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Господь, Тїлінет уанымына семїнь мілінні жілійїмішет лижї

Йошкар-Олан ді Мары сінділїкїн 
Высокопреосвященнейший 
митрополитшї Иоаннлан 

Тімдін Высокопреосвященство!
60 и шомы лїмгечїді доно Тім-

дім улы йінг вашт кымыланг-
дем. Мары Республикїш пырышы 
ді Тілінді їнянен пумы церкї
мўліндїштї Ті шукы шытырла-
неді. Священноначали доно Тімдін 
їнгїжіді вїкї пиштїмї ти не-
лїцїм кого цїтїміш доно коклы 
вїц и намалыда. Архипастырьын 
служенижїм улы йінг вашт їштен, 
епархиштї храм дон обительвлім 
угїц лўктеді, строеді, сімїрїк йы-
хын духовно-нравственный воспи-
танижїлін кого вниманим айыре-
ді. Евангелиштїшї курымашлык
тєрїм кїзїтшї шачышлан па-
чаш соок цацеді. Эдемвлім Ті кок-
телінїде їняніш, їнянїмішїм 
піші доно пингїдемдіш, віш яра-
таш ді Ытарышы Христосын 
шўдїмішїжїм цилі їштен їліш 
цірнїде ўжїді.

Республикїштї вуйлатышывлі доно, традиционный вес верім кычышы 
эдем ді сакой ушемвлі доно яжо кїлїм їштіш цацеді.

Цацен служымыдам ді їлїмішїштї кого пілїм кодышы лїмгечїдім 
шотыш нілїн, Тімдім святой благоверный князь Даниил Московскийїн                
II степенян орденжї доно пілемдїмїм тєреш шотлем.

Йымылан ыдылын, Тілінді духовный ді кіпїн силам, Йымын палшымашы-
жым сарвалем ді Святой Церкїн цішін анзыкылыкшы верц архипастырьын 
пішідім пакылаат тенгеок пурын їштіш согоньлем. Пиш пуры Господь 
Тілінді цаткыды шулыкым кужы курымеш пужы.

+ Христос доно ушнымашты кого яратымаш доно КИРИЛЛ, 
Москван ді Руш мўліндїн Патриархшы

20 ЯНВАРЬЫН ЙОШКАР-ОЛАН ДІ МАРЫ СІНДІЛЇКЇН 
МИТРОПОЛИТШЇ ИОАНН 60 ИІШ ЛЇМГЕЧЇЖЇМ ПІЛЕМДЕН



2

Кырык мары православный газет  1-шї (10) № 2018 и

паштек тїдїм Казаньышты епархиальный 
управленин секретарьеш пингїдемденїт. 
1991 ин игумен саным, 1993 ин июньын архи�
мандрит саным пумы.

1993 ин 25 июльын Мары сінділїкїштї 
епархи шачмыкы, Москван ді Руш мўліндїн 
Святейший Патриархшы Алексий �� архи��� архи� архи�
мандрит Иоанным епископеш кидїм пиштен. 
Ти кечї Мары сінділїкїштї православин 
у лаштыкшым пачын. 2004 ин 29 февральын 
владыка Иоаннлан архиепископ саным пумы.

А 2017 ин 6 октябрьын Руш Православ�
ный Церкїн Священный Синодшын церотан 
погынымашыштыжы Мары сінділїкїштї 
Мары митрополим їштїмї гишін решеним 
лыктыныт. Тїдїм вуйлаташ Йошкар�Олан ді 
Мары сінділїкїн архиепископшы Иоанным 
пингїдемденїт. Митрополиштї Йошкар�
Олинский ді Волжский епархивлім їште�
нїт. Тидї гишін Синодын 76�шы номерін 
журналыштыжы сиренїт.

2017 ин 4 ноябрьын, Йымын Івін Ка�
занский иконжын кечїн, Москван ді Руш 
мўліндїн Святейший Патриархшы Кирилл 
Московский Кремльїн Патриарший Успен�
ский соборыштыжы Йошкар�Олан ді Мары 
сінділїкїн архиепископшы Иоанным ми�
трополитеш шагалтен.

Кїзїт Мары митрополиштї 100 утла при�
ход, 2 монастырь, 100 утла храм улы. Тїштї 
140 утла священник пішім їшті. Нїнї лош�
ты сімїрїквлііт ситілыкын ылыт. Нїнї Ду�
ховный семинари дон Академивлім тымень 
ліктїнїт.

Митрополит Иоанным Церкїн кого 
наргадывліжї доно пілемденїт: препо�
добный Сергий Радонежскийїн �� степенян 
орденжї, преподобный Серафим Сароскийїн 
�� степенян орденжї, «За заслуги перед 
Марий Эл» �� степенян орден, святитель 
Иннокентийїн �� степенян орденжї доно.

Шачмы кечїнжї, 20 январьын, митропо�
лит Иоанн Йошкар�Олан Благовещенский со�
борышты Йымын литургим служен. Тїдїлін 
Альметьевскїн ді Бугульман епископшы 
Мефодий, Чистопольын ді Нижнекамскын 
епископшы Пармен, Волжскын ді Сернурын 
епископшы Феофан, Йошкар�Олинский благо�

КУЖЫ КУРЫМАН ЛИ, 
ЯРАТЫМЫ МИТРОПОЛИТНІ!

Митрополит Иоанн (Иван Иванович Ти�
мофеев) 1958 ин 20 январьын Азан халашты 
шукы тетяін семняэш шачын. Кїділіш шко�
лым тымень пїтірїмїкїжї, Псково�Пе�
черский мынастирїш кен, послушник ылын. 
1978 ин Москвашты Духовный семинариш 
тыменяш пырен, а вара Москвашток Духов�
ный Академиштї тыменьїн. «Богословин 
кандидатшы» учёный степеньїм нілмїкїжї, 
Казанский епархиш пішім їштіш колтенїт. 
1989 ин 23 апрельїн монахеш тїредїнїт, 
вара иеромонахеш кидїм пиштенїт. Тидї 



Кырык мары православный газет  1-шї (10) № 2018 и

3

чинин настоятельжї дон клириквліжї, тенгеок 
Татарстан гїц хынавлі палшенїт. «Благовест» 
архиерейский хор (вуйлатышы – регент Татья�
на Чернова), ти хорын изирік партьыжы (вуй�
латышы – Надежда Поздеева), Йошкар�Олан 
святой Троица лїмеш храмын хоржы (вуйла�
тышы – регент Анна Ярошевич) мырымышты 
доно службым олмыктаренїт. Апай дон ху�
дан ужшывлііт литургим цилі хілі ынгылен 
кердїнїт, вет нїнїлін сурдоперевод лин.

Служба пїтїмїкї, Преосвященный 
владыкывлі митрополит Иоанным шач�
мы кечїжї доно кымылангденїт, подарка�
эш панагим, святитель Тихонын, Москван 
ді Руш мўліндїн Патриархшы ді митро�
полит Алексий Московскийїн иконвлім 
пуэнїт. Митрополитіт каждыйыштылан 
Йымын Івін «Троеручица» иконжым по�
дарен, «Тїдї кымшы кидшї доно цилідім 
перегїжї» манын согоньлен, иквіреш ыдыл�
мыштылан ді кымылангдымышты гишін та�
уштен. А службыш толшы халыклан Христо�
сын яратымашыжы доно їліш, икышан лиіш 
ді молитва доно кашташ манын согоньлен.
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– Владыка, здравствуйте.
– Пуры вады!
– Эртїшї 2017 и Мары сінділїклін кого уэмдїмішїм канден. Йошкар-Олан 

ді Мары сінділїкїн епархи митрополи лин. Келесїді, ти вашталтмаш ма доно 
кїлділтїн ді сагажы мам канда?

– 2017 иіш Поместный соборын решени доно у митрополивлім їштїмї гишін поста�
новленим лыкмы. Ти решенивлім Святейший Патриарх їлїмішїш пырта. Каждый прихо�
жанин їшке архипастырьжы доно вішлин кердшї манын, епархиштї апостолвлін їштїмї 
правилывліштї шокталтышты манын, православин ирежїм перегіш манын, йїр ылшы 
эдемвлі докы яратымашым анжыкташ манын, ді сек тїнгжї – епархим вуйлатымаш нормаль�
ный лижї манын, ик эдеміт їшкїмжїм тылыкеш їнжї уж манын, епархим тыгыдемдіш 
решеним принимайымы.

– Республикїн икті мїндїр лыкыштыжы православный прихожанинїн 
їлїмішїштїжї кыце тидї пілдїрні лиэш? Тїдї ти вашталтмашвлім ши-
жеш лиэш ма?

– Кынам Господь мїлінем Мары епрахим пуэн, мїнь ик иштї цилі приходыш толаш 
цаценім, но шукы піші ылмы велдїк сожок тидїм їштіш лиде. Кїзїт їнде уанем, мімнін у 
архипастырьна, Волжскын ді Сернурын епископшы Феофан, мімнін йыдпелвел монгырышты 
ылшы приходвліш ик иштї кен толын шокта. Мїлінеміт пішіэм куштылга. Митрополиштї 
шукы шытыр улы, вет Йошкар�Олан ді Мары сінділїкїн епархи мїньїн кидешемок кодын, а 
Мары митрополи доно Волжский епархим духовно анжышашлык ылам. Миссионерский піші 
доно кїлділтшї пішівлім, духовно�просветительский пішівлім, сімїрїквлі доно сакой по�
гынымашвлім эртіріш, Церкї анзылны шалгышы ядмашвлім решіш манын, айыртемїнок 
сімїрїквлім тымдаш манын, школвлі гїц тїнгілїн вузвлі якте сімїрїквлі доно кїлїм 
моаш манын, архиеерейский собор улы. Цилі ти піші лїмїн виктірілтеш, ді тїдї їшке 
кїцкїжїм канда манын, уанем. Кїзїт Волжский епархи формируялтеш. Волжский архи�
ерей доно мі духовный традицивлінім переген кодаш цацені. Нїнї їжїштї пыдыргеп, а 
шірлїштї. Айыртемїнок тидї миссионерский пішім касая, тїштї шукырак духовный вни�

ПЇЛГОМЫШТЫ 
ЫЛШЫ ПУРЫ 

ЙЫМЫНАН 
ІВІЖЇМ ТЇДЇН 

ГИМНЖЫ ДОНО 
ЛЇМЛЕШТІРЇ: 

«ПИШ ИРЕ ЇДЇР, 
СУСУ ЛИ»

Мирополит Иоанн гїц тїдїн 60 иіш лїмгечїжї анзыц 
ТВ «Регион 12» лїм доно Виталий Рыжков интервьюм нілїн. 

Тїдїн доно пілдірені.
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мани келеш. Архиерейїн йінгжї каждый эдемлін виш лишішлык, ізі гїц тїнгілїн сєдєй 
доно ошемшї шонгы эдем якте. Ірхере – епископ; кўм тїдїлін Господь пуэн, тїдї цилілін 
ітя ылеш, анзылныжы тїдї верц ответїм кычаш тїнгілеш.

– Владыка, кыце мїнь пілем, православный церкїштї їшке корныдам Псково-
Печерский мынастирїштї тїнгілїнді. Махань ішїндірїмішвліді сек яргата 
ылыт? Мам ті сагада курымда мыч нінгеді?

– Псково�Печерский мынастирїш мїнь пїтіри гіні 1967 ин їндекш иіш рвезї толынам. 
Мїлінем мынастирїн вїлвіл яжо сїнжї веле агыл, а тїдїн кєргї їлїмішїжї пачылтын. 
Тї веремін Псково�Печерский мынастирїштї шукы старец ылын, нїнї тїньїм тенге вішлит, 
вуйта сек лишїл ді туан эдемїштї ылат. Тї веремін мі тидїм ынгылен кердделна, а їнде, 
жеп эртїмїкї, ынгылені: духовный ітя, старец, тїньїм їшке йінгїшкїжї пырта, тїлінет 
івітіт ылеш, ітятіт ылеш, духовно�нравственный їлїмішетїм тергі, акситївліэтїм яраты�
маш доно леведеш. Мынастирїштї техень атмосфера, кынам мімнім пішілін ді молитвалан 
тымдат. Кыце Иоанн Златоуст попа: тидї кок шылдыр, кыды гїц пасна эдемлін їліш ак ли.

– Тенгежї послушани тілінді куштылгын пуалтын? Мынастир гїц мїнгеш 
лікмї шоде?

– Ынгылыда, каждый послушник сїнзіэш кайдымы духовный вырсым эрті. Тышман соок 
сімїрїк эдемїм мынастир гїц поктен колташ цаца. Ойхывлі лиілтїт, нїнї гач Господь 
мімнін сімїрїк лагалым смирніэмден. Архимандрит Гавриил кыце келеш, тенге панды�
жы доно ниілтен, изи шїртньїкешок вольыкым анжаш дежураш колтен. Йыдым дежурет, 
ышкалвлім анжет, цилі тївїліет, а сотыгечїн йіл сага иквіреш послушанишкї кеет, тїнь 
вїлецет молитва лыдмашым ак карангдеп ді службывлішкї каштмыла. Цилі тидї тїлзї 
кыт мыч эрті. Чучеш, тїнь сила гїц кеніт, уже кенвазат, все, цилі. Ти веремін шўмбелвлін 
корпусын коридорышты тїньїм старец вішлиэш, тїньїм ниілті, кїшінжї гїц апельсинїм 
лыктеш, тїлінет пуа ді попа: «Яра, Ваня, мам тїнь тенге ойхырет? Теве тїлінет костенец, 
кач». Тїдїн доно ик минут хытырымаш тїньїн цилі кєргетїм сіріл шуа, ді тїнь шижіт: 
Йымы сага лиіш – махань яжо. Йінгїштїжї ылшы шокшы тїньїн їнгїжіштет ылшы 
нелїм куштылтен. Ти нелї вїлецет карангын. Тїнь кырык вїкї шылдыран гань кыргыжы�
нат. Господьын пумы ик минутыштыжы кіненіт, кеквлім колыштынат, тєнгїлїштї пел ціш 
амаленіт ді эчеіт послушанишкї кыргыжынат. Мі гишінні техень духовный шытыр мімнім 
ик тїнг ынгылымашлан тымден – эдемїм яраташ. А наместник Гавриил мімнім пішіэш 
тымден. Тїдїн наказымыжылан, шишкывлім пумыжылан мі тїдїлін таум келесені. Цилі 
тидїм тїдї мімнім яратымыжы гишін їштен. Мїлінем коклы утла послушаним пуэн. Ыш�
калымат шыпшылынам, левішїміт леведїнім, плотньыкат, столярат, слесарьят, электиркіт, 
пеледїш анжышат, проспир їштїшіт ылынам, качкашат шолтенім. Махань только послуша�
ниш мїнь каштделам. Ти послушанивлім вашталтымы гач мїнь ынгыленім: каждый эдемїн 
пішіжїм ікліш келеш. Кынам мі труені, теве кўвлім намалына, тїш�тиш сірїкілені, бето�
ным лыгені, кышты�тиштїжї кенвазына… а кынам цилі эртенні, ынгыленім, такеш агыл Гав�
риил анжыктен: хоть�махань піші мілінні піші ылеш, тїдїм мі сусун принимайышашлык 
ылына. Послушаништї ылшы хоть�махань эдемїм соок іклїшішлык ылына.

– Владыка, 1993 ин патриарх Алексий II тімдім угїц їштїмї Йошкар-Олан 
ді Мары сінділїкїн епархим вуйлаташ шагалтен. Махань шижмішвлі доно ті 
тишкї толында? Пїтіри тілінді нелї ылын?

– Йымын силажы їштен керддїміштї їштілтеш. Мїнь ти корным айырыделам, а тїдїм 
патриархын кид гїц вуйта Йымы гїцок нілїнім. Мары республикїш толмыкы, мїнь шукы 
яжом ужынам, ді тїнімок ужынам – маняр шукы пішім їштіш келеш: Мары сінділїкїм 
молнамшы ганьок олмыктарымыла, кыце тидїм мімнін тьоти�папивліні їштенїт. 
Пїтіриок, конечно, Мироносицкий мынастирїм лўктенні, Мары сінділїкїн шергікін 
шєртньїжїм, революци якте духовный їлїмішїн тїнгілтїшїм, кышкы йїр їлїшї 
халыквлі погыненїт. Цўдім їштїшї Владимирский, Мирносицкий иконвлі анзылны кыма�
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лыныт. Мары сінділїкїн солавлі йїде миссонерский піші їштілтїн. Тї веремін окса уке 
доно їленні, цилі нуль гїц тїнгіліш вірештїн. Мары епархилінні 25 и темеш, ді ти 25 
иштї мїнь шижїнім, кынам Йымылан їнянен пуэт, їшкїметїм Йымым Шачкытышы Пиш 
Ире Їдїрїн кидїшкї пуэт, Тїдї цилі йєнїм їшті. Так агыл патриарх Алексий мімнім Йы�
мын Івін Троеручица манмы иконжылан пуэн. Тїдї кок кидшї доно тетям кыча, а кымшы 
кидшї доно мімнін епархинін духовный їлїмішїжїм виктірі. Мїнь шаныделамат, ну кок 
храмым новостройкышты строяш, ді тидї мїлінем кого ціш лиэш. А Йымым Шачыктышы 
Пиш Ире Їдїр анжыктен: Тїдїлін нимат їштіш лидїмї уке. Тїдї эдемвліміт колтен, 
пуры палшышывліміт колтен, а нїнї ти пішішкї їшке шўмїштїм пиштенїт. Соок, кынам 
керек�махань стройкам тїнгілїнні, кїшінїштї нуль ылын, мїнь піленім, тїнгіліш веле 
келеш, а Йымын Пиш Ире Івіжї мїньїн кидем доно Тїдїлін яралым Їшкеок їшті.

– Цилінжок ак пілеп: церкїштї служымаш – пїтіриок нелї піші – ду-
ховный ді физический. Кыце ті ти пішім їштен шоктеді? Інят икті-махань 
секретді улы? Інят ыдылмаш? Інят спорт доно кїлїм кычеді? Інят ирок йїде 
ўштї вїд доно шўілгеді? Силам ма пуа?

– Їлїмішемїн тїнгжї – Йымылан служымаш, айыртемїнок Йымын Литурги. Малын 
мїнь тенге шїрен служем? Йымылан служымы годым мїнь цилі шытыр дон ойхы гїц кінем. 
Служба годым веремі вуйта шагалеш, цилі кокшы планыш кеі. Йымылан служымы паштек 
физически янгылет, но тїньїн йінгет Пїрцішїм подылмы паштек Христос доно ушнаат, 
куштылгы ді сусу лиэш. Мїнь представляеніт ам керд, кыце эдемвлі Йымын служба гїц 
пасна їліт. Вет тїдї мімнін йінгнім сотемдірі, силам ді цаткыдеммішїм пуа. Физический 
силамат пуа. Теве папи панды доно ашкедеш, цуц�цуц ялжым шыпшеді, остановка якте пел 
ціш кеі. Службыш толеш, ыдылаш тїнгілеш, вара анжет, тенге когон кымалеш, єріт, ма те�
хень. Тїдї вашталтын.

– Владыка, мімнін интервьюна Крещеньйі празнык анзыц ылеш. Келесїді, ті 
нўштїліш пыреді? Нўштїлїді гїнь, кышты?

– Ане, пїтіри мїнь нўштїлїнім, пока телевидени паштекем оролаш тїнгілде. Иктїміт 
аздараш агыл манын, мїнь йївїрт нўштїліш пырем.

– Тенгежї, кїзїтіт первишї статянок?
– Тидїм ик Йымы веле пілі.
– Владыка, эче ик дата, кыды ти кечївлі лошты лиэш. Тидї тімдін лїмгечїді, 

тамдін шачмы кечїді. Тагачшы кечїн ті їшке кўкшїцді гїц Псково-Печерский 
мынастирїш кеіш шанышы тї сімїрїк эргішлін мам келеседі ыльы? Махань 
шамаквлім мода ыльы?

– Векіт, тї веремін мїнь ирерік ылынам. Тїнім мїньїн шанымашвліэм епархи гишін, 
кїтєэм гишін, нуждаланышывлі гишін каждый кечіш шытыр доно нелемделыт. Кїзїт 
їшкїлінем тї эргішїн шамак доно попем ыльы. Тї веремі махань яжо ылын. Тїньїн шы�
тырет ылде, Пїлгомыштышы Пуры Йымынан Івіжїн леведїш лївілнї ылынат, старецвлі 
гач Тїдї Їшке яратымашыжым колтен. Пиш Ире Їдїрїн жілійїмішїжїм ішїндірї. 
Їшке кїтєэтлін їшкїметїм циліге пу. Тї ивлін ойхывлііт ылыныт, кынам мімнім, Йымы�
лан їнянїшївлім, поктылыныт, церкїш кашташ ирїкїм пуделыт, обижіенїт, а мынастир 
мілінні тыр вір ді мімнін сусуна ылын. Ти їндекш иіш эргішїн лїм доно мїнь їшкїлінем 
келесен кердім: Йымылан уанымашым ит ямды ді Пїлгомышты ылшы Пуры Йымынан 
Івіжїм гимнжы доно лїмлештірї: Пиш Ире Їдїр, сусу ли. Тїдї тїньїм мімнін їлїміш 
тїнгілтїш сусушкы угїц уша.

– Владыка, редакци лїм доно анзыкылашы лїмгечїді доно кымылангдаш 
разрешійїді. Мімнін ядмашешвлілінні вішештїшїм пумыланда таум келесем.

– Тіліндііт цилілін тау, кў мі гишінні шытырлана ді телевидени гач епархиштїшї 
ядмашвліні гишін шайыштеш, кў мімнін мары халыкым духовно сотемдіріш цаца.
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Тене, 18 февральын, рушірнян, простьы-
маш кечї. Ти кечїн цилі доно простяш ке-
леш. Йінгешді нимахань шїдїм иді коды. 
Шачмы гїц, 19 февраль гїц, Кого Пост 
тїнгілілтеш. Кого Пост 8 апрель якте шып-
шылтеш. 8 апрельїн – Кого кечї, Иисус Хри-
стос колымаш гїц їлїж кїньїлїн.

Кў Йымылан їняні, тїдї яжон пілі: 
ма техеньї пост. Пост йінгнім сулык гїц 
итїрійі. Пост цилілін пурым пуа. Пост тыр�
хаш тымда. Пост Йымылан їнянїмішїм 
цаткыдемді! Пост – Йымы верц подвигїш 
шагалта.

Йымы цилі шўлїшлін їлїмішїм пуэн 
шалга. Йымы, мўліндїм цеверемдїмїкїжї, 
остаткаэш эдемїм, мўліндї хозам, їштен.

Эдем, Йымы улылан пыт їнянї! Эдем, 
цилі кычен шалгышы Йымым лїмлештірї! 
Эдем, хоть�махань нелї, ясы годымат Йы�
мылан уанаш ит монды! Кынам Йымылан 
уанені, тїнім каждый минутын, цішїн 
Йымын воляжы мі вїлнїні лин миі. Йы�
мын ирїк доно мі ти светїш шачынна. Йы�
мын ирїкшї мі вїлінні лижї манын, Йы�
мын Шўдїмішвліжїм тїшлен їлїмїлі. 
Пїтіриок цилі Кычышы ик Йымы Ітялін 
пыт їнянїмїлі. Сакой вес верівлілін, 
астрологический келесїмішлін иді їнянї. 
Такеш шаям Йымы гишін, Йымы уке манын, 
иді попы. Ірняштї куд кечї їшкїлінні 
їлені, цилі пайдам погені, веселіені, 
труені. Шїмшї кечїм, рушірням, Йымы 
Эргї Иисус Йымылан їшкїмнім пуэні. 
Иквіреш Йымын церкїшкї, Йымым 
лїмлештіріш, хваляш, сарвалаш, палшы�
кым ядаш погынені.

Эдем, ітятїм, івітїм ді йїр ылшы вес 
эдемвліміт шотеш пиштї. Иктїн вїкіт 
ит шїдешкї. Иктїміт ит суйы, ит алталы, 
ит шолышт, ит пушт. Иктїлініт худам ит 
шаны. Иктїн донат ит шіхірлінї. Тїнім 
Йымы цилілін тырым ді кужы курымым 
пуа. Йымы верцїн, Йымым шанен, цилі 
доно тырын їлїмїлі. Тїнім веле Йымы 
їшке цоравліжїм, Йымылан їнянїшївлім, 

КОГО ПОСТ ЛИШЕМЕШ

єрдїжеш ак коды. Вереміштї сулык гїц 
ытаралташ улы�уке пурыжым пуа. Міжї 
веле Йымын шўдїмївліжїм їштен ана шок�
ты. Йымым вереміштї ана лїмлештірї, ана 
сарвалы, ана ыдыл.

Перви Йымы верц затворышкы пыренїт, 
їшкетїн пустыньыш кенїт, пыт постым 
кыченїт. Преподобный Серафим Саров�
ский тїжем йыд ді тїжем сотыгечї, кого 
кў вїлнї сукалтен, Йымым сарвален. Кыце 
йі мілінні Йымы верц постым кычымы�
ла агыл? Йымын Эргї Иисус Христос мі 
верцні Крестеш пыдалымы ылын. Цилін, 
крестілтшївлі, земля вїлнїшї їлїмішні 
гишін кымдан шаналтыда! Кыцелін їшке 
верінім кычен шалгені! Пост кечїм шотыш 
нілмїлі. Ирок дон вадеш Йымым сарвалы�
мыла. Рушірня кечїн Йымым лїмлешті�
ріш церкїш мимїлі. Тїнім веле Йымы 
мімнін сарвалымынам вереміштї колеш.

Иерей Алексий Васюткин, Пїсїрмін 
солаштышы Йымын Івін Владимирский 
иконжы лїмеш церкїн настоятельжї
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Шошым лишемеш, туанвлі, лишїлвлі 
ді тінгвлі доно вішлиіш манын яжо 
жеп… Кынамжы шукырак ірікім йўн 
шїндені, утымеш качкына ді веселіені… 

Ма техень ўірня манын, анат ша-
налты. А вет ўірня – Кого постеш 
йімдїлілтміш. Паяным уже качмыла 
агыл, вїргечїн ді когарнян служба уке ді 
Ефрем Сиринїн молитважы лыдалтеш.

Епископ Тихон (Шевкунов) (Москван ді 
Руш мўліндїн патриархын викарижї) ўірня 
гишін пілемді:

™ірня мїлінем соок шукы вычымы ді 
сусу веремі. Ти кечївлін эдемвлі вішлит, 
стєлїм погат гїнь, тиштї кого ойхым ді су�
лыкым ам уж.

Хыналымаш, мелені – циліжок простан 
ак пуалт! ™ірням ынгылымаш – тидї мы�
чашдымы шотдымы веселійїміш ді мадмаш 
агыл. Эче шукердіт агыл, кынам телефонвлі, 
электронный почта уке ылын, эдемвлі Кого 
пост ді Простьымы рушірня якте ірня кыт 
мыч їшке туанвліштї докы каштын толын ді 
иктї�весїштї гїц простяш ядын кердїнїт. 
А пуреммїкї, простяш ядмыкы, кыцелі стєл 
лош ат шїц? Вет цилін Евангелиштїшї Зак�
хей гишін пілені. Тїдї сулыкшым простьык�
тен ді йінг вашт Ытарышым ді тінгвліжїм 
хыналыктен. Іли ямын каштшы эргї, пу�
реммішїн ціш ді простьымаш гишін тыш�
тен келесїміш: «Єрдїктїмї презїм виден 
кандыда ді шїшкїлді, качкаш ді веселійіш 
тїнгілїні! Мїньїн ти эргем колен ыльы, 
їнде їлїжїн, ямын ыльы, їнде момы». Нї�
нї веселійіш тїнгілїнїт» (Лк. 15: 23). Толь�
ко пай віреш – мімнін стєл вїлнїні мелені.

Цилі тидї хоть�махань эдемлін ынгы�
лыман ылеш. Южнамжы ўірням эртірїміш 
єрїктірі. Їнянем, шукы православный 
христианинжок иктї�весїштїм простят ді 
пуры кымыл доно веселіен, Кого постеш 
йімдїлілтїт.

™ІРНЯ – ПОСТЕШ ЙІМДЇЛІЛТМІШ
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Кого пост анзыцшы остатка ірня ™ірня 
маналтеш. Христианвлі уже пайым ак качеп, 
но ўінїм, шїшерінїм качкыт.

Шукынжы Господьын Страшный судшы 
дон ти веселі кечївлім кыце эртірен колтымы 
гишін ойхырат. Весївліжї мелені кўэшт�
міштї языческий символвлім ужыт. Вашта�
решлїшї ти шанымашвлім анжен ліктїні. 
Эдем яратышы Христосым вішлиіш манын, 
Евангелиштї тымдымы семїнь куд пуры пі�
шім їштїмїлі: йўмї шошым йўктїмїлі, 
шужышым пукшымыла, корныгешїм пыр�
тымыла, цірім чиктїмїлі, ясы докы ді тюрь�
міштї шїнзїшї докы кемїлі.

™ірня хыналыктымаш доно иквіреш 
пурым пішім їштіш йєнїм їшті. Иквіреш 
хыналымаш йінгвлім пышкыдемді ді 
пуремді. А вет такеш агыл Кого пост 
анзыцшы рушірня простьымы маналтеш! 
Тїшкї йімдїлілтіш тїнгілїні, Йымым 

ЕÔРЕМ СИРИНЇН МОЛИТВАЖЫ
Протоиереé Ниêоëàé ×óçàеâ

лїмлештірїмї лїмеш цилім простені ді 
лишїлвлінім ладнангдарені!

Мі цилін кїтїк курымнам ладнан, пуры 
кымыл доно тырын їлен эртірїнені. Йєн 
лиэш гїнь, їлїмішлін ма керілжї цилі 
ситїшїн лижї, тенгеок яратымаш дон су�
суат лиштї манын шанені. Соты кїдежін 
кого у пєртїштї їліш, яратымы пішіш 
яжо машині доно кыдалаш шанымаш худа ді 
сулыкан ма? Изишіт агыл. Но ті піледі: цилі 
тидї мімнін їлїмішїштї лижї манын, 
маняр мыштымаш, цацымаш, сила, окса ке�
леш. 

Мўліндї вїлнї пїсїн эртїшї ку�
рым верц тинірї парвалымыла гїнь, 
Пїлгомыштышы курымаш їлїмішлін 
мыняр пачаш утларак цацымыла? Эдемїн 
їлїмішїжї лачокат пуры цішін лижї 
манын, тїдї їшкежіт вашталтшашлык, йін�
гїштїжї худан важшым пїтірїшішлык. 
Худа тагышты�інят єрдїжтї манын, мі 
самынь ынгылені. Худа мі кєргїштїні, 

раскыдын келесіш гїнь, мїнь кєргїштем! Ті 
ядыда: тенге лин кердеш ма? 

Теве кыце лиэш: каждый эдемїн са�
кой худа пішішкї кымыл шыпшмашыжы 
улы. Тїдїм вереміштї капаен ат лык гїнь, 
эдемїн йінгїштї когон шірлен кеі ді ху�
далан ярал вірїм йімдїлі. Худа кымыл 
шыпшмашым худа сила пиш мыштен 
кычылтеш, їшкїлінжї кыце келеш, тенге 
пїтїркілі. Эдем тусарымашым ямда гїнь, 
худа тїдїн йінгешїжї пїсїн пїжішїм 
опта. Кыцелі тїдїм їшке вереміштї ужын, 
цаклен мыштымыла? Ти піші куштылгы 
агыл. Эдемвлі ти гишін шукы гініжок акат 
шаналтеп. 

Йымын корныш, духовный їлїмішїш 
шагалшы эдем цилі тергїшішлык. Худан 
сїнжїм ужаш Ефрем Ñиринїн молитважы 
палша:

Протоиерей Артемий Владимиров 
(Москвашты Цилі святойвлі лїмеш церкїн настоятельжї):
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Йымем, мїньїн їлїмішем кычен 
шалгышем, веремім такеш эртірїміш, 
ыдылаш єркінїміш, вуйлаташ яраты-
маш, ак кел шайыштмаш шўлїшїм ит 
пу (сукалтен кымал).

Но иренок їліш, їшкїмїм тїшлен 
изиэш шотлаш, тырхымаш, яратымаш 
шўлїшїм пу (сукалтен кымал).

Ой Йымем, кугижіэм, їшке 
сулыквліэм ужаш, а шўмбелемїм, 
йілїм суяш агыл мїлінем пу, Тїнь вет 
благословенный ылат курым-курымвлі 
мычкок. Аминь (сукалтен кымал).

Ти молитвам Кого пост годым каждый 
кечїн пачаш�пачаш лыдмыла. Тусарен лыдын 
ліктїні гїнь, ти молитва кым лаштыкан ыл�
мыжым ужына. 

Пїтіриш лаштыкышты эдемїн йінгжї 
Йымы гїц тенге ядеш: «веремім такеш 
эртірїміш, ыдылаш єркінїміш, вуй-
латаш яратымаш, ак кел шайыштмаш 
шўлїшїм ит пу». Вет ти худа кайышвлі 
эдемїм леведїт гїнь, худа шўлыш пиш 
сусу лиэш.

Єркінїмї кайыш эдемїм слабкаэмді, 
ял ежїнгїм лаксырта, сакой пуры пішілін 
тірвінен керддїмїм їшті. Сек тїнгжї – 
техень йінг ытаралтмаш верц тыргыжланаш 
цірні, тидїжї пиш лўдїш. 

Ойхырымаш шўлыш эдемлін цилі шим 
чиі доно анжыкта, їлїмішїн сусужым шїл�
ті. Тїнім эдем лишїл эдемлін веле агыл, 
Пуйырышы вїкіт єпкілі. Ойхырымашын 
причиныжы тамаат лин кердеш: Йымы 
гїц лўдміш уке, тенгеок єркінїмї, когон 
шїдешкїмї, пішіштї, семняштї, роды�
йыхышты іль пашкуды доно сореділмї, 
мыскылымы кайыш, утым попымы ді мо�
лат. Ойхырымаш эдемїм їнянїмішїм ям�
дымашкы канден кердеш, тїнім эдем нима 
донат ладнанг ак керд, Йымы донат кїлїм 
ямден кердеш ді їлїмїжіт ак шо. Техень 
шўлїш ірен їнжї ніл манын, Йымым когон 
сарвалаш келеш.

Яжо лиіш цацымы іль кого начальник ли�
іш цацымаш эдемїн когоэшнїмї кайышы�
жы доно кїлділтїн. Ітя дон семня, когорак 
дон изирік иішін эдем, тымдышы дон ты�
меньшї, вуйлатышы дон пішізї лошты шу�
кы гініжок тєрсїр отношени лиэш: кері�
лїм шотыш нілде, силанракшы силадымылан
їшке шанымыжым їштїктїнежї. Техень 
кайыш Евангелин тымдымыжы ваштареш 
ылеш, вет Христос Їшкежіт кого смирніэм�
мішїм анжыктен ді шукы гіні попен: «Ті 
лоштыда кў кого линежї, тїдї тірзїді 
лижї» (Мф. 20: 26–27; Мк. 10: 43–44; Лк. 
22: 26). Седїндон, кынам мі эдемїм тымдаш 
яратені, тєрлені, тїдїн ситїдїмішїжїм 
вїкї лыктына, пілен лимїлі – мімнін 
йінгні когоэшнїмї цер доно церлінен. 

Тенгежї, Ефрем Сиринїн тымдымыжым 
мііт шўмїшкїні яратен нілїні ді перегіш 
тїнгілїні. Тидї гач мі сагана Йымын пуры�
жы лиэш. 

Йымын корны доно кешї эдемїм 
шїренок ак кел шаявлім попымаш шўлїш 
ірен леведеш. Рушлажы «празднословие» 
лиэш. Мілінні иктї�весї доно хытыраш 
ді Йымым хваляш шамак пуалтын. Ышма 
гїц лікшї ышан, пуры шамак эдемїн 
шўмїштїжї їлі ді шукы и пуры кїцкїм 
канден шалга, їлїмішїм цеверемді. 
Техень шамак пророквлін, святой ітявлін 
ылын. Пингїдї, йойланымы, шотдымы, 
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худа шамак шукы эдемлін, улы халыклан 
намысым, ужын керддїмішїм канда, тїдїн 
лїмнержїм валта. Кў їшке попымыжым 
тїшленок шалга, тїдї ужеш: лишїлнін 
кымылжым лўктїшї пуры шамакым моаш 
ясы, а ойхырыктышы, когоэшнїшї шамак 
їшкеок шїкен ліктеш. Седїндон «ак кел 
шайыштмаш шўлышым ит пу» манын, 
мі Йымым сарвалышашлык ылына.

Ефрем Сиринїн молитважын кокшы 
лаштыкыштыжы ирен їлїмї, смирні лимї, 
цїтїміш ді яратымаш шўлїшїм пуаш 
ядеш. Кїзїтшї веремін эдем вїкї йінгїм 
йїрнїктірїшї сакой худа кечілтеш, 
шіхір шанымаш когонок вуйым пыдырата. 
Мімнін Йымына кіпїн ирем веле агыл, 
а утларакшым йінгїн ирежїм ядеш. «Кў 
їдїріміш вїкї темдїмї семїнь анжа 
гїнь, їнде їшке шўмїштїжї тїдїн доно 
шіхірлінен», — манеш Господь. Седїндон, 
Пїлгомыштышы Кугижіншїш пырынені 
гїнь, Йымы гїц ире їлїмішїм сарвален 
ядшашлык ылына. 

Смирні лиміш (дух смиренномудрия) 
Йымы анзылны пиш шергї. Иаков апостол 
тенге попа: «Йымы когоэшнїшївлілін то�
реш ылеш, а смирнівлілін благодатьым пуа». 
Эдем нима донат когоэшнен ак керд, махань 
пайдажы іль мастарлыкшы улы гїнь, цилі 
тидїм Йымы пуэн. Иисус Христос мўліндї 
вїлнї їлїмїжї годым кого смирні ылма�
шым анжыктен. 

Йымы гїц мі тырхымашым ядына. Вет 
їлїміш корнышты шукы нелї вішлиілтеш. 
Апостол Матфей тенге попа: «Їлїмішїш 
нінгешї капка тор, корны інгїсїр, тїдїм 
чїдїн кїчіл мот». Ойхы толмыкы, мі пїсїн 
вуйнам сікені, шїдешкені, їнянїмішїміт 
ямден кердїні. Лач техень годым когон 
ыдылмыла, тырхымашым сарвалымыла.

Эдемвлілін кок кого шўдїміш пуал�
тын: Йымым яраташ ді лишїлнім яраташ. 
Эдемїн хоть�махань талантшы, пайдажы, 
їнянїмішїжї лиэш гїнят, яратымаш 
гїц пасна тїдї силадымы, пуста. Апостол 
Павел попымы семїнь «Мїнь эдемвлін ді 
ангелвлін йїлмїштї доно попем гїнят, 
яратымашем уке гїнь, тьонгышы той хідїр 
іль семїм лыкшы кимвал веле ылам». Йымы 
яратымыжы гишін мі докына вален, мііт 
яратышашлык ылына. Но тидїжї каждый ин 

мі лоштына чїдемеш. Седїндон ти верц Йы�
мым сарвалыде ана керд. 

Молитван кымшы лаштыкыштыжы Ефрем 
Сирин шўмбелвлім худаш лыкде їліш ді 
їшке сулыкым ужын мошташ ядеш. Мі 
лишїлнім лачокат шїрен тергені, тєрлені 
ді лїмжїміт худаш лыктына. Йымын судшы 
анзыц иктіт лишїлжїм вуйнаматанеш лык�
шашлык агыл. Эдемїм вуйнаматеш лык�
мы шўлїш кышец ліктеш? Когоэшнїміш 
гїц. Шукынжы їшкїмїштїм яжоракеш, 
кўшнїрік ылшеш шотлат. Тидї йінг йыла�
тымашым тірвіті ді ужын керддїмішїм 
лыктеш. Техень ойхыш вірештіш їнжї ли 
манын, Йымым сарвалаш тїнгілїні.

Їшке сулыкым ужын моштымашат пиш 
керіл піші. Тенге їштїшї эдем Йымын 
пурыжы гїц пасна ак код, їлїмішїжіт 
цішін лиэш. Иктешлен попаш гїнь, Ефрем 
Сиринїн молитважы Кого пост веремін веле 
агыл кого пайдам канда, курымна мычкат 
мілінні тєр корным анжыкта. Седїндон 
їлїмішїштїні тїдїм шїрен кычылташ 
келеш.
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КОГО ПОСТ ГИШІН ТЫМДЕН КЕЛЕСЇМІШ
Архимандрит Иоанн (Барсуков)

Святой ітявлі Кого постым духовный 
шошым маныт. Иисус Христос мімнім 
Ытарышы семїнь ытараш толын. Кыце 
ді ма доно? Тїдїн пїтіришї шамак�
шы ылын: сулыкдам простьыктыда, вет 
Пїлгомыштышы Кугижіншї лишемїн. 
Пел и анзыц Иоанн Креститель шачын. 
Тїдї пїтіришї тымден: сулыкдам про�
стьыктыда! Иисус Христосым принимаяш 
сулык простьымы доно тымден: сулыкым 
простьыктен, эдемвлілін поведійїктен.

Мімнін Церкіт сулык простьымашлан 
кого вниманим айыра. Сулык простьы�
маш таинствышты сулыкан эдем їшке 
сулыквліжїм попа, нїнїм простьыкта ді 
священник гач Господь простя. 

Тидїлін годышты йори лушы лашты�
кым айырымы – Когечї якте шїм ірня, 
Кого пост. Цилі христианин сулыкшым 
простьыжы ді їшке сулыквліжїлін про�
стьымашым нілжї манын, ти пост лїмїнок 
сулык простьымашлан їштїмї.

Кого пост годшы служба: ірня мычкы 
цилі торжественный службым отменяйіт, 
лач псалтирь, кымалмашвлі, ыдылмаш, 
сулык простьымаш. Йымылан литурги 
кукшыгечїн ді рушірнян служалтеш. Су�
лык простяш, ытаралташ манын, теве те�
хень ылеш Кого пост.

Мііт шанышашлык ылына: ытаралташ�
на манын, сулык простьымаш – Йымын 
пумы кого подаркажы. Вет мі сулыкланені, 
мілінні сулыквлі доно иквіреш колаш 
агыл манын, нїнїм простьыкташ, цилі 
тиштї, мўліндї вїлнї, кодаш келеш. 
Каждый христианин їшкїмжїм курымаш 
пуры їлїмішлін йімдїлі. Святой Церкї 
мімнім изині ылмы годымок крестїміш 
доно, сулык простьымаш доно йімдїлі. 
Соборлымаш доно, пїрціш подылмаш доно 
колымашкы йімдїлі. Но тиштї уже колы�
машын таинствылан кў кыце їшкїмжїм 
йімдїлі.

Колымаш – кіп доно йінгїн айырлы�
мышты. Йінг вес светїш ванжа, тїдїм 
ангелвлі вішлит. Нїнї цилі пуры пішінім 
кандат, а худа сила – мімнін сулыквлінім. 
Нїнїм эдем простьыктен шоктыде.

Колымы паштек ангелвлі православный 
йінгїм принимаят ді Йымылан кымалаш 
нінгеіт. Но ти корнышты коклы мытарства 
улы, тергїмішвлі. Ти мытарствавлішкї 
цилі сулыкнам канден кодымы. Пїтіришї, 
кокшы ді кымшы мытарствавлі. Тїштї 
ышман ді йїлмїн сулыквлім тергіт. Иисус 
Христос Евангелиштї келесен: «Цилі та�
кеш шамакышты гишін эдемвлі суд кечїн 
шамакым кычаш тїнгілїт». Вот тїнім 
їшке шамаквліні верц мі ответїм кычаш 
тїнгілїні.

Нїлїмшї мытарство – логерлін ярал 
лимї мытарство. Ірікі йўміш суял�
теш: кышты йўніт, кынам йўніт – пост 
іль празныквлі годым. Йымылан ыдылаш 
єркінїмїнііт суялтеш, кынам качкаш 
шїнзїні, «Пїлгомышты ылшы мімнін 
ітині»�м («Отче наш»�ым) ана лыд. Шукы 
христианинжок ыдылдеок стєл лош пы�
рен шїнзїт. Качмы паштекїштіт таум ак 
їштеп.

Вїзїмшї мытарство – єркінїміш мы�
тарство. Кў Йымылан ыдылаш єркінен, 
празныквлі годым церкїш кашташ 
єркінен, Святой Евангелим лыдаш ді лан�
зылаш єркінен, йінгїм (їшкїмжїнїм, 



Кырык мары православный газет  1-шї (10) № 2018 и

13

тетявлінїм, лишїлвлінїм) ытараш шы�
тырланаш єркінен.

Сек лўдїшлі мытарствавлі – луатку�
дымшы, луатшїмшї ді луаткіндікшїмшї. 
Тїштї Йымын Законын шїмшї 
шўдїмішїжї «ит шіхірлінї» вашта�
реш сулыквлі ыдыт. Луаткудымшы – 
мары�вітїлі венчійїдеок їлїшївлі. 
Луатшїмшї – шіхірлінїміш, марыжы 
вітїжїлін, а вітї марыжылан изменяя. А 
луаткіндікшїмшї содомский сулыквлім 
тергі. Содом дон Гоморра халавлі гишін 
цилін піліт. Тїштї шіхірлінен йїрнїкїн 
їленїт. Техень шіхір їлїміш гишін Го�
сподь ти халавлім пїтірен. Нїнї рок пын�
даш вален кенїт, їнде вірїштїштї Мерт�
вый лїмін тангыж. Содомский сулыквлі… 
Нїнї гишін попаш веле агыл, ішїндірі�
шіт яжо агыл. Тидї, пўэргї доно пўэргїн 
амалымыжы, їдїріміш їдїріміш доно 
амалымыжы ді вітї�мары їлїмішїштї 
сакой йїрнїквлі. Ти луаткіндікшїмшї 
мытарствашты шукы йінг ямеш. Ма�
лын? Сулыкланат, но ак простьыктеп, ак 
поведійїктеп. Шукынжы ямыт.

Сулык простьымашым простан, но се�
рьезно іклїмїлі. Цилі сулыкан, кў су�
лыкшым простьыктен, Пїлгомыштышы 
Кугижіншїштї пуры цішїм нілеш. А кў 
сулыкшым простьыктыде, тїдї – адышты. 
Йінг вашт простьыктымыла, нимахань су�
лыкымат таяш ак кел. Шўмбелвлі, тидїм 

піліш тїнгілїні. Поведійїктїмїді го�
дым сулыкдам иді тайы, иді намысланы.

Йымылан їнянїшї ик їдїріміш їлен. 
Айыртемїнок тїдї Йымын Івілін ыды�
лын. Шїренок сулыкшым простьыктен, 
но ик сулыкшы седок кодын. Нигыцеіт 
їшкїмжїм сїнген ді исповедьїштї су�
лыкшым келесен кердде. Колымыжы анзы�
цат поведійїктен кердде. Ти сулык донок 
колен. Ти гишін йінг адыш вірештїн. Йы�
мын Іві Їшке Эргїжїм сарвала, простяш 
ядеш. Иисус Христос попа: «Тїдїм про�
стяш ак ли. Тїдї сулыкшым простьыкты�
де. Тїдї сулыкшым таен. А исповедь гїц 
пасна, сулыкым простьыктымаш гїц пас�
на простьымаш уке». Йымын Іві эче ді 
эче сарвала. Тїнім Иисус Христос попа: 
«Тїдї їлїж кїньїлжї, сулыкшым про�
стьыктыжы, тїнім простьымы лиэш». 
Їдїріміш їлїж кїньїлїн, цилі эдем 
анзылны нима намысдеок сулыкшым про�
стьыктен. Тенгелі тїдї Йымын Івін ыдыл�
мы доно итїрійілтїн. Вот ма техень сулык 
простьымаш.

Цилі христианин сулыкыштым про�
стьышты манын, Кого постат тидїлінок 
пуалтеш. Сулыкыштым простьышты, су�
лык гїц ді кіпїм кычен керддїміш гїц 
итїрійілтїштї. Кого ївїртїміш доно 
Христосын Когечїм вішлиштї. Христос 
їлїлїж кїньїлїн!
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ЭЧЕ ШОКТЕНІ?
Церк¿ш кашташ агыл манын 33 «причина»

(Пакыла. Тїнгілтїш 2016-шы ин 5 №, 2017-шї ин 1, 2, 3 №№)

Коклы кокшы шанымаш:
«Церкїш кашташ тїнгіліт гїнь, тїнім вес статян їліш 

тїнгілмїлі»

А малын тїнь тенге шанет, вес статян гїнь, кїзїтшї гїц худанрак ма? Райзы тїньїн 
їлїмішет кїзїт сек яжо?

«Мїнь крестілтім, венчійілтім гїнь, тїнім сулыкланаш, вітїлін изменяяш ак ли…»
А тидїм кїзїтіт їштіш акъяры. Сулыкышты нимат яжо уке. Тїдїн мычашыжы изишіт 

лучи агыл.
«Акъяры» – сулыкым їштїмї худажы – церкї правилым нарушайымашты веле ылмым 

агыл анжыкта. Сек тїнг худажы – сулыкышты, тїдї мімнім, мімнін йінгнім ямда. Тїдї 
гїц сінділїкїштї худа шукемеш, кыды гїц мі цилін страдаені.

Ладнангаш манын, диавол їшке йєнвліжїм предлагая: «Тыргыжланет – сигаретїм шып�
шыл. Худа кымылан ылат – ірікім подыл. Цилі їшке шометїм їштї, сек шіхірвліміт, сек 
ўлїксївліміт – ит анжы, тїлінет ді эдемвлілін худам іль яжом канда. Кыце куштылгынрак 
лиэш, тенге їлї!»

Вот тенге тїнь їлет, куштылгын їлет – а тїліт со нелїрік ді нелїрік лин миі. А вара 
лачокшы ойхы толеш – тїдї, ма гишін тїнь изишіт шаныделат.

А Йымы доны – анешлі. Тїдї попа: «Труйы. Ыдыл. Тырхы. Сулыкетїм простьыкты. По�
стьы. Церкїш ке». Ді куштылгырак лин миі.

Господь Иисус Христос мілінні келесен: «Орлыкышты їлїшї ді нелїм уж-
шывлі, цилін Мїнь докем толда, Мїнь тімдім ладнангдарем. Мїньїн намалты-
шем їшке вїкїді нілді ді Мїнь гїцем тыменьді, вет Мїнь смирні ді пышкыды 
кымылан ылам. Тїнім йінглінді тырым мода. Вет Мїньїн намалтышем пуры, 
Мїньїн тымдымем куштылгы» (Мф. 11: 28 – 30).
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Йымы доны намалтыш, но тїдї куштылгы. А сінділїкїштї, диавол доны – цилі куштыл�
гы, но ти «куштылгыжы» – нелї. Сінділїкїштї маняр сїнзівїд!

Но сойтокат эдемвлі їшке ойхышты доно церкїш толыт, їшкетїштї нїнїм сїнген ак 
кердеп.

Кашташ тїнгілітіт – пїтіри, інят, куштылгы ак ли, привычка уке. А вара єріт: кыце 
тидї гїц пасна їлен кердїніт? Вет ик пуры веле: благодать, польза, техень сусу празныквлі, 
цилін келгї шанымашанвлі. Ді йінгїштіт тыр. Ді шанымашвлііт проставлі, ышанвлі вуй�
ыштет ылыт. Ді Йымы сага хоть�махань нелїштіт нимахань силадымы ылмаш уке.

Вот уж кынам Господь палша – техень ївїрїміш, техень тау…

Коклы кымшы шанымаш: 
«Мїнь просто ам кашт. Диаволын нима делажат уке».

Тидї, конечно, сек силан причина. Но тїдіт диавол гїцїн. Лукавыйын сек яратымы ору�
дижї – «просто» шамак.

Эдемвлі тїдї гишін вуйта тїдї просто уке ылеш манын шанышты – тїдїн сек 
керіл цельжї. Малын худа йїрвіш «просто» їштілтеш, пілї агыл. Эдемвлін техень 
єрїктірїмішвліштї, техень айырымашышты – їшке йінгїм ямдаш, їшкїм ді йілїм 
мутяш. Кўлін ма келші. Но святой ітявлі попат, диавол хоть�махань сулыкыштат улы ылеш.

Церкїштї эдемвлілін яжо гїнь, тїштї ыш ді сила, польза ді яжо (ик шамак доно – бла�
годать) гїнь, тїнім малын эдемлін тїш «просто кашташ агыл»?

Уке, тиштї піші пиш серьезный…
Райзы мілінні, эдемвлілін, тидї келеш – шїдешкіш, сореділіш, айырлаш, иктї�

весїм пушташ? Трубкаш пїтїріл шїндїмї йылышы кукшы їлїштішвлін шїкшїм їшке 
кєргїшкїні шўлілтен пырташ келеш ма? Ірікі гїц ородыш кеіш, наркотиквлі гїц мутял�
таш, Шачмы вірїм выжалаш, Йымым, цилі пурым Пушым мондаш келеш ма?

«Провыен анжы, пышкыл! Тїнь наркоман ат ли, лишїлвліэтїм мутен, тїнь икманяр 
иштї ат колы. Тїнь пілен ніліт, ма тидї техень. Любопытство? Тїлінет интересно. Ну, 
просто анжалат. Просто пілен ніліт. Просто цилілін шайышт пу. Тидї іляклїміш агыл, 
манеш�манешїм попымаш агыл – просто мам колметїм попет.

Ти эдем вїкї тїнь шїдешкет? Тїдї гишін мам шаныметїм тїдїлін просто келесї. 
Тїдї пілїжї манын. Тїдї пуры лижї манын. Просто кўсїм пєрїктї – тєр верц.

Ма тїлінет керіл, хоть пел сінділїк, цилі їшкїлінет просто роалтен ніл. Просто тидї 
тїньїн анзылтымашет лиэш».

«Окса цилі їшті» манмым мі эче ынгылыделна, тїнімок батюшка Николай Гурьянов 
келесен: «Диавол їшкїмжїн остатка вырсы хідїржїм шуэн – оксам».

Ти вырсы хідїр кыце ровотая, мі цилін яжон ужына.
Выжалымаш, шіхірлінїміш, тетям пырахымаш – ну, просто тенге лиілт шїнзїн, ну, 

просто йєн лин, ну, просто тенге їштїмем шон…
Ти шамак доно хоть махань сулыкым «тєреш лыкташ» лиэш.
Халык попа: «проста лиміш шолыштмаш гїц хударак». Тидї йойланышы «простота». 
Тидї – просто алталымаш.
Шамак толшеш, эдем їлянїмї годымок Йымы йінгїм пуа – тидї тєр. Седїндон тетям 

пырахымаш – тидї эдемїм пуштмаш, техеньїмок, мі махань ылына. Только изим, вуйнамат�
дымым ді їшїкліш лидїмїм. Тидїм нимахань лиілт шїцмішвлі годым їштіш акъяры.

Ик тєр улы – мі цилін сулыкан ылына ді диавол мімнін сулыкна доно маднежї, мімнім 
у сулыквліш пыртынежї.

Йымы, мімнім худа гїцїн ді мімнін худа гїцїн ытары.
Священник Николай Булгаков
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Кым тїлзеш ик гіні ліктеш

-
ТЕТЯ ИСПОВЕДЬ

И к тетясадышты батюш-
ка группа хілі крестен. 

Тетявлілін куміві лишї вос-
питательницым нїнї іві ма-
наш тїнгілїнїт. Группыжат 
келшен їлїшї лин. Лачокат, 
нїнїніт сакой уты-ситїштї 
ылын: шїдешкеніт колтенїт, 
шиэділіт анженїт. А варажы 
ышат пыра ді віш-віш кидїміт 
кычат: «Простьы мїньїм». 
«Тїнят простьы».

Икіні нїнї лош вес тетя то-
лын ді їшкежї сага тамахань-
інят вес шїдї шўлїшїм кан-
ден.

Ик їрвезїн плеержї ямын. 
Кў нілїн? Пілїдеок иктіжї 
вїкї келесіш сулык. Ямын гїнь 
ямын. Тетявлілін поведійїктіш 
жеп шон, лач тидїлін нїнї та-
гынамшенок йімдїлілтїнїт. 

Трўк ти тетя исповедьїштї ба-
тюшкалан келесїш:

– Мїнь нілїнім!
А вара тетявлілін:
– Тидї мїнь, мїнь нілїнім! 

Простьыда мїньїм...
Цилін тїнгїн шагалевї. Пле-

ерїм ямдышы тетя келесїш:
– Тек тїдї тїньїн лиэш.
Тї минут єрїктірїшї ыльы. 

А ик їдїр ти тетялін їшкїмжїн 
плеержїм пуш.

Нїнїн лїмїштїм ана ке-
лесї. Малын? Нїнїм Йымы 
пілі. Тїдїміт, кў простяш 
ядын, нїнїміт, кў віш-віш 
плеерїштїм иктї-весїштїлін 
подаренїт.

Ытарышын юкшым колыныт 
гїнь, малын нїнїлін плеер ке-
леш?

Борис Ганаго

  Тетявлілін


