходай, 
шакшыландыра торган яман нәфесләрдән, буш 
уйлардан мине коткар. Чөнки патшалык, һәм 
куәт, һәм олылык Синеке, Атаның, һәм Улның, 
һәм Изге Рухның, әле дә, һәрчакта да, гомердән 
гомергә. Амин.

2-нче дога, изге Антиохныкы,  
безнең Ходаебыз Гайсә Мәсихкә

Әй барын да Тотучы Алла Сүзе, Үзең камил 
Гайсә Мәсих, Үзеңнең күп игелегең хакына мин 
бәндәңне ташлама, әмма һаман минем белән була 
күр. Әй Үзеңнең сарыкларыңны яхшы көтүче 
Гайсә, мине еланның усаллыгына ирек бирмә 
һәм шайтан иркенә мине калдырма, чөнки миндә 
үлем орлыгы бар шул. Әй без табына торган 
Алла Ходай, изге Патша Гайсә Мәсих, Үзеңнең 
бетми торган яктың белән шәкертләреңне изге 
иткәнсең, Изге Рухың белән мине йоклаган ча-
гымда сакла. Әй Ходай, йоклаган урнымда мин 
яраусыз бәндәңә котылу бир. Минем уй-ларымны 
Үзеңнең изге Яхшы Хәбәреңне аңлаулык яктысы 
белән яктырт. Җанымны Хачыңны сөюлек белән, 
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күңелемне сүзеңнең тазалыгы белән, тәнемне 
нәфесләрне басылдыра торган газапларың белән, 
уемны Үзеңнең юашлыгың белән саклап, тиеш-
ле вакытта мине Үзеңне данларга торгыз. Чөнки 
Син була башлаган чагы юк Атаң белән, иң Изге 
Рухың белән гомергә данлаулы. Амин. 

3-нче дога, иң Изге Рухка

Әй Ходай, Күк Патшасы, Юатучы, хакый-
кать Рухы, игелекле күңелең белән мин гөнаһлы 
бәндәңне ярлыкап, мин тиешсез бәндәңә бүгенге 
гөнаһларымны барын да ташла, кичер; адәм ке-
бек мин бүген гөнаһ кылдым, адәм кебек кенә 
түгел, әмма терлекләрдән дә начаррак кылан-
дым; минем иректән һәм ирексездән, белеп я 
белми торып кылган гөнаһларым: яшьлектән 
начарлыкка күнеккәнлектән, оятсызлыктан һәм 
өметсезлектән; әгәр Синең исемең белән карган-
ган булсам, я уйлавымда исемеңне хурлаган бул-
сам; я берәүне-берәүне тиргәгән булсам, я ачу-
ланып әләкләгән булсам, я кайгырткан булсам, 
я бер-бер нәрсәгә ачуланган булсам; я алдаган 
булсам, я тиешсез вакытта йоклап яткан булсам, 
я минем янга ярлы килеп аны кабул итмәгән бул-
сам; я туганымны кайгырткан булсам, я берәүне 
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гаепләгән булсам; я мактанган булсам, я горур-
ланган булсам, я ачуым килеп ярсыган булсам; я 
мин догада торганда уем бу дөньяның начарлы-
гына авышкан булса, я изгелектән авышуны уйла-
ган булсам; я артык ашаган булсам, я артык эчкән 
булсам, я тилереп көлгән булсам; я начар эшләрне 
уйлап йөргән булсам, я кешедә әйбәт әйбер күреп 
аңа күңелемне салган булсам; я тиешсез сүз 
сөйләшкән булсам, я туганымның гөнаһыннан 
көлгән булсам, минем исә гөнаһларым санап бе-
тергесез; я дога кылырга ялкауланган булсам, 
я бүтән тагы исемә килми торган яман эшләрем 
булса, алары бу әйткәннәремнән дә күбрәктер. 
Шуңа күрә әй мине Яратучы Иям, мин өметсез, 
тиешсез бәндәңне ярлыкап, Үзең кеше сөюче 
һәм игелекле күрә миңа ташла, чиш, кичер. Мин 
гөнаһлы, азгын, яраусыз, тынычланып йоклап 
төнне үткәрсәм иде. Аннары Сиңа табынып иң 
кадерле исемеңне Ата белән, Аның бердәнбер 
туган Улы белән җырлап данласам иде, әле дә, 
һәрчакта да, гомердән гомергә. Амин. 

4-нче дога, изге олы Макарийныкы

Әй безгә зур бүләкләр биргән үлемсез Патша, 
кеше сөюче һәм юмарт Ходай, мин Сиңа ни кай-
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тарыйм, я Сиңа ни китерим? Сиңа яраулыны 
кылырга ялкауланып, һич тә игелек кылмаган 
бәндәңне шушы узган көннең азагына китереп 
җиткездең, җанымны тәүбә итеп, котылыш-
лы итеп төзегәнсең. Мин гөнаһлыга һәм һәрбер 
игелекле эшкә ялангачка рәхимле бул, чама-
сыз гөнаһлар белән шакшыланып, егылган 
җанымны күтәреп торгыз, һәм бу күренә торган 
тормышның яман уйларын бөтенләй миннән 
ташла. Әй бер генә гөнаһсыз Ходай, миңа 
гөнаһларымны кичер; бүгенге көнне ни белән 
генә булса да, белеп я белми торып, сүз белән, 
эш белән, уй белән һәм бар тойгыларым белән 
гөнаһ кылган булсам да, миңа кичер. Син Үзең 
Аллалык куәтең белән һәм әйтеп җиткезүсез 
сөюлегең хакына һәртөрле карышучы нәрсәдән 
мине ябып сакла. Тазарт, әй Аллам, минем күп 
гөнаһларымны тазарт. Әй Ходай, яманның авын-
нан мине котылдырырга ризалык ит, һәм нәфесле 
җанымны коткар; зур дан белән килгән чагыңда 
йөзеңнең яктысы белән мине яктырт, хәзер дә 
гаепләнмичә, хыялга бирелмичә йоклап китсәм 
иде; бәндәңнең күңеленә төрле уйлар китермичә, 
саклап, шайтанның һәрбер эшләрен миннән 
куып җибәр, һәм күңелемнең акыл күзләрен як-
тырылдыр, үлем йокысы белән йокламасам иде. 



26

Җанымга да, тәнемгә дә саклаучы һәм өйрәтүче 
тату фәрештәңне миңа җибәр, дошманнарымнан 
мине аралап алсын иде; урнымнан торып, Сиңа 
шөкер итү догалары китерсәм иде. Әйе, Ходай, 
гөнаһлы һәм һәртөрле тыйнаклыктан ярлы 
бәндәңне ирегем һәм намусым белән ишет, ур-
нымнан торгач Синең сүзләреңә өйрәнергә миңа 
бүләк ит, һәм җеннәр китерә торган моңаюлыкны 
Үз фәрештәләрең белән миннән куып җибәр; 
Синең изге исемеңне шөкер итеп данласам иде, 
һәм Алланы Тудырган иң таза Кыз Мәрьямне дә 
һаман данласам иде, Син Аны без гөнаһлыларны 
яклаучы итеп безгә биргәнсең. Аны, безнең өчен 
дога кыла торганны кабул ит, чөнки беләм: Ул да 
Синең кеше сөюлегеңә охшашлы булып безнең 
өчен дога кылудан тукталмый. Аның яклавы бу-
енча, һәм кадерле Хачыңның билгесе белән, һәм 
бар изгеләрең хакына, әй Аллабыз Гайсә Мәсих, 
минем ярлы җанымны саклап тор, чөнки Син 
изге һәм данлаулы гомергә. Амин.

5-нче дога

Әй Ходай Аллабыз, бүген эш белән булса 
да, сүз белән булса да, уй белән булса да кыл-
ган гөнаһларымны барысын да игелегең һәм 
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адәмне сөюлегең хакына миңа кичер. Тыныч 
һәм рәхәтле йокы миңа бүләк ит; һәртөрле 
усал нәрсәдән яба һәм саклый торган саклаучы 
фәрештәң-не җибәр. Чөнки Син җаннарыбызга 
һәм тәннәребезгә саклаучы Үзең, һәм Сиңа, 
Атага, һәм Улга, һәм Изге Рухка дан китерәбез, 
әле дә, һәрчакта да, гомердән гомергә. Амин.

6-нчы дога

Әй без ышана торган Ходай Аллабыз, 
без Синең исемеңә бүтән һәрбер исемнән дә 
бигрәк сыенабыз, без, йокларга торучыларга, 
җаныбызга да, тәнебезгә дә тынычлык бир, һәм 
һәртөрле хыялдан, азгын уйлардан безне сак-
ла; нәфесләребезнең омтылышын басылдыр, 
тәнебезнең ялкынын сүрелдер. Эшләребездә дә, 
сүзләребездә дә безгә шиксез торырга куәт бир, 
без, Син безгә бирәсе игелекләрдән буш калмас 
өчен игелекле эшләр генә кылып торсак иде, 
чөнки Син гомергә данлаулы. Амин.

7-нче дога, Иоанн Златоустныкы  
(көннең һәм төннең сәгатьләре санынча, 24 дога)

Әй Ходай, мине күктәге игелекләреңнән 
буш калдырма. Әй Ходай, мине мәңге азаптан 
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коткар. Әй Ходай, уй беләнме, я исәп белән, сүз 
белән я эш белән кылган гөнаһларымны ки-
чер. Әй Ходай, мине акылга китер һәм онытыл-
дырма, җанымны йөдәүгә калдырма һәм каты 
күңелемне йомшарт. Әй Ходай, мине һәртөрле 
алданудан сакла. Әй Ходай, минем азгынлык 
караңгыландырган күңелемне яктырт. Әй Ходай, 
мин гөнаһлы кеше, Син исә кызганучан Алла 
булуыңа күрә минем хәлсезләнгән җанымны 
күреп, мине ярлыка. Әй Ходай, дәүләтеңне миңа 
булышка җибәр, Синең исемеңне данласам иде. 
Әй Ходай Гайсә Мәсих, мин бәндәңне терелек 
китабына яз һәм яхшы азак миңа бүләк ит. Әй 
Ходай Аллам, Синең алдыңда кылган бер дә 
яхшы эшем булмаса да, әмма Үз дәүләтең буенча 
миңа яхшы эшләр кыла башларга куәт бир. Әй 
Ходай, күңелемдә дәүләтеңнең чыгын сип. Әй 
күкне һәм җирне булдырган Ходай, мин усал, 
караңгы һәм җирәнгеч бәндәңне патшалыгыңда 
исеңә ал. Амин.

Әй Ходай, мин тәүбәгә килүчене кабул ит. 
Әй Ходай, мине ташлама. Әй Ходай, мине ты-
гызлыкка туры китермә. Әй Ходай, миңа иге-
лекле исәп бир. Әй Ходай, миңа күз яшьләрен, 
үләсемне истә тоту һәм күңел йомшару бир. Әй 
Ходай, миңа гөнаһларымны танып сөйләү ния-
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тен бир. Әй Ходай, миңа юашлык, аек уйлау һәм 
тыңлаучанлык бир. Әй Ходай, миңа түземлек 
һәм сабырлык бир, җанымны чыдамлы ит. Әй 
Ходай, һәртөрле яхшылыкларның тамырын, 
Синнән куркуын күңелемә сал. Әй Ходай, бөтен 
җанымнан, бөтен уемнан Сине сөяргә, һәм бар 
эшләремдә Син кушканча кылырга миңа куәт 
бир. Әй Ходай, мине кайбер кешеләрдән һәм 
җеннәрдән, нәфесләрдән һәм һәртөрле ярамаган 
нәрсәдән ябып тор. Әй Ходай, Син Үзең дигәнчә 
кыласың, Синең иркең мин гөнаһлыда да бул-
сын, чөнки Син мәңгегә данланып торасың. 
Амин.

8-нче дога,  
безнең Ходаебыз Гайсә Мәсихкә

Әй Ходаем Гайсә Мәсих, Алла Улы, Синең 
кадерле Анаң хакына, һәм тәнсез фәрештәләрең, 
алдыңнан килүче чумдыручы һәм пәйгамбәр 
Яхъя, Алланы сөйләүче рәсүлләр, изгелек белән 
җиңгән якты шаһитләр, күңелләрендә Алланы 
йөрткән яраулы аталарыбыз хакына, һәм бар 
әүлияләреңнең догалары белән, мин бәндәңне 
әле миңа килә торган җеннәрнең ауларыннан 
котылдыр. Әйе, Ходаем һәм Яратучым, Син 
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гөнаһлының үлүен теләмисең, әмма гөнаһыннан 
кайтып тере торуын телисең. Мин бичарага 
да гөнаһымнан кайтырга булыш, харап итүче 
еланның сызгырып йотып, тере көе тәмугка 
төшерүеннән мине аралап ал. Әйе, Ходаем, ми-
нем тынычлыгым, мин бичара өчен, минеке 
кебек тәнгә киенгәнсең, бичаралыктан мине 
йолып чыгар, һәм мескен җаныма тынычлык 
бир. Минем күңелемә, начар эшләрне ташлап, 
Син кушканны кылу уен сал. Шулай итеп Син 
бирәсе рәхәтлекне алсам иде, Сиңа өметләндем, 
әй Ходай, мине сакла.

9-нчы дога, иң изге Алла Анасына  
(Петр Студийскийныкы)

Син Аллабызның иң таза Анасына, мин 
мескен егылып инәләмен: әй Кыз Патшасы, 
Син беләсең, мин туктаусыз гөнаһ кыламын 
һәм Синең Улың һәм минем Алламның ачуын 
китерәмен, күп тапкыр тәүбәгә килсәм дә, Алла 
алдында алдаучы булып чыгамын; әллә инде 
Ходай мине бөтенләй бетерер микән дип, кал-
тырап кына тәүбә итәмен, шуннан соң үзем та-
гын шуны ук кыламын. Әй Алланы Тудырган 
Иям Кыз, моны белеп, Сиңа инәләмен, мине 
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ярлыкасаң иде дә, ныгытсаң иде дә, һәм иге-
лек кылырга миңа бирсәң иде. Әй Алланы 
Тудырган Иям Кыз, Син беләсең ич: моннан 
ары мин үземнең яман эшләремне күрәлмас бу-
ламын, әмма бар күңелем белән Алламның ка-
нунын сөямен, тик шуны белмим, әй иң таза 
Иям Кыз, нишләп күрәлмый торган нәрсәмне 
тагын сөямен, әмма игелекне кылмыйм. Әй иң 
таза Кыз, Син Үзең миңа үз иркемне кылыр-
га ирек бирмә, ул бит яраулы эш түгел, әмма 
миндә Синең Улың һәм минем Алламның ирке 
булсын: Ул мине коткарсын, акылга кертсен 
һәм Изге Рухның дәүләтен бирсен, моннан бо-
лай шакшы эшләрне кылудан туктасам иде дә, 
Синең Улыңның кушканын кылып торсам иде. 
Аңа һәртөрлечә данлау, кадерләү һәм тотучы-
лык тиешле, була башлаусыз Атасы белән, һәм 
тере итүче, игелекле Изге Рухы белән, әле дә, 
һәрчакта да, гомердән гомергә. Амин.

10-нчы дога, иң изге Алла Анасына

Әй игелекле Патшаның игелекле Анасы, 
Алланы Тудырган данлаулы һәм иң чиста 
Мәрьям, Үз Улың һәм безнең Аллабызның 
рәхимен минем нәфесле җаныма иңдереп, 
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догаларың белән мине яхшы эшләр кылырга 
өйрәт. Мин калган гомер көннәремне гөнаһсыз 
үткәзеп, Синең аркылы оҗмах тапсам иде, әй 
Алланы Тудырган Кыз, Син чиста һәм данлаулы 
бер генә.

11-нче дога, саклаучы изге фәрештәгә

Әй Мәсих фәрештәсе, минем изге саклаучым 
һәм җанымны да, тәнемне дә яклаучы, бүген 
кылган гөнаһларымны барын да миңа кичер; 
усал дошманның һәртөрлечә алдавыннан мине 
коткар, бер гөнаһ белән дә Алламның хәтерен 
калдырмасам иде, әмма мин гөнаһлы һәм ярак-
сыз бәндә өчен дога кыл, иң изге Өчленең дә, 
Ходаем Гайсә Мәсихнең Анасының да, барлык 
әүлияләрнең дә игелекләренә һәм рәхимнәренә 
тиешле итеп мине күрсәтсәң иде. Амин.

Кондак Алла Анасына

Әй Алланы Тудырган Кыз, Син чирү баш-
лыгыдай безгә булышып, дошманнарыбызны 
җиң-дереп безне кысанлыктан коткарганга, без 
бәндәләрең шөкер итеп Сине олылап данлыйбыз, 
әмма каршысында бер дә тора алмаслык куәтең 
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белән һәртөрле бәлаләрдән безне коткар, без дә 
Сиңа болай әйтик: әй кадерле изге Кыз, сөен.

Әй Алла Мәсихнең Анасы, һаман таза көе 
торучы изге Кыз, догабызны Үз Улың һәм 
безнең Аллабыз алдына китер, Синең хакына 
җаннарыбызны коткарсын иде.

Бар өметемне Сиңа саламын, әй Алла Анасы, 
мине Үзең ябып сакла.

Әй Алланы Тудырган Кыз, мин Синең 
булышуыңны һәм яклавыңны кирәксенә тор-
ган гөнаһлы бәндәңнән йөзеңне борма, минем 
җаным Сиңа өметләнде, мине ярлыка.

Изге Иоанникийның догасы

Минем ышынганым Ата, минем сыенганым 
Ул, мине ябучы Изге Рух, әй Изге Өчле, шөкер 
Сиңа.

Чынлап дөрес тиешле, әй Алланы тудырган 
Кыз, Сине кадерләргә, Син мәңгегә кадерле, 
шиксез таза, Син безнең Аллабызның Анасы. 
Херувимнәрдән дә кадерле, серафимнәрдән дә 
данлы, кыз көе Сүз Алланы тудырган, чын Алла 
Анасы Сине олылыйбыз.
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Шөкер Атага, һәм Улга, һәм Изге Рухка, әле 
дә, һәрчакта да, гомердән гомергә. Амин.

Әй Ходай, ярлыка. (3 тапкыр).

Әй Ходаем Гайсә Мәсих, Алла Улы, Синең 
кадерле таза Анаңның, күңелләрендә Алланы 
йөрткән изге тормышлы аталарыбызның, бар 
әүлияләренең дә догалары хакына мин гөнаһлы-
ны да коткара күр. Амин. 

Әй Коткаручы һәм кеше сөюче, бу ятыр 
урын миңа әле инде кабер дә булыр микән, 
әллә минем мескен җанымны тагын көн якты-
сы белән яктырырсың? Менә минем алдым-
да кабер ята, менә минем каршымда үлем тора. 
Әй Ходай, Синең хөкемеңнән дә, мәңге азаптан 
да куркамын, әмма усаллык кылудан туктал-
мыйм. Син Ходай Алламның хәтерен калдыра-
мын, һәм Синең кадерле Анаңның да, күктәге 
бар чирүләрнең дә, мине саклаучы фәрештәмнең 
дә хәтерен калдырамын. Әй Ходай, Синең 
кеше сөюлегеңә тиешле түгел икәнемне, әмма 
һәртөрле гаепләүгә һәм азапка тиешле икәнемне 
беләмен. Әй Ходай, алай булса да, теләсәм я 
теләмәсәм дә, мине Үзең коткара күр. Син ярау-
лыны коткарсаң ул зур игелек түгел, я чистаны 
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ярлыкасаң искитәрлек түгел, андыйлар Синең 
рәхимеңә тиешле шул. Әмма мин гөнаһлыга 
Үзеңнең рәхимеңне күрсәт, шуның белән 
Үзеңнең кеше сөюлегеңне аңлат, минем усаллы-
гым Синең әйтеп җиткезелмәслек игелегеңне 
һәм рәхимеңне алып узмасын иде, һәм Үзең 
теләгәнчә эшләреңне булдыр мин бәндәңә.

Әй Алла Мәсих, күзләремә яктыны күрсәт, 
йоклаганда үлмәсәм иде, дошманым аны җиңдем 
дип, куанмасын иде.

Шөкер: Әй Алла, Син минем җанымны са-
клаучы бул, чөнки күп тозаклар арасында 
йөримен, алардан мине коткар һәм мине сакла, 
әй Игелекле, чөнки Син кеше сөюче.

Әле дә: Алланың изге фәрештәләрдән дә иң 
кадерле Анасын күңел белән дә, тел белән дә 
данлап җырлыйк. Чөнки Ул Алланы Тудырган 
дип, чынлап Үз эчендә Алланы тәнләндереп ту-
дырган, һәм безнең җаннарыбыз өчен дә туктау-
сыз инәлеп торадыр.

Үзеңә хач кыл һәм шушы доганы укы

Алла торсын, Аның дошманнары тарала-
шып бетсеннәр, Аны күрәлмый торганнар Аның 
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йөзеннән качсыннар; төтен таркалып беткән 
шикелле таркалып бетсеннәр, уттан балавыз 
эрегән шикелле. Алланы сөючеләрдән, үзләренә 
Хач билгесе кылып, куанышып: әй Ходайның те-
релек бирә торган иң кадерле Хачы, сөен, Сиңа 
кадакланган Ходаебыз Гайсә Мәсихнең куәте 
белән Син җеннәрне куасың. Ул тәмугка төшеп, 
шайтанның көчен бетереп, Син кадерле Хач- 
ны безгә һәрбер дошманны куарга биргән, дип 
әйтүчеләрдән җеннәр качсыннар. Әй Ходайның 
терелек бирә торган иң кадерле Хачы, Алланы 
Тудырган Иям Кыз белән, бар изгеләр белән 
бергә миңа булышып тор. Амин. 

Яисә
Әй Ходай, терелек бирә торган кадер-

ле Хачыңның куәтен әйләнемдә тотып, мине 
һәртөрле яманнан сакла. 

Дога

Әй Алла, иректән һәм ирексездән, сүз белән 
һәм эш белән, белеп һәм белми торып, көндез 
һәм төнен, акыл белән һәм уйлау белән кылган 
гөнаһларыбызны ташла, кичер, бетер; барын да 
кичер безгә, чөнки Син кеше сөюче һәм игелекле.
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Дога

Әй кеше сөюче Ходай, безне күрәлмый то-
ручыларга һәм рәнҗетүчеләргә кичер. Безгә 
яхшылык кылучыларга Син дә яхшылык кыл. 
Карендәшләребезгә һәм якыннарыбызга котылу 
турысында теләгәннәрен һәм мәңге тормышны 
бүләк ит. Чирләп ятканнарга кил һәм аларга са-
выгу бүләк ит. Диңгездә йөрүчеләрне туры алып 
бар. Юлчыларга юлдаш бул. Безгә яхшылык һәм 
хезмәт иткәннәрнең гөнаһларын кичер. Без яра-
усызга үзләре өчен дога кылырга кушканнар-
ны Үз олы рәхимеңнән ярлыка. Әй Ходай, элек 
үлгән аталарыбызны һәм карендәшләребезне 
исеңә ал, һәм аларны йөзең яктыра торган 
урынга кертеп тынычландыр. Әй Ходай, тот-
кынга алынган карендәшләребезне исеңә ал, 
һәм аларны һәртөрле тыгызлыктан коткар. Әй 
Ходай, Синең изге йортларына файдалы эш 
кылучыларны исеңә ал, һәм аларга котылу ту-
рысында теләгәннәрен һәм мәңге тормышны 
бүләк ит. Әй Ходай, без гөнаһлы, юаш һәм ярау-
лы түгел бәндәләреңне дә исеңә ал, акылыбызны 
Синең акылың яктысы белән яктырылдыр һәм 
боерыкларыңның юлына безне керт, Алланы 
Тудырган иң таза изге Кыз Мәрьмнең һәм бар 
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әүлияләреңнең догалары белән, чөнки Син дан-
лаулы гомердән гомергә. Амин.

Гөнаһларны көн саендагы танып сөйләү

Әй мине Яратучы һәм Ходай Аллам, Үзең 
Бер, иң изге Өчле дип, без данлый һәм табына 
тор-ган Ата, Ул һәм Изге Рух, мин үз гомеремнең 
бар көннәрендә дә кылган гөнаһларымны әйтеп 
Сиңа тәүбә итәмен. Һәрбер сәгатьтә, хәзерге ва-
кытта да, узган көннәрдә һәм төннәрдә дә гөнаһ 
кылдым. Мин эшем белән, сүзем белән, уем 
белән, артык ашау белән, эчкечелек белән, яшер-
тен ашау белән, буш сүзләр белән, моңаюлык 
белән, ялкаулык белән, каршы әйтү белән, тың-
лаусызлык белән, әләкләү белән, кешене хөкем 
итү белән, саксызлыгым белән, үземне генә 
сөю белән, күп әйбер җыю белән, урлау белән, 
дөрессезлек әйтү белән, шакшыланып йөрүем 
белән, көнләшү белән, көнчелек итү белән, яр-
суым белән, усаллыкны истә тотуым белән, 
нәфрәт белән, малга биренүлек белән, аннары 
бар тойгыларым белән: күз күрүем белән, ко-
лагым ишетүлек белән, ис тоюым белән, та-
тым белән, кармалап каравым белән, тагын 
да бүтән төрле җан гөнаһлары белән дә, тән 
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гөнаһларым белән дә Син Алламның хәтерен 
калдырдым, якыныма да дөрессезлек кылдым. 
Шушылар өчен үкенеп, Син Аллам каршысына 
үземне гаепләп китерәмен, тәүбә итәргә миңа 
да ирек бар дип беләмен. Әй Ходай Аллам, күз 
яшем белән юашланып Сиңа инәләмен: Үзең 
генә миңа булыш, шушы узган вакытта кылган 
гөнаһларымны Үзеңнең рәхимле күңеллелегең 
хакына миңа кичер, һәм шушы Синең каршыңда 
әйткәннәремнең барысыннан да мине иркенгә 
чыгар, чөнки Син игелекле һәм кеше сөюче.

Әй Ходай, рухымны Синең кулына тапшыра-
мын, Син исә мине ярлыка, Син мине бәхиллә 
һәм мәңге тормышны миңа бүләк ит. Амин. 



Шамаиль — почти икона

Речь пойдет о декоративно-прикладном ис-
кусстве татар — шамаиле. Сложилось ложное 
представление о татарском народе как испове-
дующем только ислам, и это представление на-
меренно укореняется. На самом же деле христи-
анство традиционно для татарского народа на 
протяжении практически всей истории его су-
ществования (среди татар было много исповеду-
ющих религию Христа еще задолго до исламиза-
ции ханом Узбеком населения Золотой Орды).

Из-за одностороннего освящения истории 
татар многих шокирует развитие православно-
го татарского искусства. Вопреки всему этот 
феномен доказывает, что такое явление, как пе-
реход татар в христианство, — достаточно рас-
пространенное явление. Православные татары 
естественным образом создавали и продолжают 
создавать свою культуру.

Слово «шамаиль» имеет арабское проис-
хождение и означает буквально «качества», 
«достоинства». Как термин, означающий вид 
искусства, встречается в Иране, имея здесь не-
много другое значение — «священная картина, 
портрет, икона».
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А теперь немного из истории этого вида де-
коративного искусства. Изначально это техника 
религиозной живописи на стекле, сочетающая 
изображение, орнамент и каллиграфическое 
письмо. Со временем техническое исполнение 
обогатилось печатью, вышивкой на полотне (ля-
уха), живописью на холсте.

Живопись на стекле берет свое начало в 
Византии, потом она распространилась в хри-
стианском мире и, наконец, в XVIII веке вер-
нулась через Италию и Чехию на территорию 
когда-то православной Византии — но теперь 
уже мусульманской Турции. Именно оттуда в 
XIX веке в связи с популярностью предметов 
турецкого импорта в татарской среде искусство 
шамаиля получило широкое развитие в народ-
ной культуре татар.

Татары исповедуют ислам суннитского 
толка, запрещающий изображения людей. 
Поэтому шамаиль здесь представлен в огра-
ниченном варианте — орнамент и каллигра-
фическое письмо, а изображение сведено до 
нескольких условных образов. Шамаиль был 
распространен в основном в Казани и селах 
Заказанья. Работы исполнялись черной или 
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цветной тушью, а также акварелью на твер-
дой бумаге и часто помещались в рамку под 
стекло. В них арабские надписи с сурами из 
Корана и молитвами нередко сопровождались 
условно-символическими черно-белыми или 
цветными изображениями мечетей, парных 
птиц, цветочно-растительного орнамента. 
Каллиграфические тексты писались имамами 
мечетей, сельскими муллами, изредка мест-
ными художниками-самоучками. В ранний со-
ветский период тексты сур Корана были вы-
теснены коммунистической пропагандой, а в 
поздний советский период шамаили использо-
вались в качестве поздравительных открыток, 
всевозможных вывесок и бытовых надписей.

Шамаиль распространен также среди 
мусульман-шиитов в Азербайджане и Иране. 
Образный ряд произведений шамаиля у шии-
тов шире, чем у суннитов: здесь допускаются 
портреты особо почитаемых в этой ветви исла-
ма людей, чаще всего это четвертый халиф Али. 
Здесь наиболее ярко прослеживается связь с 
христианским происхождением шамаиля, само 
название которого, как уже было сказано, мож-
но перевести как «икона».
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Традиционный ислам ограничивал творче-
ские начинания верующих всяческими запре-
тами, но в связи с распространением идей дви-
жения джадидизма (либеральное исламское 
течение) шамаиль получил широкое распро-
странение, став одним из способов националь-
ного самовыражения татар независимо от их 
вероисповедания. В наши дни многие мусуль-
мане, ошибочно приписывающие шамаилю ис-
ламское происхождение, недовольны тем, что 
православные татары тоже обратились к этому 
виду искусства, насыщая его христианскими 
образами. Так что в православном исполнении 
шамаиль как бы вернулся к своим христиан-
ским корням. Кроме того, за 70 с лишним лет 
господства атеистической идеологии в совет-
ском обществе шамаиль приобрел значение та-
тарского национального, а не исламского ис-
кусства.

В свою очередь, использование православ-
ных мотивов в шамаиле полностью соответ-
ствует христианской традиции, имеет чет-
кое богословское обоснование, что отражено 
в «Концепции миссионерской деятельности 
Русской Православной Церкви», в преамбу-
ле которой сказано: «Миссия состоит в том, 
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чтобы приближаться к миру, освящать и об-
новлять его, вкладывать новое содержание в 
привычный образ жизни, принимать местные 
культуры и способы их выражения, не проти-
воречащие христианской вере, преобразуя их в 
средства спасения».

Данная статья размещена в Интернете по адресу:  

http://religion.ng.ru/style/2010-02-17/8_shamail.htm

Если у Вас есть вопросы о православном 

шамаиле, просим обращаться по  тел.:  

+7(965)374-14-50 



Финансирование издания молитвослова про-
изведено на средства участников православного 
антиабортного «Движения сопротивления 
убийству детей»

Целью Движения 
является защита пра-
ва человека на жизнь с 
момента зачатия и за-
конодательный запрет 
абортов.

Движение прово-
дит антиабортные ак-
ции в Москве и ряде 
городов России, регу-
лярно проводит пике-
тирования абортных 

клиник, организует образовательные и иные ме-
роприятия в защиту жизни.

Приглашаем всех желающих православ-
ных христиан принять участие в деятельности 
Движения. Желающие принять участие в деле 
защиты жизни могут обращаться в Движение по 
телефону или по электронной почте.

Наши контакты: тел. (495)5177191, e-mail: 
5177191@gmail.com, http://www.pravo-na-zhizn.ru, 
http://vkontakte.ru/club15140495.
Руководитель Движения А.В. Хвесюк.
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