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Период Пения Цветной Триоди 
Светлое Христово Воскресение 

Пасха Кугече 
 

По возгласе священника 
 

Благословенно Царство: 
Ачан, Эргын, Святой Шўлышын Кугыжанышыже порылан пўралтше, 

кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
 

Хор 
Аминь. 

 
И абие: 

 
Священство 

Христос колымаш гыч ылыж кынелын, колымыж дене колымашым 
се‰ен да шўгарыште улшо-влаклан илышым пуэн. (трижды) 

Хор 
Христос колымаш гыч ылыж кынелын: (трижды) 

 
Священство 

Юмо ылыж кынелже, да Тудын тушманже-шамыч шаланен пытышт.  
Хор 

Христос колымаш гыч ылыж кынелын: (единожды) 
 

Священство 
Шикш шаланыме гай шаланен пытышт. 

 
Хор 

Христос колымаш гыч ылыж кынелын: (единожды) 
 

Священство 
Языкан-шамыч Юмын чурийже деч йомын пытышт, а Юмылан йєрышє-

шамыч Юмын ончылно йывыртен куанышт. 
 

Хор 
Христос колымаш гыч ылыж кынелын: (единожды) 

 
Священство 

Тиде кече – Юмын пўрымє кече: тиде кечын йывыртен куанена. 
Хор 

Христос колымаш гыч ылыж кынелын: (единожды) 
Священство 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 
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Хор 
Христос колымаш гыч ылыж кынелын: (единожды) 

 
Священство 

Кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. Аминь. 
 

Хор 
Христос колымаш гыч ылыж кынелын: (единожды) 

 
Таже настоятель поет вышшим гласом: 

Христос колымаш гыч ылыж кынелын, колымыж дене колымашым 
се‰ен. 

Хор 
Да шўгарыште улшо-влаклан илышым пуэн. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Антифоны Пасхи 
Кугече Антифон-влак 
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Антифон I 
глас 2 

Cтих 1 
Уло мланде, Юмылан кугу йўк дене йывырте.  

Припев 
Юмын Аван кумалмыж дене, Утарыше, мемнам утаре. 

 
Cтих 2 
Уло мланде, Юмылан кугу йўк дене йывырте, Тудын лўмжылан мурыза, 

Тудым моктен чапландарыза. 
Припев 

Юмын Аван кумалмыж дене, Утарыше, мемнам утаре. 
 

Cтих 3 
Юмылан каласыза: пашат-шамыч могай лўдыкшє улыт! Куатет шукылан 

лийын, тушманет-шамыч Тыйын ончылнет ондалышыш лектыт. 
Припев 

Юмын Аван кумалмыж дене, Утарыше, мемнам утаре. 
 

Cтих 4 
Уло мланде Тыланет кумалже да Тыланет мурыжо, эй Кўшылсє, Тыйын 

лўметлан мурыжо! 
 

Припев 
Юмын Аван кумалмыж дене, Утарыше, мемнам утаре. 

 
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кызытат, керек-кунамат, 

курым-курым мучкак. Аминь. 
 

Припев 
Юмын Аван кумалмыж дене, Утарыше, мемнам утаре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Антифон II 
глас 2 

 
Cтих 1 
Эй Юмо, мыланна поро лий да порым тылане. 
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Припев 
Колымаш гыч ылыж кынелше Юмын Эрге, мемнам, Тыланет мурышо-

влакым утаре: аллилуиа. 
 
Cтих 2 
Эй Юмо, мыланна поро лий да порым тылане, мыланна чуриетым 

волгалтаре, мемнам серлаге. 
Припев 

Колымаш гыч ылыж кынелше Юмын Эрге, мемнам, Тыланет мурышо-
влакым утаре: аллилуиа. 

 
Cтих 3 
Мланде ўмбалне Тыйын корнетым палена ыле, Тыйын утарымашет чыла 

калык коклаштат! 
Припев 

Колымаш гыч ылыж кынелше Юмын Эрге, мемнам, Тыланет мурышо-
влакым утаре: аллилуиа. 

 
Cтих 4 
Эй Юмо, калык-шамыч Тыйым чапландарышт, да чыла калыкат Тыйым 

чапландарыже! 
Припев 

Колымаш гыч ылыж кынелше Юмын Эрге, мемнам, Тыланет мурышо-
влакым утаре: аллилуиа. 

 
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кызытат, керек-кунамат, 

курым-курым мучкак. Аминь. 
 

Единородный Сыне: 
Иктак улшо Юмын Эргыже, Колыдымо Шомак, мемнам утарышаш верч 

курымак ™дыр Святой Мария деч шочын, чынак айдеме лийын, ырес 
ўмбалан пудалалт колымет дене колымашын куатшым пытаренат; Святой 
Троицын иктыже улат; Ача да Святой Шўлыш дене ик гаяк моктымо 
Христос Юмо, мемнам утаре. 

 
 
 
 
 
 

Антифон III 
глас 5 

Cтих 1 
Юмо ылыж кынелже, да Тудын тушманже-шамыч шаланен пытышт. 

Тропарь 
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Христос колымаш гыч ылыж кынелын, колымыж дене колымашым 
се‰ен да шўгарыште улшо-влаклан илышым пуэн. 

 
Cтих 2 
Юмо ылыж кынелже, да Тудын тушманже-шамыч шаланен пытышт, да 

Тудым ужын кертдыме-шамыч Тудын чурийже деч куржышт! 
Тропарь 

Христос колымаш гыч ылыж кынелын, колымыж дене колымашым 
се‰ен да шўгарыште улшо-влаклан илышым пуэн. 

 
Cтих 3 
Шикш шаланыме гае шаланен пытышт да, тул дечын шыште левыме гае, 

Тропарь 
Христос колымаш гыч ылыж кынелын, колымыж дене колымашым 

се‰ен да шўгарыште улшо-влаклан илышым пуэн. 
 
Cтих 4 
Языкан-шамыч Юмын чурийже деч йомын пытышт! А Юмылан йєрышє-

шамыч Юмын ончылно йывыртен куанышт. 
 

Тропарь 
Христос колымаш гыч ылыж кынелын, колымыж дене колымашым 

се‰ен да шўгарыште улшо-влаклан илышым пуэн. 
 

Входный стих 
Эй, Израиль тукым гыч шочшо-шамыч, черкыште Господь Юмым 

чапландарыза! 
По входе: 

 
Тропарь, глас 5 

Христос колымаш гыч ылыж кынелын, колымыж дене колымашым 
се‰ен да шўгарыште улшо-влаклан илышым пуэн. 

 
 
 
 
 
 

Ипакои, глас 4 
Эр ўжара деч ончыч Мария дене толшо да шўгар деч кора‰дыме кўм 

мушо-влак Суксо деч колыныт: Курымеш Волгыдышто Илышым, айдемылан 
шотлен, молан колышо-влак коклаште кычалыда? Ончыза шўгарысе 
леведышым, кайыза да увертарыза тўнялан, кузе Господь колымашым се‰ен 
кынелын. Тудо айдеме тукымым утарыше Юмын Эрге улеш.  
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Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кызытат, керек-кунамат, 
курым-курым мучкак. Аминь. 

 
Кондак, глас 8 

Христос Юмо, шўгарышке воленат гынат, Колыдымо улмет дене 
тамыкын вийжым се‰ыше лийынат, ылыж кынелынат. Йывыртыза манын, 
миром кондышо ўдырамаш-шамычлан каласенат. Шке апостолет-шамычлан 
тынысым пєлекленат, языкеш йомшо-влаклан ылыж кынелшашлыкым 
пуэнат.  

 
Вместо Трисвятаго - Елицы во Христа крестистеся: 

(и во всю Светлую седмицу) 
Те чылан, Христос дене ушнаш манын, тынеш пурышо-влак Христос 

дене вўдылалтында. 
 

Прокимен, глас 8 
Тиде кече – Юмын пўрымє кече: тиде кечын йывыртен куанена. 

Аллилуия, глас 4 
Задостойник 

Припев 
Суксо Поро Пўрымашанлан каласен: «Яндар ™дыр, йывырте! Адак 

каласем: йывырте! Тыйын Эргыч кум кече гыч колымаш гыч ылыж кынелын 
да колышо-влакымат кынелтен; е‰-влак, куаныза! 

Ирмос, глас 1 
Волгалт, волгалт, у Иерусалим! Господьын чапше тыйын ўмбалнет 

волгалтын. Чот куане ынде да йывырте, Сион. Тыйже, Яндар, Юмым 
Шочыктышо, Тыйын Шочшетын кынелмыжлан куанен йывырте. 

 
Причастен 

Христосын Капшым налза, Курымак Илышын Вўржым подылза. 
 
 
 

Порядок окончания Литургии 
в Пасхальный период 

 
В самый ден Пасхи и во всю светлую седимицу 

 
Свящ: Со страхом Божиим: Юмо деч лўдын: Хор: Христос воскресе: 

Христос колымаш гыч ылыж кынелын:(единожды) (вместо: «Благословен 
грядый во Имя Господне:» 

Свящ: Спаси, Боже, люди Твоя: Юмо, Шке калыкетым утаре: Хор: 
Христос воскресе: Христос колымаш гыч ылыж кынелын: ( единожды) 
(вместо Видехом Свет истинный:) 
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Свящ: Всегда, ныне и присно: Кызытат, керек-кунамат: Хор: Аминь. 
Христос воскресе:  Аминь. Христос колымаш гыч ылыж кынелын( 
единожды) (вместо Да исполнятся уста наша:).  

По заамвонной молитве свящ. Хор: Аминь. Христос воскресе: Христос 
колымаш гыч ылыж кынелын: 12, и множае. 

Свящ: Благословение Господне на вас: Хор: Аминь. 
И клир запевает: Христос воскресе: Христос колымаш гыч ылыж 

кынелын (до половины, вместо Слава Тебе, Христе Боже:).Хор: И сущим 
во гробех: (до конца).Колымыж дене колымашым се‰ен да шўгарыште 
улшо-влаклан илышым пуэн. 

Отпуст Свящ. И христосование. И абие хор: Христос воскресе: 
(трижды) Христос колымаш гыч ылыж кынелын, колымыж дене 
колымашым се‰ен да шўгарыште улшо-влаклан илышым пуэн. И нам 
даровав: Многолетны. 

 
От Фоминой недели да отдания Пасхи 

 
Свящ: Спаси, Боже, люди Твоя: Юмо, Шке калыкетым утаре: Хор: 

Христос воскресе:Христос колымаш гыч ылыж кынелын( единожды) 
(вместо: Видехом Свет истинный:). 

Затем обычное последование, и в конце: 
Свящ: Слава Тебе, Христе Боже: Тау Тыланет, мемнан ўшанен илыме 

Христос Юмына: Хор: Христос воскресе: Христос колымаш гыч ылыж 
кынелын: (трижды). 

Отпуст Свящ. И христосование. И абие хор: Христос воскресе: Христос 
колымаш гыч ылыж кынелын: (трижды) И нам даровав: Многолетны. 

 
 
 
 
 
 
 

Светлая седмица 
Понедельник 

 
Антифоны Пасхи 
Прокимен, глас 8 

Нунын увертарымышт чыла мланде мучко шарлен, да нунын мутышт 
тўнян чыла мучашышкыже шуын. 

 
Аллилуия, глас 1 

Причастен 
Христосын Капшым налза, Курымак Илышын Вўржым подылза. 
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Вторник 
Иверской Иконы Божией Матери 
Юмын Аван Иверский юмо‰аже 

 
Антифоны Пасхи 
Тропарь, глас 1 

Юмым Шочыктышо, Кучен Ашныше Ӱдыр, Тый декет ўшанен да йєратен 
толшо-влаклан Тыйын святой юмо‰ат деч пареммаш да полыш тичмашын 
пуалтеш. Поро Яндар ™дыр, тыгак мый декем, черле деке, толын, Шке 
порылыкет дене капем паремде да чонем серлаге. 

Кондак, глас 8 
Юмым Шочыктышо Ӱдыр, Тыйын святой юмо‰атым тушман деч арален 

кодаш манын, ик тулык вате тудым те‰ызыш колтен да Тыйын иконет Афоным да 
Иверский монастырьын Капкажым Аралыше, тушман-шамычым лўдыктышє да 
православный Российыште Тыйым пагалыше-влаклан чыла ойго да орлык гыч 
утарыше лийын. 

 
Прокимен, песнь Богородицы, глас 3 

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

 
Аллилуия, глас 8 

Причастен 
Христосын Капшым налза, Курымак Илышын Вўржым подылза. 

 
 
 
 
 

Среда 
 

Антифоны Пасхи 
Прокимен, глас 6 

Тыйын лўметым тукым гыч тукымышко ушыштем кучем. 
Аллилуия, глас 2 

Причастен 
Христосын Капшым налза, Курымак Илышын Вўржым подылза. 

Четверток 
 

Антифоны Пасхи 
Прокимен, глас 3 

Мурыза Юмыланна, мурыза! Мурыза Кугыжаланна, мурыза. 
Аллилуия, глас 4 

Причастен 
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Христосын Капшым налза, Курымак Илышын Вўржым подылза. 
Пяток 

Живоносный Источник 
 

Антифоны Пасхи 
Прокимен, глас 8 

Нунын увертарымышт чыла мланде мучко шарлен, да нунын мутышт 
тўнян чыла мучашышкыже шуын. 

И Богородицы, глас 3 
Мыйын чонем Господьым мокта, Юмылан, Мыйым Утарышылан, кєргє 

шўлышем куана. 
Аллилуия, глас 1 

Причастен 
Христосын Капшым налза, Курымак Илышын Вўржым подылза. 

И Богородицы 
Утаралтмаш чашым налам да Юмын лўмжым сєрвален ўжам. 

Суббота 
 

Антифоны Пасхи 
Прокимен, глас 3 

Юмо мыйын волгалтарышем да Утарышем: кє деч лўдам? 
 

Аллилуия, глас 5 
Причастен 

Христосын Капшым налза, Курымак Илышын Вўржым подылза. 
По Пасце неделя Вторая 

Антипасха 
 

Ап.Фомы, глас 1 
 

Блаженны Праздника, песнь 3-я – 4, песнь 6-я – 4. 
 

По входе: 
Колымаш гыч ылыж кынелше Юмын Эрге, мемнам, Тыланет мурышо-

влакым, утаре: аллилуиа. 
 

И до отдания Пасхи. 
 

Тропарь, глас 7 
Шўгарыште печатьым пыштыме, Шўгар гыч Илыш, Христос Юмо, 

волгалтын, тўкылымє омса гыч пурен, тунемшыже-влак ончык шогалын. 
Чылалан Илышым Пуышо, Шкендын кугу кумылет дене чын шўлышым 
нунын гоч мыланна уэмденат. 
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Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кызытат, керек-кунамат, 
курым-курым мучкак. Аминь. 

 
Кондак, глас 8 

Христос Юмо, Тыйын илышым пуышо єрдыжлуэтым Фома, палаш 
тыршен, пурла кидше дене тўкен, петырыме омса гыч Тыйын пурымет годым 
моло Апостол-влак дене пырля мурен: «Тый – Господь да мыйын Юмем 
улат!» 

 
Прокимен, глас 3 

Мемнан Юмына кугу, Тудын куатшат кугу, да Тудын ушыжо мыланна 
умылен шукташ лийдыме. 

 
Аллилуия, глас 8. 

 
Причастен 

Эй Иерусалим, Юмым мокто, эй Сион, Юметым чапландаре! 
Величание 

Тыйым моктена, Тыйым моктена, Илышым пуышо Христос, мемнан 
верч тамыкыш волышым да чылаштым Шке пеленет ылыжтен кынелтышым 
моктена. 

 
 
 
 

Неделя Третия 
Свв.Жен-Мироносиц 

 
глас 2 

Блаженны гласа – 4 и Мироносиц, песнь 6-я – 4 
 

По входе: 
Тропарь Воскресный, 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!» 

 
Тропарь Праздника, глас 2 

Тыйын Эн Яндар капетым ырес гыч поро кумылан Иосиф волтен, яндар 
вынереш вўдылын, тамле пушан ўйым йыген, у шўгареш пыштен. Кумшо 
кечын ылыж кынелын, Господь, Тый тўнялан кугу чаманымашым пуэнат.  

 
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 
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Кондак Праздника, глас 2 
Ылыж кынелмет дене, Христос Юмо, миром нумалше ўдырамаш-

влаклан йывырташ шўденат, кугезе Ева аванан шортмыжым пытаренат да 
«Утарыше вет шўгар гыч ылыж кынелын» манын, апостол-влаклан туныкташ 
кўштенат.  

 
Кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. Аминь. 
 

Кондак Пасхи, глас 8 
Христос Юмо, шўгарышке воленат гынат, Колыдымо улмет дене 

тамыкын вийжым се‰ыше лийынат, ылыж кынелынат. Йывыртыза манын, 
миром кондышо ўдырамаш-шамычлан каласенат. Шке апостолет-шамычлан 
тынысым пєлекленат, языкеш йомшо-влаклан ылыж кынелмашым пуэнат.  

 
Прокимен, глас 6 

Господь, Шке калыкетым утаре да Шкендын чыла тўрлетланат порым 
пўрє. 

Аллилуия, глас 8 
Причастен 

Христосын Капшым налза, Курымак Илышын Вўржым подылза. 
И Воскресный 

Господьым Пылпомыш гыч моктыза, кўшнє Тудым моктыза.  
Третия седмица по Пасце 

Блаженны Праздника: в пн. песнь 1-я и 3-я – 8; в прочие дни песни 4-я–
вт, 5-я–ср, 7-я – чт, 8-я – пт, 9-я – сб – 6. 

По входе: 
Тропарь Праздника, глас 2 

Тыйын Эн Яндар капетым ырес гыч поро кумылан Иосиф волтен, яндар 
вынереш вўдылын, тамле пушан ўйым йыген, у шўгареш пыштен. Кумшо 
кечын ылыж кынелын, Господь, Тый тўнялан кугу чаманымашым пуэнат.  

Тропарь Воскресный, 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!» 

 
Тропарь Праздника, глас 2 

Шўгарыш миром кондышо ўдырамаш-влаклан Суксо каласен: «Миро 
колышылан веле кўлеш, вет Христосым колымаш налын огеш керт». 
Мурыза: Господь ылыж кынелын да тўнялан кугу чаманымашым пуэн. 

 
Тропарь храма Богородицы 

Или 
Тропарь храма Святого, кроме Бдения. 

Тропарь Минеи. 
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Кондак храма Святаго, кроме Бдения. 
 

Тау: 
Кондак Минеи. 

Кызытат: 
 

Кондак Праздника, глас 2 
Ылыж кынелмет дене, Христос Юмо, миром нумалше ўдырамаш-

влаклан йывырташ шўденат, кугезе Ева аванан шортмыжым пытаренат да 
«Утарыше вет шўгар гыч ылыж кынелын» манын, апостол-влаклан туныкташ 
кўштенат.  

 
Прокимен, глас 6 

Господь, Шке калыкетым утаре да Шкендын чыла тўрлетланат порым 
пўрє. 

Аллилуия, глас 8. 
 

Причастен 
Христосын Капшым налза, Курымак Илышын Вўржым подылза. 

Неделя Четвертая 
О разслабленном 

глас 3 
 

Блаженны гласа – 4 и Праздника, песнь 6-я – 4. 
 

По входе: 
 

Тропарь Воскресный, глас 3 
Пылпомышто чылан йывыртышт, мландымбалне чылан куанышт, вет 

Господь Шке кид вийже дене кугыжанышым ыштен, колымыжо дене 
колымашым се‰ен, колышо-шамыч кокла гыч икымше ылыж кынелше 
лийын; тамыкын кєргыж гыч мемнам утарен да тўнялан кугу чаманымашым 
пєлеклен. 

 
Тау: 

 
Кондак, глас 3 

Господь, мыйын шуко язык да кўлдымаш паша дене лунчыргышо чонем 
мемнан верч Шкендын шогымет дене йыжы‰дыме е‰ым ожно нєлталмет 
семынак нєлтал, тунам мый утарыме лиям да Тыланет мурем: «Чаманыше 
Христос, Тыйын куатетлан чап лийже!»  

Кызытат: 
 

Кондак, глас 8 
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Христос Юмо, шўгарышке воленат гынат, Колыдымо улмет дене 
тамыкын вийжым се‰ыше лийынат, ылыж кынелынат. Йывыртыза манын, 
миром кондышо ўдырамаш-шамычлан каласенат. Шке апостолет-шамычлан 
тынысым пєлекленат, языкеш йомшо-влаклан ылыж кынелмашым пуэнат.  

 
Прокимен, глас 1 

Эй Юмо, Тыланет ўшанен илымына семынак, мыланна Тыйын 
чаманымашет лийже ыле. 

 
Аллилуия, глас 5 

 
Причастен 

Христосын Капшым налза, Курымак Илышын Вўржым подылза. 
И Воскресный 

Господьым Пылпомыш гыч моктыза, кўшнє Тудым моктыза.  
 

 
Среда 4-й седмицы 

Преполовение Пятидесятницы 
 

Блаженны Преполовения, глас 4-й, песнь 3-я – 4, 
и глас 8, песнь 6-я – 4. 

 
По входе: 

Тропарь, глас 8 
Пайремын пелышкыже шуын, йўмє шумо дене орланыше чонемым 

порылыкын вўдшє дене йўктє. Утарыше, вет Тый чылаштлан пе‰гыдын 
ойленат: «Йўмє шумашым чытыше е‰ тек Мый декем толеш да йўэш». 
Мыланна Илышым пуышо Христос Юмына, Тыланет чап лийже! 

 
Тау, кызытат: 

 
Кондак, глас 4 

Уло тўням Ыштыше да Ашныше Юмо, законло пайремын пелышкыже 
шуын, тушто улшо-влаклан ойленат: «Толза да колыдымашын вўдшым 
кошталза!» Садлан ме Тыланет сукен возын да ўшанен мурена: «Шке 
чаманымашетым мыланна пу, вет Тый мемнан илышнан памашыже улат!» 

 
Прокимен, глас 3 

Мемнан Юмына кугу, Тудын куатшат кугу, да Тудын ушыжо мыланна 
умылен шукташ лийдыме. 

 
Аллилуия, глас 1 

 
Задостойник, глас 8 
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Аван нарашталыкше да яндар ўдырын йочам ыштымыже єрыктара. 
Юмын Ава, Тый денет чыла тиде лийын, сандене тўнясе чыла калык дене 
пырля Тыйым чарныде моктена. 

 
Сей и на отдание. 

В прочие дни попразднства Преполовения задостойник: 
 

Светися, светися: 
 

Причастен 
Мыйын Капем кочшо да Вўрем йўшє, Мый денем ушнен шога, а мый 

Тудын дене ушнен шогем, ойлен Господь. 
(И до отдания Преполовения, кроме Недели) 

 
 

Неделя Пятая 
О самаряныне 

глас 4 
Блаженны гласа – 4, Самаряныни, песнь 3-я – 4, 

и Преполовения, песнь 6-я – 4. 
 

По входе: 
Тропарь Воскресный, глас 4 

Ылыж кынелме нерген Суксо деч куан уверым колын да кугезе-
шамычын языкыштым кудалтыме нерген пален, Господьын тунемшыже-
шамыч апостол-влаклан йывыртен ойленыт: колымаш се‰алтын, тўнялан 
кугу чаманымашым пєлеклыше Христос Юмо ылыж кынелын.  

Тропарь Преполовения, глас 8 
Пайремын пелышкыже шуын, йўмє шумо дене орланыше чонемым 

порылыкын вўдшє дене йўктє. Утарыше, вет Тый чылаштлан пе‰гыдын 
ойленат: «Йўмє шумашым чытыше е‰ тек Мый декем толеш да йўэш». 
Мыланна Илышым пуышо Христос Юмына, Тыланет чап лийже! 

Тау: 
Кондак Самаряныни, глас 8 

Самарийысе ўдырамаш ўшан дене таве дек толын да Тыйым, Кугу Уш-
акылын вўдшым, ужын, тудым шер теммеш йўын, Кўшыл Кугыжанышым 
курымешлан налын, да эре моктымо лийын. 

Кызытат: 
Кондак Преполовения, глас 4 

Уло тўням Ыштыше да Ашныше Юмо, законло пайремын пелышкыже 
шуын, тушто улшо-влаклан ойленат: «Толза да колыдымашын вўдшым 
кошталза!» Садлан ме Тыланет сукен возын да ўшанен мурена: «Шке 
чаманымашетым мыланна пу, вет Тый мемнан илышнан памашыже улат!» 

Прокимен, глас 3 
Мурыза Юмыланна, мурыза! Мурыза Кугыжаланна, мурыза! 
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Аллилуия, глас 4 

Задостойник 
Светися, светися: 

 
Причастен 

Христосын Капшым налза, Курымак Илышын Вўржым подылза. 
Другий 

Господьым Пылпомыш гыч моктыза, кўшнє Тудым моктыза.  
 

Среда 5-й седмицы 
Отдание Преполовения 

 
Блаженны 1-го и 2-го канона Преполовения, песнь 9-я –8. 

По входе: 
 

Тропарь Преполовения. 
 

Тау, кызытат: 
 

Кондак Переполовения. 
 

Прокимен, аллилуиарий и причастен – Преполовения. 
 

Задостойник Переполовения 
глас 8 

Аван нарашталыкше да яндар ўдырын йочам ыштымыже єрыктара: 
Юмын Ава, Тый денет чыла тиде лийын, сандене тўнясе чыла калык дене 
пырля Тыйым чарныде моктена. 

 
Неделя Шестая 

О слепом 
глас 5 

 
Блаженны гласа – 4 и от канона слепаго, песнь 6-я – 4. 

 
По входе: 

Тропарь Воскресный, глас 5 
Ача Юмо да Святой Шўлыш гаяк Тў‰алтышдыме Шомакым, мемнам 

утарышаш верч ™дыр деч шочшым, ме, ўшаныше-влак, моктен мурена да 
Тудлан кумалына, вет Тудо капше дене Ыресыш Шке кумылын нєлталтын да 
колымашым чытен, чаплын Ылыж Кынелмыже дене колышо-влакымат 
ылыжтен. 

 
Тау: 
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Кондак о слепом, глас 4 
Христос Юмо, Тый декет мый сокыр шинчан чонем дене шочмем годсек 

сокыр гай толам да, языкем верч єкынен, Тыланет мурем: «Пычкемыште 
улшо-влаклан Тый волгыдо дечат Волгыдо улат!» 

 
Кызытат: 

 
 
 

Кондак, глас 8 
Христос Юмо, шўгарышке воленат гынат, Колыдымо улмет дене 

тамыкын вийжым се‰ыше лийынат, ылыж кынелынат. Йывыртыза манын, 
миром кондышо ўдырамаш-шамычлан каласенат. Шке апостолет-шамычлан 
тынысым пєлекленат, языкеш йомшо-влаклан ылыж кынелмашым пуэнат.  

 
Прокимен, глас 8 

Мемнан Господь Юмылан чыланат кумалза, Тудлан моктымашым 
пуыза. 

 
Аллилуия, глас 8 

 
Причастен 

Христосын Капшым налза, Курымак Илышын Вўржым подылза. 
 

Другий 
Господьым Пылпомыш гыч моктыза, кўшнє Тудым моктыза. 
 

Неделя Седмая 
Свв.Отец, иже в Никеи 

глас 6 
 

Блаженны гласа - 4, Вознесения, песнь 4-я – 4, 
и Отцев, песнь 6-я – 4. 

 
По входе: 

 
Тропарь Воскресный, глас 6 

Тыйын шўгарыштет Суксо-влакын улмышт годым оролен шогышо-
шамыч колышо гай лийыныт да шўгарыштет Мария шоген, эн яндар 
Капетым кычалын. Тый тамыкым се‰енат, тудо Тыйын ваштареш шоген 
кертын огыл. Илышым пуышо, Тый Яндар ™дырым вашлийынат. Колымаш 
гыч ылыж кынелше Господь, тау Тыланет.  

 
Тропарь Вознесения, глас 4 
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Мемнан Христос Юмына, пылпомышко кугу чап дене кўзен каенат. 
Святой Шўлышым колташ ончылгоч сєрымє поро шомакет дене тунемшет-
шамычым куандарен коденат. Юмын Эргыже, Тый вет калыкым Утарыше 
улат. 

 
 
 

Тропарь Отцев, глас 8 
Чот моктымо Христос Юмына, ачана-влакым Тый мландымбалне 

волгалтарышым ыштенат да нунын гоч мемнам чын ўшанымаш корныш 
виктаренат. Чот чаманыше Юмо, Тау Тыланет! 

Тау: 
 

Кондак Отцев, глас 8 
Апостол-влакын умылтарымышт да ачана-шамычын чын туныктымышт 

Черкылан ик оян ўшанымашым пе‰гыдемденыт: Юмо нерген пылпомышысо 
шинчымаш гыч куымо чынын вургемжым чиен, Черке раш туныкта да 
порылыкын кугу таинствыжым чапландара. 

 
Кызытат: 

 
Кондак Вознесения, глас 6 

Христос Юмо, мемнан утарышаш верч чыла шуктен, мландымбалне 
улшо-шамычым Пылпомышысо-влак дене ушен, кугу чап дене пылпомышко 
кўзен каенат, мемнан деч ойырлыдеак илет да Тыйым йєратыше-шамычлан 
каласенат: Мый тендан дене улам гын, тендан ваштареш нигєат шоген огеш 
керт. 

 
Прокимен, песень Отцев, глас 4 

Господь, ачана-шамычын Юмыжо, Тый моктымо улат, Тыйын лўметат 
курым-курымеш моктымо да чапландарыме.  

 
Аллилуия, глас 1. 

 
Причастен 

Господьым Пылпомыш гыч моктыза, кўшнє Тудым моктыза:  
 

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

шамычлан мокташ кўлеш: 
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По Пятидесятнице неделя первая 
Всех Святых 

глас 8 
Блаженны гласа – 4, и Всех Святых, песнь 6-я – 4. 

 
По входе: 

Тропарь Воскресный, глас 8 
Чот чаманыше Юмо, Тый кўшыч воленат, мемнамат орлык гыч утараш 

манын, кум кечылан тойымашым шке кумылын чытенат. Господь, Тый мемнан 
Илышна да Ылыж кынелмашна улат, тау Тыланет. 

Тропарь Всем Святым, глас 4 
Христос Юмо, уло тўняште Тыйын орланышет-влакын вўрышт дене 

шергакан куэм семын Тыйын Черкет сєрастаралтын, нунын йўкышт дене 
Тыйым чот сєрвала: е‰ет-влаклан Шке порылыкетым колто, калыкетлан 
тынысым пєлекле, да мемнан чонлан кугу чаманымашым пу. 

 
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кызытат, керек-кунамат, 

курым-курым мучкак. Аминь. 
 

Кондак Всем Святым, глас 8 
Чыла пўрымым Ыштыше Господь, пўртўсын икымше саскаже семын 

тўня Тыланет шўмыштышт Юмым нумалше орланыше-влакым конда. Чот 
чаманыше Христос, нунын сєрвалмышт да Юмын Аван кумалмыж дене Шке 
Черкетым – Тыйын калыкетым – тынысыште пе‰гыдын арален шого. 

 
Прокимен, глас 8 

Мемнан Господь Юмылан чыланат кумалза, Тудлан моктымашым 
пуыза. 

 
И Святым, глас 4 

Святой-шамыч коклаште — Юмо, Израильын Юмыжо, чот 
єрыктарыше. 

 
Аллилуия, глас 4. 

Причастен 
Господьым Пылпомыш гыч моктыза, кўшнє Тудым моктыза.  

 
Другий 

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

 


