
"Поро пиалан улыт яндар шўман-влак:
нуно Юмым ужыт" (Мф. 5:8).
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СПАС – 
УТАРЫШЫН 
ПАЙРЕМЖЕ

Августышто Утарышым да 
Юмын Авам чапландарыше икмыняр 

пайрем улыт. Нуным калыкыште 
Спас маныт. Тыгай лўм «Спаситель» 

шомак гыч лийын.
14 августышто - икымше Спас. Рушлаже 

тыге йо‰га: происхождение (изнесение) 
Честных Древ Животворящего Креста 
Господня. Тиде кечын ожнысек, вўдым 
освятитлаш манын, Крестный ход дене 
черке гыч памашыш, э‰ерыш пеш пагалыме 
Иландарыше Ыресым луктыныт.  Яллаште, 
ола уремлаште юмо‰ам, ыресым нумалын, 
святой вўдым шыжыктен эртымеке, е‰-
влак да вольык ўмбачат тўрлє чер кора‰ын.

Эше тиде пайрем руш князь Андрей 
Боголюбский ден грек император Мануилын 
лўмышт дене кылдалтын. Нуно коктынат 
XII курымышто ик жапыштак пеш 
пагалыме Ыресын куатше, чыла чаманыше 
Спасительын да Юмын Аван полшымышт 
дене шке тушманыштым се‰еныт.

14 августышто тыгак черкыште мўйым 
освятитлат. Сандене мўкш ончышо-
влак черкыш эрденак толыт, мўйыштым 
освятитлыктат да ужалаш лукташ 
вашкат. Икымше Спас гыч тў‰алын, Юмын 
Аван Успенийже, 28 август, марте пўтє 
кая.



шоктен. Кенета пеш кугу волгыдо чыла 
волгалтарен, пыл помышышто, Суксо-влак 
коклаште, Иисус Христос шинчалан койшын 
толын да Юмын Аван чонжым Шке эн яндар 
кидышкыже налын. Мария ™дырын капше 
тамле омо дене мален колтымо гае мален 
колтен. Вара Тудын капшым Апостол-влак 
да чыла лишылже дене пырля Суксо-влакын 
погынышт шўгар марте пеш кугу чап дене 
ужатеныт. 

29 август - Иисус Христосын Нерукотворный 
образше юмо‰ам Константинополь ола гыч 
Едесыш кусарыме пайрем.

Ефрат э‰ер воктенысе Едес олаште 
илыше калык Иисус Христосын чер деч 
тєрлатымыжым пален. Садланак проказа 
чер дене орланыше Авгарь лўман кугыжа 
Спаситель деке Ананий сўретчым колтен. 
Но Спаситель Авгарьым паремдаш каен 
кертын огыл. Ананий Иисусын образшым 
сўретлаш лийын: Тудын образше кажне гана 
вашталтмылан кєра сўрет лектын огыл. 
Тунам Утарыше шўргыжым шўялтен, солык 
дене ўштылын. Ты солыкеш Иисус Христосын 
образше сўретлалт кодын. Авгарь тиде 
образым уло ўшанже дене налын, капышкыже 
пыштен да шучко чер деч эрнен. Тылеч 
вара тудым олашке пурымо капка ўмбаке 
вера‰деныт, кугу чапыште кученыт.

500 ий коклаште пеш шуко кугу вашталтыш 
лийын, ты жапыште тиде образат 
мондалтын улмаш. 545 ийыште Едес олашке 
се‰аш лийдыме тушман керылтын. Тиде 
олан епископшылан Юмым Шочыктышо Ава 
(Пресвятая Богородица) кончен, олан капка 
ўмбалныже улшо да мондалтше образым 
почаш кўштен. Тыге ола утаралт кодын. 

944 ий 29 августышто Иисус Христосын 
Нерукотворный образше юмо‰ам Едес 
гыч Царьградыш (Константинопольыш) 
на‰гаеныт. Тудын лўмеш 29 августышто 
пайремым палемдат. Калыкыште тудым 
кумшо Спас але Пўкш Спас маныт.

Иисус Христосын Нерукотворный образше 
юмо‰а пайрем ик эн пагалымылан шотлалтеш. 

19 август - кокымшо Спас. Тиде - 
Преображений кече, Господьын шке 
тунемшыже-влак ончылно волгалт 
вашталтмыже. Калыкыште Олма Спас але 
Кокла Спас маныт. Фавор курык ўмбалне 
Господь Иисус Христос эн лишыл кум 
тунемшыже ончылно шке Юмын чапшым 
ончыктен. Кенета тудын чурийже кече гай 
волгалтын, вургемже лум дечат ош тўсым 
налын. Петр, Иаков, Иоанн апостол-влак 
лўдмышт дене камвозыныт. Тиде жапыштак 
нуно Иисус Христос дене Тошто Сугыньын 
пророкшо, Моисей ден Илиян, мутланымыштым 
ужыныт да пеш йывыртеныт. Тынеш пурышо 
кажне е‰ вес тўняште тыге волгалт 
вашталтшашлан ўшаныже манын, Юмо тиде 
кончыш гоч ончыктен. 

Черкыште пайрем службо деч вара олмам, 
виноградым да моло саскам освятитлат. 
Сандене тиде кечын шуко калык толеш, 
пакчасаскам ситышын куштымыжлан Юмылан 
тауштен кумалеш. 

28 августышто 12 кугу пайрем гыч 
иктыже – Юмын Аван Успенийже. Тиде мут 
мален колтымым ончыкта. Вет курымашлык 
илыш могырым ончаш гын, колымаш уке. Ик 
жаплан айдемын капшым рокыш тоят, а Иисус 
Христос кокымшо гана толмекше чыла е‰ым 
ылыжта. Юмын мутшо почеш, мланде кажне 
е‰лан капкылжым пєртылта да чон уэш шке 
капышкыже пура. Тылеч вара айдеме курым-
курымеш илаш тў‰алеш. Тиде туныктымашын 
чын улмыжым Юмын Аван Успенийже раш 
почын ончыкта.

Тиде тўня дене чеверласаш жап толын 
шумеке, Мария ™дыр чыла лишылже-влакым 
шкеж деке поген да поро мут дене лыпландарен.  
Кажныже Тудын мутшым колнеже улмаш. Вет 
Мария ™дыр деч ала-могай поро да куаным 
кондышо волгыдо лектын шоген. Апостол-
шамыч тиде жапыште тўрлє элыште поро 
уверым ойлен туныктен коштыныт. Святой 
Шўлыш чылаштым пыл дене налын конден, да 
нуным кугу єрмаш авалтен. «Тиде могай кугу 
єрыктарыше пашалан ме ик татыште тышке 
погыненна», - ойленыт апостол-влак. Мария 
™дыр нуным вашлийын да умылтарен: «Ынде 
тиде тўня дене чеверласаш мыланем жап 
шуын, йєратыме Эргым, мыйын Юмем, деке 
уло чонем дене кайынем». 

Кажне апостол дене уло чон дене 
мутланымеке, нуным порын сугыньлен. Вара 
апостол-влак лийме пєлемыште пеш тамле 
ўпш шарлен да ангел-влакын мурымышт 
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(Уржум) ола гыч толшо-влак 
мє‰гышт кайышт, а ме 
Косолапово села могырыш 
тарванышна.

Азан-солаш шумо деч 
ончыч Крестный ходым 
ял калык кинде-шинчал 
дене вашлие. Е‰-влак 
ешаралташ тў‰альыч. 
Черкыш миен шумешке 
200 нарыш погынышт. 
Вигак кас службым 
тў‰ална. Крестный 
ход дене толшо-
влакым пукшен-
малташ колтышна. 
Эрлашыжым Божественный 
Литургийым служитлен, эр 
кочкышым ыштен, молебеным 
служитлен, Шернур посёлко 
могырыш тарванышна. 
Вашлияшыже Калеевошто 
кутырен келшенна ыле. 
Туштат молебеным 
служитлен иконым шупшалме 
да Крестный ход дене 
чеверласыме. Николай II 

2013 ий 19 майыште 
Екатеринбург ола гыч 
Крестный ход лектын. Тудо 
Романов тукымлан 400 ий 
теммылан пєлеклалтын. 
Андрей Анатольевич 
Бардижын вуйлатымыж почеш 
лу наре е‰, Николай II кугыжа 
да святой-влакын иконыштым 
кучен, Кострома ола марте 
тарванен. Кайышыштла шуко 

ял ден олашке пуреныт.
Крестный ход мемнамат 

єрдыжеш коден огыл. 
Тудым вашлияш манын, 27 
июньышто, уло благочиний 
дене автобуслашке, 
машиналашке шинчын, 
Шуварово ялышке 
кудална. Ялже кугу 
огыл да шукын огыт 
иле гынат, сайын 
ямдылалтыныт. Ял 
покшелне ўстембалым 
шынденыт, кочкышым 
погеныт. Крестный 
ходым вашлийын 
сийлымек, Вўрзым 
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Екатеринбург гыч       Кострома марте

кугыжа да святой-влакын 
иконышт дене крестный ход 
умбакыже Шернур кундемыш 

куснен.
Крестный ход дене эртыме 

годым кажне айдеме молитва 
шўлыш дене кая. Тыгодым 
тудын чонжо Юмо деке 
мелын савырна, осал дечын 
эрна, волгыдо шонымаш дене 
темеш да моткоч куана. 
Садланак кажне ял калык 
тудым кугу уна семын уло чон 
порылыкшо да тичмаш кинде 
шинчал дене вашлиеш, ўстел 

тич сийым пога. 
Николай II кугыжа 

да святой-влакын 
иконыштым нумалын 
эртыше Крестный ход 
кажне ялысе калыкын 
чонешыже келге поро 
кышам коден.

Иерей Александр 
МИЛЮТИН.

Марий Турек район, 
Косолапово села.



Причастий - тиде 
таинстве, кинде ден 
йошкар арака гыч 
таинственно лийше 
Иисус Христосын 
кап ден вўржым шке 
кєргышкє налмаш. Тиде 
таинстве гоч Юмылан 
ўшаныше е‰ Христос дене 
«ушалтеш». Пытартыш 
орланыме (страдание) 
да колымо деч ончыч, 
«Тайная вечеря» годым 
Юмо причастийым подылмо таинствым 
пе‰гыдемден. 

Кочмышт годым Иисус киндым налын, 
благословитлен, каткален, тунемшыже-
влаклан пуэден да каласен: «Налза, кочса: тиде 
- Мыйын Капем». Вара чашым налын, тауштен 
пелештен, нунылан пуэн да каласен: «Тышечын 
чыланат йўза. Тиде – языкыштым кудалтышт 
манын, шуко е‰ верч йоктарыме Мыйын У 
Сугынь Вўрем». (Еванг. от Мат.: 26, 26-28.) 

Иисус нунылан каласен: «Чынак, чынак 
тыланда ойлем: Айдеме Эргын Капшым 
огыда коч да Вўржым огыда йў гын, тендан 
кєргыштыда илышда ок лий. Кє мыйын Капем 
кочкеш да Вўрем йўэш, тудын курымашлык 
илышыже уло, да пытартыш кечын мый нуным 
ылыжтем». (Еванг. от Иоанна: 6, 53-54.)

Причастийым подылмо таинстве грек 
йылмыште евхаристий (тауштымаш, 
благодарение) маналтеш. 

Икымше христиан-влак кажне рушарнян 
причастийым подылыныт. Святой черке кажне 
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ПРИЧАСТИЙ 
ТАИНСТВЕ

пўтє годым тиде таинствым - причастийым - 
подылаш сугыньла. 

Идалыкыште пўтє ныл гана лиеш. Тыгак 
вўргече ден кугарня пўтє кече улыт. 
Причастийлан тыге ямдылалтын, кум кече 
пўтым кучыман, кум каноным лудман: Иисус 
Христослан, Юмын Авалан, Ангеллан. Кас 
службыш толман. Эрдене черкыш кочде-
йўде мийыман, языкым касарен, причастийым 
подылман. 

Причастийын вийже кугу. Тидланже чот 
ўшанаш кўлеш, лўмжылан веле ямдылалтман 
огыл. «Страх Божий» лийшаш. Причастийым 
подылмек, нелылык мондалтеш, куштылгылык, 
ласкалык шижалтеш, чонлан куан, благодать 
пуалтеш. 

Поснак шо‰го, илалше-влаклан, черле е‰лан 
причастийым подылман. 

Мо тыгай причастий - огына пале. Причастий 
подылде вес тўняшке каят. Илышыште шуко 
эрык улмылан кєра самырык е‰ куштылго 
корным ойыра. Шўм-чон эрыкым, ласкалыкым, 
утаралтмашым кушто муэш? Языкым 
касарымаште, причастийым подылмаште 

огыл мо? «Юмын 
кугыжаныш шке шўм-чон 
кєргыштыда!» - тыге 
Юмо каласен. (Царство 
небесное внутри вас). 

Юмын сугыньжо 
почеш, тиде таинстве 
эреак черкыште, службо 
годым эртаралтеш. Ме 
тудым литургий манына. 
Литургий годым святой 
Шўлышын вийже дене 
кинде ден йошкар арака 

Иисус Христосын Капше ден Вўрышкыжє 
савырнат.

Причастийым подылмо деч вара тауштымо 
молитва-влакым лудман.

А ме шукыж годым причастийлан кўлеш семын 
огына ямдылалт, молитвам лудаш єрканена, 
чытышна шагал, черкыште мутланен шогена...

Сотнур селасе Святой Троице лўмеш 
черкын настоятельже иерей Игорь Сапаев.

Волжский район.
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Н.А.Федосееван лўмжым «Шўм-чон изолык» 

газетыштына ик гана веле огыл ужында. 

Ынде шкеж денат палымым ыштена. Надежда 

Александровна Курыкмарий район Цыганово ялеш 

шочын кушкын. Пайгусово школым тунем лекме 

деч вара Марий кугыжаныш университетын марий 

пєлкашкыже тунемаш толын. 1996-2000 ийлаште 

тиде университетын марий литератур да фольклор 

кафедрыж пелен аспирантурышто шинчымашыжым 

нєлтен. И.Н.Ульянов  лўмеш Чуваш кугыжаныш 

университетыште канди-датлык диссертацийым 

арален. Кызыт В.М.Васильев лўмеш МарНИИЯЛИ-

ште литератур пєлкаште тырша. Курыкмарий 

йоча-влаклан икмыняр методический комплектым 

ямдылен, 80 утла шанче пашам возен. Республикысе 

да финн-угор тўнясе изданий-влак дене кылым куча. 

Тиддеч посна Н.А.Федосеева Руш Православный 

черкын Йошкар-Оласе Епархиальный управленийже 

пелен пашам ыштыше Кусарыше комиссийын 

е‰же. Пытартыш вич ийыште 

Саламлена!

Ачам, Иван Арсентьевич Астров, изиж годымак чолга, писе рвезе 
лийын. Школыштат тале спортсменлан шотлалтын. Садланак 
тудым армийыште десантный войскашке служитлаш колтеныт. 
Афган сарыште лияшыже логалын. Тушто тудо виян, лўддымє 
улмыжым ончыктен. Ик тале кредалмаште нелын сусырген. Шуко 
жап госпитальыште киен.

Ачамын о‰жым орден, медаль да значок-влак сылнештарат. Мыят 
ачам гай виян, тале, лўддымє, поро айдеме лийнем. Ме ачанам пеш 
йєратена да тудын дене кугешнена.

Миша Астров, 4-ше класс.
Звенигово район, Чакмарий школ.

Ачам ден кугешнем

тиде комиссий «Курыкмарла 

псалтирь», «Курыкмарий йылме 

дене часослов», «Олык марла 

псалтирь» книга-шамычым луктын. 

Шуктымо пашажым кўкшын аклен, 

тений Марий Эл Республикын 

тўвыра министерстве Надежда 

Александровнам С.Г.Чавайн 

лўмеш «Калык верч тыршымаш» 

медаль дене палемден. Ме 

коллегынам уло кумылын 

саламлена! 
Илышыштыже, 

пашаштыже эре Юмо полшыжо, 

манына.       Редколлегий.



16-19 майыште Москваште 
Православный черкын историй-
жым шымлыше тунемше-влакын 
кудымшо гана конкурсышт 
эртен. Тений тудо преподобный 
Сергий Радонежскийын 700 
ияш лўмгечыжлан пºлеклалтын. 
Конкурсыш Российын 16 регионжо 
гыч йоча-влак миеныт.
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Волжский районысо Порат школын тунемшыже-
влакат тиде конкурсышто кумшо гана уш-акылыштым 
тергеныт. 2008 ийыште  Наташа Толстова 
(10-шо класс) лауреат лўмым се‰ен налын. 
2011 ийыште Надежда Толстова (10-шо класс) 
Чап грамот да кок похвальный лист дене пºртылын. 
Тений Надежда Салтуганова ден Дина Грибошникова 
(10-шо класс) миеныт. Шымлыме пашаштым святой 
великомученик Димитрий Солунскийын черкыжым 
чо‰ышо, Порат калыкым православный юмыйўлам кучаш 
таратыше, тидлан шуко вий-куатым да уш-акылым 
пыштыше Павел Иванович Вишневецкийын 200 ияш 
лўмгечыжлан пºлекленыт.

Конкурсын икымше кечыже святой апостол Петр ден 
Павел лўмеш черкыште молебен гыч тў‰алын. Туныктышо 
ден шанчызе-влак вашлийме жапыште йоча-шамычлан 
метром шымлыме конкурс эртаралтын. Надя ден Динан 
командышт кокымшо верыш лектын да кажныжлан 
«Московское метро» лўман аудиокнига-аудиоэкскурсийым 
кучыктеныт. Вара чыланат Троице-Сергиев 
лаврыш экскурсий дене мийышна, молебеныште 
шогышна, Сергий Радонежскийын мощыжым 
шупшална. Каслан Топорково ялысе 
преподобный Сергий Радонежский 
лўмеш интернатыш миен шуна. Тудым 
рвезе-влаклан 2011 ийыште патриарх 
Алексийын благословенийже почеш 
чо‰аш тў‰алме.

Кокымшо кечын шымлымаш пашам 
араленыт. Ныл секций пашам ыштен, 
60 паша аклалтын. Порат школын 
тунемшыже-влак «Нравственный идеал 
да Российын православный йўлаже» 
секцийыште лийыныт. Надя ден Дина 
шке пашаштым моштен ончыктеныт: II 
степенян Диплом да    шергакан пºлек дене 
палемдалтыныт.

Кундемысе черкын 
историйжым палет мо?
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Кумшо кече ўмырешлан 

шарнымашеш кодеш. Тиде кечын 
«Туныктышо деч тунемше деке» 
девиз дене эртыше Крестный 
ход дене кайыме. Тудо Троице-
Сергиев монастырь гыч Савва 
Сторожевскийын монастырьышкыже 
- преподобный Сергий деч тудын 
ученикше Савва Сторжевский 
деке - шуйнен. Крестный ходын 
лўмжє тыге йо‰галтын: «Российын 
йочаже-влак тыныс верч молитва дене». Тудо Моско 
областьын Звенигородский районыштыжо эртен. 
Эн ончычак Троице- Сергиев лавр ончылно молебен 
лие. Памятниклан шотлалтше ты черкым патриарх 
Алексийын благословенийже дене 1999 ийыште уэш 
чо‰ымо. Кугу Отечественный сар жапыште тудын 
подвалыштыже госпиталь лийын. Фашист-влак 
черкым пудештареныт. Кызыт монастырь ончылно тиде мландым арален кодышо 
салтак-влаклан обелиск шога. Тысе калык шке геройжо-влакым чот акла.

Крестный ход шке корныжым умбакыже шуйыш. Ончылно - Скоково пасу. Тудо 
1941 ийысе декабрьыште кум гана кид гыч кидыш куснен. Пеш неле кредалмаш 
лийын, 400 утла мемнан салтак колен. Туге гынат тиде пасуэш гитлеровец-влакым 

шогалтен кертыныт. Кызыт тыште герой-влакым 
шарныме лўмеш кугу Поклонный Ырес шога. Тудыжым 

Савва Сторожевский монастырьын да 
калыкын полшымышт дене «Вестники» 

йоча православный толкын шогалтен. Верысе калык, 
шучко война нерген шарнымашым арален кодаш манын, 
кредалмаш верлаште часовньым, шарнымаш Ыресым 
шогалташ тў‰алын.

Йоча-влак тыштак Савва Сторожевский монастырьын 
эн шо‰го монахше Самуил дене вашлийыныт. Тудо Курский 

кредалмашын участникше, сар нерген шарнымашыжым 
каласкален. Варажым Троица черкын настоятельже 
литиям эртарен, тиде пасуэш вуйыштым пыштыше 
салтак-влакын лўмыштым лудын, а ме нунын лўмыштым 
йошкар Кугече  шареш возен, пылыш колтенна. Скоково 
пасум коден, Савва Сторожевский монастырьыш 
чодырам, пасум, купым, корем-влакым эртен мийышна. 
Эше теве мом пален нална: война жапыште кредалмаш 
кум ме‰ге тораште каен, но ик снарядат монастырьыш 

логалын огыл.
Конкурсыш ик семын шонышо, ик пашам 

ыштыше е‰-влакым погат, садланак тушто 
нигунам йокрок огыл. Организатор-

влак пеш кугу пашам ыштат, черкын 
историйжым шымлымаште полшен 
шогат. Мемнан ончыктымо пашана 
вес ийын конкурсын сборникыштыже 
лекшаш. Тыгай кугу кўкшытан 
мероприятийыш миен-толаш 
йєным ыштымыштлан Поратысе 

Димитрий Солунский черкылан, тудын 
настоятельже Евгений Бакутовлан, 

чыла приходлан, тыгак школлан таум 
каласена.  

М.М.МИХАЙЛОВА, 
историйым туныктышо. Волжский район.
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Звенигово оласе святитель Николай 
Мирликийскийын черкыже пелен пашам ыштыше 
Рушарня школын тунемшыже-влак 11-31 июльышто  

православный лагерьыште лийыныт. Коло икшыве эр-кас молитвам 
лудын. Батюшка  чўчкыдын мемнан ден мутланен, йоча-влаклан 

причастийым подылтен. Ик кечым апостол кече манын лўмденна ыле. 
Тунам батюшкам пресс-конференцийыш ўжна. Йоча-влак шуко йодышым 

пуэдышт. Батюшка кажныжлан раш вашмутым 
пуыш. Тиддеч посна йоча-шамычлан Николай II 
кугыжан ешыже нерген каласкаленна, Пєтъял 
черкысе Чудотворный ырес нерген шуко пален 
нална. Тиде черкыш экскурсий дене миен толна.

Лагерьыште пеш веселан иленна. Музыкант 
Наталья Геннадьевна шуко у мурым туныктен, а ИЗО 
ден художественный трудым туныктышо Галина 
Васильевна Акошкина шун дене фигурка-влакым 

ненчыктен. 
Н у н ы м 
чиялтен пытарымеке, шкежат 
куанышна. Черке лишнак верланыше 
спортплощадкыште пионерболла модынна. 
Черке пашае‰-влаклан кудывечым 
эрыкташ, пеледышыш вўдым шаваш 
полшенна. А 30 июльышто, тауштен, 
изирак концертым ончыктышна. 
Тыгай лагерьыште лиймылан икшыве-
шамыч веле огыл, ача-аваштат пеш 

йывыртеныт. Вет тыште нунын 
шочшышт чон денат, капкыл 
денат пе‰гыдемыныт.

Г.СТЕПАНОВА.
Провой кундем, 

Чакмарий.

Чон денат, 
капкыл 
денат 
пе‰гыдемаш
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Тений 7-8 июньышто Сергий Радонежский 
лўмеш православный гимназийын тунемшыже-
влак ача-авашт дене пырля паломник семын 
Москваште да Сергиев Посадыште лийыныт. 
Пеленышт гимназийым вуйлатыше 
протоиерей Евгений Сурков миен, нуным 
шуко вере коштыктен. Утарыше Христос 
лўмеш храмын  ўлыл черкыштыже эртыше 
службышто лийыныт, йоча-влак тушто 
пырча-шым подылыныт. Вара нуным нылымше
пачашыш кўзыктеныт да йºнештарыме пло-
щадке гыч Москвам ончыктеныт. Евгений ачан 
Москван историйже нерген каласкалымыжым 
йоча-влак тўткын колыштыныт.

Шушаш пайремлан верч Кремль да Йошкар 
площадь петырыме лийыныт, сандене 
паломник-влак воктенысе святой верлаште 
коштыныт. Святой орланыше Татиана 
лўмеш университетысе храмым, Юмын Аван 
«Иверский» юмо‰аже лўмеш часамлам, 
«Казанский» юмо‰а лўмеш храмым, Василий 
Блаженный лўмеш черкым онченыт. 

Эн кугу экскурсий «Зачатьевский» ўдырамаш 
монастырьыште эртен. Владимира монахиня 
тиде монастырьын пўрымашыже нерген 
каласкален. Тудым Москван митрополитше 
святитель Алексий эше XIV курымыштак 
негызлен. Тудын Иулиания шўжарже тушто 
игумения, Евпраксия шўжарже монашке 
лийыныт. 1547 ийысе пожар годым монастырь 
йўлен, 1812 ийыште француз-шамыч толеныт, 

1925 ийыште тудым 
петыреныт да икмыняр ий 
гыч чыла пудештареныт. 

Чыла нелылыкым 
чытен лекше айдеме гаяк 
монастырят 1991 ий гыч 
уэш нºлталташ тў‰алын. 
Кызыт тушто 22 монашке 
ила. Шо‰го ўдырамаш-
влаклан приютышт 
уло, Москва воктене 
верланыше Барвиха 
селаште озанлыкым кучат. 
Тушто Юмын Эн Святой 
Аважын Леведмыж лўмеш 
пу черкым тºрлатеныт, 
Рушарнясе школ пашам 
ышта.

Тиде монастырь чын 
илыше Иоаким ден Анна 
– Юмым Шочыктышо Эн 
Святой ™дыр Мариян ача-
авашт – лўмеш чо‰алтын. 
Вет нуно йочашт укелан 
верч ўмырышт мучко 
ойгырен да  е‰ мыскылымым 
чытен иленыт. Шинчавўд 
дене сºрвален йодмыштым 

Юмо колын да шо‰гемме велешышт ўдырым, 
Мариям, пуэн. Йочадыме мужыр-влак кызытат 
шукын улыт. Нуно тиде монастырьыш Юмым, 
Юмын Авам да святой-влакым сºрвалаш 
коштыт. Иоаким ден Анна семынак шукышт 
йочан лийыт да вара таум ышташ толыт.

Тыште эше Юмын Аван чудым ыштыше 
«Чаманыше» (Милостивая) юмо‰аже уло. 
Ешыште ойго улмо годым, вуй корштымо 
да моло чер дене орланыме годым, кукшо 
ке‰ежым йўрым йодын, тудын деке толыт.

Тыгак, колымекыже, нылымше кечын 
Господь Иисус Христосын ылыжтарыме 
Лазарьын мощыжо уло. Тудын воктен кажне 
кечын молебен лиеш, акафистым лудыт.

Гимназий гыч мийыше паломник-влак эше 
Юмын Эн Святой Аважын Леведмыж лўмеш 
монастырьыште Москвасе Матронушка 
авана дене лийыныт, тудлан вуйым савеныт, 
пагален шупшалыныт.

Эрлашыжым эрдене Сергиев Посадыш 
преподобный Сергий Радонежский деке унала 
каеныт. Тушто Троицкий храмыште эр 
службышто лийыныт, вара нуным Серапионын 
палатышкыже пуртеныт.

Юмын полшымо дене да Евгений ачан 
кумалмыж дене тыгай сай верлаште лийме, 
шуко ужмо да пален налме.

Экскурсийыш мийыше-влак лўм дене 
А.ЧЕМЕКОВА.

Мўндыр корно
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Ончылнем газетла 
гыч пўчкын лукмо «Храни 
меня, мой талисман», 
«Защищенный святым 
крестом» лўман 
заметке-влак кият. 
К о к ы т ы ш т ы ж а т 
землякнан, Афанасий 
Никитович Никитинын, 
Кугу Отечественный 
сарыште  кредалмыже 
да тушто лийше 
тўрлє єрыктарыше 
случай-влак нерген  
к а л а с а л т е ш . . .
Икымше заметкыже 
Краснодар крайысе, 
весыже Мончегорск оласе райгазетлаш 
савыкталтыныт.

Афанасий Никитович 1924 ийыште Провой 
кундемысе Изи Моламас ялеш шочын. Кандаш 
ияш ача деч посна кодын. Ешлан каласен 
моштыдымо ойго да орлык толын. А ончылно 
эшеат кугу ойго вучен. Ик ешым гына огыл, 
уло совет калыкым ойго-сар ва‰ен.

Афанасийым, 18 ийыш тошкалшым, аваже 
войнаш ужатен. Рвезым Москвасе инженерно-
саперный училищыш тунемаш колтеныт. 
Элнан рўдолажым тудат лўддымын арален. Сар 
корныжо моткоч кужу лийын. 1947 ийыште 
гына демобилизоватлалтын. Мутат уке, 
сарыште салтакын кажне кечыже, шагатше, 
минутшо, эсогыл секундшо пытартыш лийын 
кертын. Саперын - поснак!

- Мыйым ала-могай вийын арален 
шогымыжым сар мучко шижынам, - каласкала 
Афанасий Никитович. - Икана «высадка  
десанта» тренировко годым немыч 
бомбардировщик-влак толын лектыч, бомбым 
кышкаш тў‰альыч. Мланде нєлталтме да 
пурак тўргымє дене кечат, эсогыл кават 
петырнышт. Кенета воктенак, иктаж лу 
метр єрдыжтє,  пудеште. ™мбакем ала-мо 
камвозо. «Пытышым» шоналтышым. Тиде 
бомбо пудештме дене ўмбакем пошкудо 
ротысо салтакын сусыргышо капше  толын 
возын улмаш. Тудын вўржо дене шкежат 
вўрвузык лийым, а мыйын капыштем ик 
сусыр палат уке.  Мыняр шукын  мемнан-влак 
пытышт тунам…

Афанасий Никитович 
эше вес случайым 
каласкалыш. Тушман-
влак деке те‰ыз могыр 
гыч пураш кўлын. 25-
30 салтакан пуш-влак 
те‰ызыш лектыныт. 
Шўдє метрым гына 
ийын шуктеныт, шторм 
тў‰алын. Кугу толкын 
лупшымо дене пуш-
влак те‰ыз пундашыш 
каеныт. Икмыняр 
салтакын капшым вес 
кечын гына те‰ыз 
серыште муыныт, а 
молыштын йомын. Марий 
салтакланат, волжанин 
семын, 25 е‰ан пушым 
ўшаненыт. Афанасий 
пушым толкынлан да 
серлан тореш виктарен, 
удырен се‰ен. Чыланат 
илыше кодыныт.

Сар чарнымекат 
землякланна эше тўрлє 

вере, Финляндийыште, Норвегийыште, 
мландым мина деч эрыкташыже логалын. 
Нимогай сусыр деч посна, илыше мє‰гє 
пєртылын. «В рубашке родился», - маныт 
тыгай годым руш-влак. А Афанасий 
Никитович тудым арален шогышо ыресшым 
ончыкта. Сарыш лектын кайымыж деч ончыч 
шўйышкыжє аваже шинчавўд йєре ыресым 
чиктен. Тудым нигунамат ит кудаш манын, 
кўштен каласен. Эргыжым благословитлен, 
сарыш ужатен. Афанасий аважын йодмыжым 
шуктен: ыресын колчаже кўрлмекат тудым 
гимнастерко кўсеныштыже нумалыштын.

1957 ий гыч Афанасий Никитович 
Мончегорск олаш вера‰ын. Школлаште 
музыкым, ОБЖ-м, черченийым, рисованийым 
туныктен, пагалымашым сулен. Коклан 
Краснодар мландысе Возрождение селашкат 
миен ила. Шочмо кундемышкыже гына шуэн 
толеш. Пытартыш гана вич ий ончыч лийын. 
Шагал огыл ийготым погышо ончычсо 
салтакын ушыжат яндар, мыскарамат 
ойлен келыштара. Куана: тудын тунемме 
школ зданийым черкыш савырыме, а класс 
пєлемжым алтарьлан ойырымо.

Афанасий Никитович святой ыресыж 
деч посна Юмын аван Казанский иконжым 
арала.  Тудыжо 200 ий ончычсо, императорын 
армийыштыже служитлыше кугезе кочаж 
дечак логалын. Юмо‰а ончылно Афанасий 
кугыза чўчкыдын кумалеш, ешыжлан, родо-
тукымжылан, элжылан аралтышым йодеш.

В.ВАСИЛЬЕВА.

Аралыше 
вий
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ыштыме паша лектышым 
конда. Теле гоч вольыкым 
ончен лукташ корма ятырак 
кўлеш. Арын черке пелен 
вольыкшымат шуко кучена: 
ушкалым, казам, шорыкым. 

1 август – Преподобный 
Серафим Саровскийын 
кечыже.

2 август – Илья пророкын 
кечыже.

5 август – Юмын Аван 
«Почаевский» юмо‰аже 
лўмеш пайрем.

9 август – Кугун орланыше 
да эмлыше Пантелеймонын 
кечыже.

10 август – Волжский 
районысо Пєтъял-Азъял 
черкыште «Смоленский» 
Юмын Аван лўмеш пайрем.

14 август – Успенский 
пўтє тў‰алтыш. Икымше 
(Мўй) Спас.

19 август – Мемнан 
Господь Юмына да 
Утарышына Иисус Христосын 
Волгалт Вашталтмыже. 

а в г у с т.  Ч е р к е  п а й р е м 
Кокымшо (Олма) Спас.

28 август – Юмын Аван 
малыме гай колымыжо. 
Успений пайрем.

29 август - Эдес ола 
гыч Константинопольыш 
Гоподь Иисус Христосын 
Нерукотворный образшым 
кондымо пайрем. Кумшо 
(Пўкш) спас.

Нуным ончышо Виктор 
ден Екатерина пелашыже 
шудым ямдылышаш верч чот 
тургыжланышт. Но арам. Ты 
шотышто фермер Иван ден 
Владимир полышкалышыже 
кугун полшышт. Тыгак черке 
деке мелын шогышо посна е‰-
влакат ушнышт. Купсола гыч 
Зинаида, Раисия, Валентина, 
Нина, Чавайнур гыч Фотиния, 
Вончўмбал рвезе Руслан, 

Шудо пагыт – 
тургым жап. Туге 
гынат тудым куанен 
вучена. Тўшкан 

КУРГО ЖАП

Чодыраял марий Алексей вий 
шутымо семын тыршышт.

Кече пелта, неле паша 
пўжвўдым йоктара, а кумыл, 
Юмылан тау - эре кўшнє, 
Николай ача эре пырля. Поро 
шомак, мыскара пашалан 
вийым пуат. Святой памаш 
вўдеш чывылалтмыже 
нойымым мондыкта, пачемыш 
але мўкш пўшкылмыжат огыт 
корштыктаре. Пасу покшелне 
шудо пўтырка икте почеш 
весе по‰гыла «шочыт», вўта 
воктене каван нєлтеш. Жап 
пеш писын эрта. 

Кеч-мом манаш 
гынат, ке‰ежын 
рўдыжє, шудо жап, – 
эн сылне пагыт.

Н.Стрелкова., 
Т.Жилина. Морко 

район, Арын кундем.
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РУШАРНЯ ШКОЛЫШТО
Йєратем мый рушарнян
Авам ден черкышке каяш.
Кужу корным эртымек,
Вуйым Юмылан саваш.
А вара йоча-влак дене
Парт коклаш пурен шинчаш,
Возкалаш да сўретлаш,
Шуко ум пален налаш
Да У Сугыньым лудаш.
Мария ЯКОВЛЕВА, 5-ше класс.

Морко район, Э‰ерсола.

КАНЫШ КЕЧЕ
Толын шуо рушарня,
Пеш вучалме канышна.
Кє гын олыкыш вашка,
Кє гын мє‰гыштє шинча.
Ну, а мыйже, куанен,
Арын черкышке каем.
Мє‰гыштат полшен шуктем,
Авамым куандарем.
Мария АНДРЕЕВА, 5-ше класс.

Морко район, Арын.
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огыл. Лудынат - весылан пу!

Кє эр кынелеш, тудлан Юмо пуа.
Кє пашам кыртмен ышта, тудлан Юмо 
полша.
Кє шкенжым шеклана, тудым Юмат арала.
Айдеме ошкылеш, Юмо вўда.
Йєратышым Юмат йєрата.
Кє Юмо дечын огеш лўд, калык дечат огеш 
вожыл.

Кузе Юмо деке, туге Юмо дечын.
Сарыш кает – юмылто, те‰ызеш лектат – 
кок пачаш юмылто, ешым чумырынет – кум 
пачаш юмылто.
Юмо дене ошкылат, поро корным муат. 
Кум пашам шукташ неле: юмылташ, ача-авам 
ончаш, парымым тўлаш.
«Отче наш» кўчык молитва, но утарыше.

ЮМО НЕРГЕН КАЛЫК ТЫГЕ ОЙЛА:


