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Период Пения Постной Триоди 
Неделя о мытаре и фарисее 

Блаженны гласа – 6, Триоди, песень 6-я – 4. 
 

Кондак, глас 4 
Фарисейын моктанен ойлымыж деч кора‰ын, йозак погышын ў‰ышє 

ойжын кўкшытшылан тунемына да сулыкна верч ойгырен йодына: тўням 
Утарыше, Шке кулет-влакым эрыкте.  

 
Прокимен, аллилуиарий, причастен – воскресные. 

 
Неделя о блудном сыне 

Блаженны гласа -6, Триоди, песень 6-я – 4. 
 

Кондак, глас 3 
Тыйын ача чапет деч шонен моштыде кора‰ынам, мыланем пуымо 

поянлыкетым осаллан кучылтынам. Сандене йомын коштшо эргын мутшым 
Тыланет кондем: чаманыде пуышо Ача, Тыйын ончылнет сулыкан улам 
гынат, мыйым, язык верч єкынышым, пурто да Шке кулет-влак кокла гыч 
иктыж гайым ыште.  

 
Прокимен, аллилуиарий, причастен – воскресные. 

 
Неделя мясопустная, о страшном суде 
Блаженны гласа – 6, Триоди, песнь 6-я – 4. 

 
Кондак, глас 1 

Юмо, мландымбаке чап дене толмет годым чылажат лўдын чытырна: 
суд вер ончылно тул э‰ер йога, книга-влак почылтыт да тайне-влак чараш 
лектыт. Чын судитлыше Судия, чарныде йўлышє тул деч тунам мыйым 
утаре, пурла могырышкет шогалаш йєрышым ыште. 

Прокимен, глас 3 
Мемнан Юмына кугу, Тудын куатшат кугу, да Тудын ушыжо мыланна 

умылен шукташ лийдыме. 
 

Аллилуия, глас 8. 
Причастен 

Господьым Пылпомыш гыч моктыза, кўшнє Тудым моктыза.  
 

Другий 
Эй, Юмылан йєрышє-шамыч, Юмылан йывыртыза, Юмылан йєрышє-

шамычлан мокташ кўлеш. 
Суббота сырная 

Всех преподобных Отец,  
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в подвизе просиявших 
Блаженны Триоди, песнь 3-я – 4, песнь 6-я -4. 

 
Тропарь Отцев, глас 4 

 
Ачана-шамычын Юмыжо, мемнан дене эре Шке ў‰ышылыкет семын 

ыште да чаманымашетым мемнан деч ит кора‰де, нунын кумалмышт дене 
илышнам тынысын виктаре.  

 
Кондак Отцев, глас 8 

Шке кєргыштышт Юмым нумалше-влакын кече йымалне чыла 
волгалтарыше погыныштым, Господь, Тый поро койыш-шоктышлан 
туныктышо да закондымылыкым сорлыклышо семын ончыктенат. Нунын 
кумалмышт дене Тыйым чапландарен моктышо да Тылат мурышо-шамычым 
тичмаш тынысыште арале: Аллилуиа.  

 
Прокимен, глас 4 

Юмылан йєрышє-шамыч чап дене мокталтыт, кийыме верыштышт 
йывыртат.  

 
Аллилуия, глас 2 

Причастен 
Юмылан йєрышє-шамыч, Юмылан йывыртыза, Юмылан йєрышє-

шамычлан мокташ кўлеш. 
 

Неделя сыропустная 
Прощеное воскресение 

Блаженны гласа – 6, Триоди, песнь 6-я – 4. 
 

Кондак, глас 6 
Кучен Ашныше Юмо, Тый кугу ушлан виктарет, уш-акылым пуэт, 

шонен моштыдымо е‰ым туныктет, йорло-влакым аралет, мыйын шўмемат 
пе‰гыдемде, акыланым ыште. Тый мыланем мутым, Ачан Мутшым пу, да 
мый Тыланет чарныде ойлем: Чаманыше, мыйым, язык дене варнен 
пытышым, чамане. 

 
Прокимен, глас 8 

Мемнан Господь Юмылан чыланат кумалза, Тудлан моктымашым 
пуыза. 

Аллилуия, глас 6. 
Причастен 

Господьым Пылпомыш гыч моктыза: 
Святая Четыредесятница 
Суббота первой седмицы 

Вмч.Феодора Тирона 
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Блаженны Триоди, песнь 3-я – 4, песнь 6-я– 4. 
 

Тропарь, глас 2 
Кугу ўшанымашын шукталтмыже! Святой орланыше Феодор тулышто 

улмыж годым вўдыштє каныме семын куанен. Тулышто йўлымыжє дене 
Троицылан тамле киндым кондымо гай лийын. Христос Юмо, Тудын 
кумалмыж дене мемнан чоннам утаре.  

 
Кондак, глас 8 

Шуко орланыше, се‰алтдыме Феодор, шўм кєргышкет аралтыш семын 
Христослан ўшанымашым налынат, тушманын вийжым укешке луктынат да 
пылпомыш венецым курымешлан чиенат.  

Прокимен, глас 7 
Юмылан йєрышє е‰ Юмылан йывырта да Тудлан ўшана. 

Аллилуия, глас 4. 
Причастен 

Юмылан йєрышє е‰ курымеш шарныме лиеш, Тудо осал шомак деч 
огеш лўд. 

 
Неделя первая 

Торжество Православия 
Блаженны гласа – 6, Триоди, песнь 6 – я – 4. 

 
По входе: 

Тропарь Воскресный.  
 

И абие: 
 

Тропарь, глас 2 
Тыйын эн яндар тўсетлан кумалына, Поро, шке сулыкнам касараш 

йодына, Христос Юмо: Шке кумылын кап дене ыресыш кўзаш келшенат, да 
пўрымє-шамычетым осаллан пашам ыштыме деч утарет. Сандене, таум 
ыштен, Тыланет мурена: чылам куан дене теменат, мемнан Утарыше, тўням 
утараш толшо. 

Тау, кызытат: 
 
 
 
 

Кондак, глас 2 
Ачан ончыкташ лийдыме Мутшо Тый дечет, Юмым Шочыктышо ™дыр 

деч, капым налме дене ончыкталтын, сулык дене амыргыше тўснам 
тў‰алтыш годсыш конден да Юмын моторлыкшо дене ушен. Утаралтмашлан 
ўшанен, ме тидым паша да мут дене шукташ тыршена. 
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Прокимен, песнь Отцев, глас 4 

Господь, мемнан ачана-шамычын Юмыжо, Тый моктымо улат, Тыйын 
лўмет курымеш моктымо да чапландарыме. 

 
Аллилуия, глас 8. 

Причастен 
Господьым Пылпомыш гыч моктыза: 

 
Другий 

Юмылан йєрышє-шамыч, Юмылан йывыртыза, Юмылан йєрышє-
шамычлан мокташ кўлеш. 

 
Неделя Вторая 

Свт. Григория Паламы 
Блаженны гласа – 6 и Святителя, песень 3-я – 4. 

 
Тропарь Свт.Григорию, глас 8 

Чудым ыштыше Григорий, тый Православийын волгыдыжо, Черкын 
пе‰гыдылыкше да туныктышыжо, монах-влакын моторлыкшо, Юмын 
мутшым шарыше-влакым виян аралыше, Фессалоникын моктымашыже да 
порылыкым увертарыше улат, мемнан чоннам утарышаш верч чарныде 
кумал.  

 
Кондак Свт.Григорию, глас 8 

Юмын кугу уш-акылжын священный семўзгарже, Юмын мутшын кугу 
йўкан волгыдо пучшо гай Григорий, ме тыйым моктен мурена. Эн Кўшыл 
Уш-акыл деке лишне шогышо семын тый мемнан ушнам Тудын деке виктаре 
да ме манына: Порылыкым увертарыше, куане.  

 
Кондак Второй недели Поста, глас 4 

Порым ышташ жап шуын, вет суд омса воктенак, пўтым кучен 
пе‰гыдемына, лишыллан порылыкым ыштен, чон гыч лекше шинчавўдым 
кондена да сєрвалена: Чылажымат Ыштыше Юмо, те‰ыз ошма деч шуко 
сулыкна мемнам темдат, Тый нуным луштаре, тунам ме курымаш венецым 
налына.  

 
 
 

Прокимен, глас 5 
Эй Юмо, Тый мемнам ончет да тиде тукым деч курымеш аралет. 

И прокимен Святителя, глас 1 
Умшам кугу уш-акылым каласа, да шўм-чон шонымашем — шинчымаш. 

Аллилуия гласа. 
Причастен 
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Господьым Пылпомыш гыч моктыза: 
Другий 

Юмылан йєрышє е‰ курымеш шарныме лиеш, Тудо осал шомак деч 
огеш лўд. 

 
Неделя Третия 

Крестопоклонная 
Блаженны гласа – 4, Кресту, песнь 3-я – 4. 
Вместо Трисвятого поем: Кресту Твоему: 

 
По входе: 

Тропарь Воскресный 
И абие: 

 
Тропарь Кресту, глас 1 

Юмо, Шке калыкетым утаре, Шкендын чыла тўрлетланат порым пўрӧ, 
мыланна, чын верам пагалышылан, сеҥышашлык вийым пу, Ыресетын 
куатше дене калыкетым арален ашне. 

 
Тау, кызытат: 

 
Кондак, глас 7 

Эдемын капкажым ынде тулан керде ок ороло, вет тудо Ыресын куатше 
дене єрыктарышын кылдалтын, да колымашын умдыж ден тамыкын 
се‰ымашыже поктен колтымо лийын. Мыйын Утарышем, Тый тамыкыште 
улшо-влак дек воленат да виян каласенат: «Уэш райыш пурыза!» 

 
Прокимен, глас 6 

Юмо, Шке калыкетым утаре, Шкендын чыла тўрлетланат порым пўрӧ. 
Аллилуия, глас 1. 

 
Причастен 

Эй Юмо, Тыйын чуриетын волгыдыжо мемнан ўмбалнына пале лийын. 
 

Неделя Четвертая 
Преп.Иоанна Лествичника 

Блаженны гласа – 8. 
 

Тропарь, глас 1 
Кєргыштет Юмым нумалше Иоанн ачана, тый ир мландыште илыше, 

капет дене Суксо гай да чудым ыштыше лийынат. Пўтым кучен, йўд-кече 
кумалын, молитвам лудын, пылпомышысо суапым налынат. ™шанен толшо-
влакын черыштым да чоныштым эмлет. Тыланет пе‰гыдылыкым Пуышылан 
чап лийже, тыйым чап венец дене Сєрастарышылан чап лийже, тыйын гоч 
чылаштлан пареммашым Кондышылан чап лийже.  
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Кондак, глас 4 
Мемнам туныктышо Иоанн ачана, тыйым Господь шкем кучен кертмаш 

чын кўкшытыш шынден да уло мландым волгыдыш на‰гайыше шўдырым 
ыштен  

 
Прокимен Воскресный. 
И Преподобного, глас 7 

Юмылан йєрышє-шамыч чап дене мокталтыт, кийыме верыштышт 
йывыртат. 

 
Аллилуия гласа. 

Причастен 
Господьым Пылпомыш гыч моктыза: 

 
Другий 

Юмылан йєрышє е‰ курымеш шарныме лиеш, Тудо осал шомак деч 
огеш лўд. 

 
Суббота Акафиста 

Блаженны от канона Акафиста, песнь 3-я и 6-я –8. 
 

По входе: 
Тропарь, глас 8 

Капдыме Суксо, шолып кўштымашым умылен налын, да Иосифын 
пєртышкыжє толын шогалын, Яндар ™дырлан каласен: «Волымыж дене 
пылпомышым Лишемдыше, Тыйын кєргышкет вашталтдеак пура. Тыйын 
кєргыштет кулын тўсшым налшым ужын, Тыланет чот лўдын ойлем: о Поро 
Яндар ™дыр, йывырте!»  

 
Тау, кызытат: 

 
Кондак, глас 8 

Юмым Шочыктышо ™дыр, Тылат, чылам се‰ыше Воеводылан, мемнам 
шыгыр гыч утарыметлан ме, Тыйын йєрдымє кулет-шамыч, таум ыштена да, 
Тыйым моктен, Се‰ымаш мурым мурена. Тый се‰ыдыме виет дене мемнам 
керек-могай ойго гычын утаре. Меат Тыланет тыге каласена: о, Поро Яндар 
™дыр, йывырте.  

 
Прокимен, песнь Богородицы, глас 3 

Мыйын чонем Господьым мокта, Юмылан, Мыйым Утарышылан, кєргє 
шўлышем куана. 

 
Аллилуия, глас 8. 

 
Причастен 

Утаралтмаш чашым налам да Юмын лўмжым сєрвален ўжам. 
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Неделя Пятая 

Преп.Марии Египетской 
Блаженны гласа – 8 

 
Тропарь, глас 8 

Юмылан йєрышє Мария авана, тый Юмын пуымо тўсым тўрыс арален 
коденат: вет шке ыресетым налын, Христос почеш каенат да пытышаш кап 
нерген огыл, а колыдымо чон нерген тыршаш туныктенат, садене тыйын 
шўлышет Суксо-влак дене пырля куана.  

Кондак, глас 3 
Кугун пагалыме Мария, ончыч тыйым тўрлє яжарланымаш алгаштарен. 

Язык касарыме корныш шогалмет дене Христосын ойырен налме ўдыржє 
лийынат. Суксо гай илышым илен, ия-шамычым Ыресын куатше дене се‰ен, 
Кугыжанышлан йєрышє яндар ўдыр лийынат. 

 
Прокимен Воскресный. 

 
И Преподобной, глас 4 

Святой-шамыч коклаште – Юмо, Израильын Юмыжо, чот єрыктарыше. 
Аллилуия гласа. 

 
Причастен 

Господьым Пылпомыш гыч моктыза: 
Другий 

Юмылан йєрышє е‰ курымеш шарныме лиеш, Тудо осал шомак деч 
огеш лўд. 

Лазарева Суббота 
Блаженны праздника, песнь 3-я и 6-я – 8. 

 
По входе: 

Тропарь, глас 1 
Христос Юмо, ылыж кынелмаш лиеш манын ўшандараш Тый Шке 

орланымет деч ончыч колышо Лазарьым ылыжтен кынелтенат. Ынде меат 
йоча-влак дене пырля се‰ымашын тистыжым кучена да Тылат, колымашым 
Се‰ышылан, мурена: «Пылпомышто осанна! Господь лўм дене Толшо тек 
моктымо лиеш!»  

 
Тау, кызытат: 

 
Кондак, глас 2 

Христос чылаштлан - Куан, Чын, Волгыдо, Илыш да тўнялан Ылыж 
кынелмаш. Мландымбалне илыше-влак деке Шке порылыкшо дене толын, 
колымаш гыч ылыж кынелмым ончыктен да е‰-влаклан язык касармашым 
пуэн.  
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Вместо Трисвятаго – Елицы во Христа крестистеся: 

Те чылан, Христос дене ушнаш манын, тынеш пурышо-влак, 
Христос дене вўдылалтында. Аллилуия. 

 
Прокимен, глас 3 

Юмо мыйын волгалтарышем да Утарышем: кє деч лўдам? 
 

Аллилуия, глас 5 
 

Задостойник, глас 8 
Юмым Шочыктышо Яндар Авам чапландарен моктена, Юмын тулжым 

шке кєргышкыжє йўлыде Налшым, мурен моктена.  
Причастен 

Изи икшыве да чызе кочшо-шамычын умшашт дене Тый моктымашым 
ыштенат. 

 
 
 

Страстная Седмица 
Великий Четверг 

По уставу Литургия св. Василия Великаго соединяется с Вечерней. 
При совершении Литургии отдельно от Вечернии предлагается 

следующий порядок пения. 
 

Антифоны Изобразительны 
Приидите, поклонимся: не поется. 

По возгласе Премудрость, прости абие: 
 

Тропарь, глас 8 
Кастене йолым мушмо йўла годым чапле тунемше-влак 

сотемдаралтыныт, а оксам йєратымаш дене черланыше Иудан чонжо 
пычкемышалтын да Тыйым, чын Судиям, закондымо судия-влаклан ужален. 
Ончо, погым погаш йєратыше, вет Иуда тидлан кєра пикталтын! Туныктышо 
ваштареш тыгайым ыштыше темдыме чон деч курж. Чылалан поро Господь, 
Тылат чап лийже! 

 
Тау, кызытат: 

 
Кондак, глас 2 

Предатель киндым налын да шолып шуен, Шке кидше дене айдемым 
Ыштышын акшым налын. Тиде чояланыше Иуда тарзе вашталташ лийдымак 
кодын.  

 
Трисвятое.  
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Прокимен, глас 7 

Князь-шамыч, пырля погынен, Юмо да Тудын Христосшо ваштареш 
шогат. 

 
Аллилуия, глас 6 

 
Вместо Херувимской песни 

Тропарь, глас 6 
Юмын Эргыже! Таче Тыйын кас кочкышым ышташ шолып 

погынымаштет Пеленет лияш мыйымат пурто. Тыйын тушманетлан тайным 
ом каласе, Тыйым Иуда гай ондален ом шупшал, но разбойник семын Тыйым 
ойлен палдарем: «Шке Кугыжанышыштет , Гоподь, мыйым 
шарналте».(трижды) Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 

 
 
 
 

Тойже и Причастен, 
и вместо: Да исполнятся уста наша: 

 
Тойже поем множицею, 

дондеже причастятся братия Божественных Тайн. 
 

Задостойник, глас 6 
™шаныше-влак, толза, Кучен Ашнышын ўжмыжє да Колыдымо 

Кочкышыжо дене кўкшє верыште куанен темына. Шомак деч, Шкеж дечак, 
эн кўкшє Мутым кўкшє шонымаш дене пален налына, Тудымак моктена. 

 
Великая Суббота 

По уставу Литургия св. Василий Великаго соединяется с Вечерней. 
При совершении Литургии отдельно от Вечерни предлагается 

следующий порядок пения. 
 

Антифоны Изобразительны. 
Приидите, поклонимся: не поется. 

По возгласе Премудрость, прости абие: 
 

Тропарь, глас 2 
Тыйын Эн Яндар капетым ырес гыч поро кумылан Иосиф волтен, яндар 

вынереш вўдылын, тамле пушан ўйым йыген, у шўгареш пыштен.  
Ин тропарь, глас 2 

Колыдымо Илыш, Тый колымаш марте воленат да Юмын волгыдет дене 
тамыкым пытаренат, шўгарыште улшо-влакым ылыжтенат, да 
Пылпомышысо чыла Куат-влак муреныт: «Илышым пуышо Христос Юмына, 
Тыланет чап лийже!» 
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Ин тропарь, глас 2 

Шўгарыш миром кондышо ўдырамаш-влаклан Суксо каласен: «Миро 
колышылан веле кўлеш, вет Христосым колымаш налын огеш керт».  

 
Тау, кызытат: 

 
Кондак, глас 6  

Тамыкым Петырыше колышо гай коеш, мемнан ончылно миро да куэм 
дене вўдылмє кия, Колыдымо Христос шўгарышке колышо семын 
пышталтеш. Тудым миро дене шўраш толшо ўдырамаш-влак чот шортын 
ойленыт: «Тиде Шуматкече Порын суапландарыме, тунам Христос мален 
колтен да кумшо кечын ылыж кынелеш».  

 
Вместо Трисвятого – Елицы во Христа крестистеся: 

 
Прокимен, глас 5 

Уло мланде Тыланет кумалже да Тыланет мурыжо, эй Кўшылсє, Тыйын 
лўметлан мурыжо! 

 
(Аллилуия, глас тойже.) 

 

Или: 
глас 7 

Cтих 1 
Эй Юмо, ылыж кынел, тўням судитле, вет чыла калык гычат Тыйын 

корнет дене мийыше лийыт. 

Хор 
Эй Юмо, ылыж кынел, тўням судитле, вет чыла калык гычат Тыйын 

корнет дене мийыше лийыт. 
 
Cтих 2 
Юмо юмо-шамычын погынымашыште шогалын да юмо-шамыч коклаште 

судым ышта. 
Хор 

Эй Юмо, ылыж кынел: 
 

Cтих 3 
Мо марте, ондален судитлен, языкан-шамычым араледа? 

Хор 
Эй Юмо, ылыж кынел: 

 
Cтих 4 
Тулык ден незер е‰ым аралыза, ў‰ышє ден йорлым чыныш лукса.  

Хор 
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Эй Юмо, ылыж кынел: 
 

Cтих 5 
Йорло да незер е‰ым арален налза, языканын кидше гыч тудым утарыза. 

Хор 
Эй Юмо, ылыж кынел: 

 
Cтих 6 
Огыт пале. Огыт умыло. Пычкемышыште коштыт. 

Хор 
Эй Юмо, ылыж кынел: 

Cтих 7 
Мландын чыла негызше тарваныже ыле! Мый каласышым: те юмо улыда 

да чыланат Кўшылсын эргышт улыда. Туге гынат те е‰-шамыч гае коледа да 
князь-шамыч гаяк камвозыда. Эй Юмо, ылыж кынел, тўням судитле, вет 
чыла калык гычат Тыйын корнет дене мийыше лийыт. 

Хор 
Эй Юмо, ылыж кынел, тўням судитле, вет чыла калык гычат Тыйын 

корнет дене мийыше лийыт. 
 

Вместо Херувимской песни 
 

Тропарь, глас 8 
Тек чыла айдеме шып лиеш, лўдын, чытырен шога, шке кєргыштыжє 

мландымбалысе нерген нимом ок шоно, вет кугыжаланыше Кугыжа да 
Чылам Ашныше Господь ўшаныше-влаклан Шкенжым кочкаш пуа. Тудын 
ончылно Суксо-влак тўшка шке Тў‰алтышышт да Властьышт дене пырля, 
тыгак шуко шинчан Херувим да куд шулдыран Серафим-шамыч, 
чурийыштым петырен, чот мурат: Аллилуия, аллилуия, аллилуия. 

Задостойник, глас 6 
Авай, Мыйым шўгарыште ужын, Мыйын верч, Шке кєргыштет яндарын 

иландарыме Эргыч верч, ит шорт: кынелам да чапландарыме лиям, Юмо 
улмемлан кєра, Тыйым ўшанен да йєратен моктышо-влакым чап дене 
нєлталам. 

 
Причастен 

Господь мален кынелше гае: да ылыж кынелын Утарыше мемнам. 


