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Ончылмут
Чон ден капын жаплан ойырлымыштым колы-

маш маныт. Христос колымаш гыч чылашт верч 
ылыж кынелын, сандене ынде нигºланат колы-
маш уке. Колышо е‰ым Святой Черке илыше се-
мынак шкенжын е‰жылан шотла да нунын верч 
кумалмым тудо долг семын ужеш. Тиде кумалмаш 
илыше ден колышо е‰-влак коклаште икте весе 
деке йºратымашым ончыкта. 

Колышо е‰ын колоткаже воктене Черке ожны-
секак Святой Возымашын моло книгажым огыл, а 
Псалтирьым лудаш кўшта. Амал да кўлешлык деч 
посна огыл тидым палемденыт. Псалтирь мемнан 
чоннан тўрлº шижмашыжым почын ончыкта, ку-
аннам да ойгынам палдара, ойгырышо шўмышкы-
на лыпланымашым пурта. Вет лишыл е‰ын колы-
мыжо ятыр неле шонымашым да келге шижмашым 
тарвата! Псалтирьым лудмына дене ме тудын верч 
Господьым сºрвалена да шке ойгынам луштарена. 

Христианинын колоткаже воктене икшырымын 
лудмо йўкым колат гын, туге чучеш, пуйто про-
рок Давидлан Юмын Шўлышын пуымо нине мут-
влакым колышо е‰ шкеак ойла. Чаманен утарыже 
манын, айдемым йºратыше Юмым тудо ынде ко-
лотка гыч пуйто шкеак сºрвала. 
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КОЛЫШО ЕНГЫН
ПЫТАРТЫШ ШАГАТШЕ

Мучашыш шумо годым айдеме шкеж верч тыр-
шен ок керт. Тудо вес тўняш христианин семын 
вончыжо манын, Юмылан ўшаныше кажне е‰ туд-
лан полшышаш. Колышо е‰ын лишылже-влак, 
ончычсо чыла ºпкем монден, шке йºратымышт 
ден тыршымыштым ончыктышаш улыт. Айде-
мын вашке колышашыж нерген шылтыман огыл, 
а тиде кугу куснымашлан ямдылалташ полшы-
ман. Родо-тукым ден лишыл е‰-влакын эн тў‰ 
сомылышт тиде лийшаш.

Колышо е‰ын мландымбалысе пашаже, ыш-
таш шонымыжо, кумыл шупшмашыже чыла ты-
шан кодеш. Ынде тудо уло шонымашыжым он-
чыкылык курымашлык илышыш виктарышаш. 
Сандене ончыч ыштыме сулык верч уло чон дене 
ºкынен, Судия да Утарыше Христос ончыко шо-
галаш ямдылалтшаш, тыгак тудо Юмын чама-
нымыжлан, Юмын Аван, Аралыше Суксын да 
чыла святойын полышыштлан ўшанышаш. Эн 
тў‰жылан тунам священник дене мутланымым 
шотлыман. Тыгай мутланымаш деч вара Покая-
ний Таинство шукталтшаш, святой ўйым шўрымº 
Соборований лийшаш, да чыла тиде Святой При-
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частийым подылмо дене мучашлалтшаш. Тидлан 
священникым жапыштыже ўжман, кунам айдеме 
эше мутланен кертеш.

Чон ден капын ойырлымо жапыште Юмын Эн 
Святой Аважым сºрвалыме каноным лудыт. Тиде 
канон капше дене ойырлаш ямдылалтше е‰ын 
лўмжº дене лудалтеш. Тўням коден каяш ям-
дылалтше тиде сулыкан е‰ кеч шкеже ойлен ок 
керт, но чон лекмылан лудмо канонышто тудын 
чыла лушкыдылыкшым Черке тудын лўмжº дене 
почын ончыкта да Юмын Аван полышыжым йо-
деш, ты е‰ым Яндар ™дырын чаманымашыжлан 
кучыкта.

Айдеме кужу жап нелын орлана да колен ок 
керт гын, тудын лўмеш эше вес канон лудалтеш. 
Тудо «Е‰ кужун орлана да колен ок керт гын, кап 
деч чон ойырлаш лудмо канон» маналтеш. Ко-
лымыж годым айдеме чот орлана гын, тынысын 
колыжо манын, молитвамат шукырак лудман. 
Чот орланыше е‰ын чонжо священникын лудмо 
молитваж гоч мландымбалысе да Пылпомышысо 
Черкын полышыжым кычалеш.
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ОЙЛЕН КЕРТДЫМЕ ДА ЧОНЖО ЛЕКШАШ 
ЕНГЫН Л™МЖЄ ДЕНЕ ЮМЫН АВАМ 

СЄРВАЛЫМЕ КАНОН

Господь Иисус Христос, мемнан Юмына, свя-
той ача-шамычын кумалмышт верч мемнам сер-
лаге. Аминь.

Тау Тыланет, мемнан Юмына, тау Тыланет.

Пылпомышысо Кугыжа, Чынлан туныктен 
йывыртыктыше Шўлыш, Тый чыла вере улат, 
чыла ситарет, керек-могай порылыкат Тый дечет 
лектеш, илышым Тый пуэт, кºргышкына толын 
пурен иле, чыла осал дечат мемнам эрыкте, Поро 
Юмо, мемнан чоннам утаре.

Святой Юмо, Святой Куатле, Святой Колыды-
мо, мемнам серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Эн Святой Троице, мемнам серлаге; Господь 
Юмо, язык деч мемнам эрыкте; Ашныше Юмо, 
мемнан осалым ыштымынам кудалте; Святой 
Юмо, толын, Шке лўмет верчын, черна деч мем-
нам паремде.
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Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Пылпомышто улшо мемнан Ачана! Тыйын 
лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо, 
Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат Пылпомышысо 
гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым, тачылы-
кым, мыланна пу; кудалте мемнан язык-шамыч-
нам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыш-
тым кудалтымына гаяк; языкышке мемнам ит 
пурто, осал дечын мемнам утаре.

Юмо, серлаге (12 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Толза, мемнан Ашныше Юмылан кумалына.
Толза, мемнан Ашныше Христос Юмылан су-

кен кумалына.
Толза, мемнан Ашныше Христос Юмылан 

Шкаланжак сукен кумалына. 

50-ше псалом
Эй Юмо, Шкендын кугу кумылет дене мый-

ым серлаге да шуко порым шонымет дене оса-
лем дечын мыйым эрыкте. Осалем дечын чар-
ныдеак мушкын, языкем дечын мыйым эрыкте. 
Вет осалым ыштымем мый шинчем, да мыйын 
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языкем эре ушыштемак коштеш. Тыйын ончыл-
нет языкым ыштенам да Тыйын шинчат ончыл-
но осал пашам ыштенам, Тыйын каласымет раш 
да языкем верчын мыйым судитлымет тºрак. Вет 
авам мыйым языкеш иландарен, да мый шоч-
мем годымак яндар шочын омыл. Тый чон дене 
кºргыштº тºр шонымым йºратет: пален шукты-
дымо Тыйын законетым мыланем умылтарен ту-
ныкто. Тый иссоп выньык дене мыйын ўмбакем 
шыжыкте да мыйым эрыкте, мыйым мушкын, 
лум дечат чот ошым ыште. Куанышашлык да йы-
выртышашлык шомакым мыланем колыкто: Тый 
дечет лўдшº луэм йывыртыкте. Мыйын языкем-
шамычым Тыйын шинчат ынже ончал, да чыла 
осалым ыштымем деч мыйым эрыкте. Эй Юмем, 
мыйым яндар шўманым ыште да мыйын кºргыш-
тем чын шўлышым уэмде. Чурий ончычет мыйым 
ит кудалте да мый дечем Святой Шўлышетымат 
шупшын ит нал. Утаралтшашым да йывырты-
шашым мыланем пу да Ашныше Шўлышет дене 
мыйым пе‰гыдемде. Осалым ыштыше-шамычым 
Тыйын корнетлан туныктем, да языкан-шамыч 
Тый декет савырнат. Юмем, вўр йоктарыме ор-
лык дечын мыйым утаре, Утарыше Юмем, мы-
йын йылмем Тыйын чын оетлан куана. Господь, 
мыйын умшам почат гын, Тыйын кугу лўметым 
чапландарем. Надырым налмет шуэш гын, пуэм 
ыле, но йўлалтен пуымо жертвым Тый от йºра-
те. Юмылан надыр — ойгырышо шўлыш, ойгы-
рышо да ў‰ышº шўмым Юмо изиеш ок пыште. 
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Эй Юмо, Шке порылыкет дене Сион калыклан 
порым ыште, да Иерусалим олан пырдыжше тек 
нºлталалтеш. Тунам чынын надыржым, нºлтал 
пуымым да чыла йўлалтымым йºратен налат; ту-
нам Тыйын алтарет ўмбак презе-шамычым пыш-
тат.

Канон, 6-шо сем
1-ше муро

Ирмос: Израиль, кукшо мланде дене кайыме 
гае, те‰ыз пундаш дене каен, шке ше‰гечынже 
толшо фараонын вўдышкº пуре‰гайымыжым 
ужын да каласен: Юмылан се‰ымаш мурым му-
рена. 

Припев: Юмын Эн Святой Аваже, мемнам 
утаре. 

Мыйын кўчык да осал кечем-влак, идалыкын 
эртымыже гае, ке‰ежымсе йўрын чўчалтышыже 
семын, эркын дене эртат. Кучен Ашныше ™дыр, 
мыйым утаре.

Юмын Эн Святой Аваже, мемнам утаре.

Кучен Ашныше да Се‰алтдыме Полшышо, 
тиде лўдыкшº шагатыште мый декем Шкендын 
порылыкет да чот чаманымет дене савырне.

Юмын Эн Святой Аваже, мемнам утаре.

Мыйын чонемым кызыт кугу лўдмаш авалтен, 
кап деч ойырлышаш годым умылен мошташ лий-
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дымын чытыра да коршта, Эн Яндар, Тый тудым 
лыпландаре.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Сулыкан ден ў‰ышº-влаклан толын пурышаш 
вер, мыланемат Тый, Эн Яндар, Шке чаманыма-
шетым поч да пий тўшка семын авырыше ия-ша-
мычын кидышт деч мыйым утаре. 

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

Теве ынде полыш пуышаш жап, теве ынде 
Тыйын пыдал налшаш жапет, Кучен Ашныше, 
теве тудо жап шуо, мо нерген мый Тыйым сукен 
возын йўдшº-кечыже шокшын сºрваленам. 

3-шо муро

Ирмос: Господь Юмем! Тыйын гает святой ик-
тат уке. Шкаланет ўшаныше-шамычым чаплан-
дарыше поро Юмо Тый улат, Тыйым моктен чап-
ландарыме кў ўмбалан мемнамат пе‰гыдемденат. 

Юмын Эн Святой Аваже, мемнам утаре. 

Кучен Ашныше, тиде кече толшашым ончыл-
гочак ужын да тудын лишеммыжым шарнен, 
мыйым ит мондо манын, шокшо шинчавўд дене 
Тыйым эре сºрваленам.

Юмын Эн Святой Аваже, мемнам утаре. 
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Ырлыше лев гай осал шўлыш-шамыч мыйым 
авыреныт да, руалтен, кўрышт кышкаш ва‰ат. Эн 
Яндар, Тый нунын пўйышт ден о‰ылашлуыштым 
шалате да мыйым утаре.

Юмын Эн Святой Аваже, мемнам утаре. 

Ойлышаш шомакем умшам гыч лектын ок 
керт, йылмем тў‰гылген, йўкем йомын, Утарыше 
™дыр, чон дене шортын Тыйым сºрвалем, мы- 
йым утаре.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Христос Юмемын Поро Аваже, Шке чапетын 
кўкшытшº гыч вуетым мыйын велыш савыре, 
пытартыш йодмемым кол да мыланем полшаш 
кидетым шуялте. 

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

Яндар ™дыр, Шке чаманымашетым мый де-
чем ит кора‰де, айдемым йºратыше шўметым ит 
петыре, мый декем тол да судитлыме шагатыште 
мыйым шарналте. 

4-ше муро
Ирмос: Христос мыйын куатем, Ашныше Юмем 

манын, чапле Черке яндар шонымаш дене Юмым 
пагален да Юмылан йывыртен мура. 

Юмын Эн Святой Аваже, мемнам утаре.

Поро ™дыр, шўмемын шортмыжым ужын, су-
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лыкемым мушшо шинчавўдым пу. Шучко тул деч 
мыйым утарет манын, Тыланет, Эн Поро, чыла 
ўшанемым пыштенам. Юмым Шочыктышо ™дыр, 
Тый вет Шкеак порылыкын памашыже улат.

Юмын Эн Святой Аваже, мемнам утаре. 

Эн Яндар Кучен Ашныше, Тый мыланна, ор-
лыкышто улшо-влаклан, сулыкыш да вожылма-
шыш пурыде мийышаш Вер улат. Тергыме шага-
тыште Тый мыйым чаманен утаре.

Юмын Эн Святой Аваже, мемнам утаре. 

Кучен Ашныше, Шкендын Эн яндар да Чот 
пагалыме кидетым священный кºгºрченын шул-
дыржо гай шаралте да тудын леведмыж дене мый-
ым арале.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Мландымбач кайымем годым южышто е‰-
влакым ºкымлышº, орландарыше, корнышто 
авырен лўдыктышº да арам шўктарен тергыше 
князьын авырымыжым чарак деч посна эрташ 
полшо. 

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

Кучен Ашныше, теве мыйым кугу лўдмаш 
авалтыш, тудын деч чотак лўдам; кугу кучедал-
маш мыйым вўдыльº, мыйын утаралтмашемын 
™шанже, ынде Тый мыйын Полшышем лий.
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5-ше муро
Ирмос: Поро Юмо! Тыланет кумалше, эрдене 

кынелын, Тыйым йºратен шонышо-шамычым 
Шкендын Юмын волгыдет дене волгалтаре, язы-
кан е‰ет-шамычым пычкемыш гыч лукшо Юмын 
Шомакшым, Тыйым, чын Юмо манын палаш 
лийже. 

Юмын Эн Святой Аваже, мемнам утаре. 

Эн Поро, Тый мыйым ит мондо, мый дечем, 
Шке шочшет деч, чуриетым ит савыре, мыйын 
шортмем кол, чонем умыло да тудым утаре.

Юмын Эн Святой Аваже, мемнам утаре.

Кап дене родо-тукымем, шўлыш дене иза-
шольым, йолташем ден тыглай палымем-влак, 
таче тендан деч кайымемлан шортса, ойганен 
шўлалтыза да чаманен пелештыза. 

Юмын Эн Святой Аваже, мемнам утаре. 

Ынде нигузе утлен ом керт, полшышемат уке. 
Кучен Ашныше, полыш укеан е‰ семын тушман 
кидыш логалаш огыл манын, Тый мыланем полшо. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Святой Суксем-влак, Христосын судышкыжо 
пурен, пеленем шогалза, ушда дене пулвуйыш-
кыда сукалтен, шортын, Тудым, Поро пиаланым, 
тыге сºрвалыза: чылаштым Пўрышº, шке киде-
тын ыштымыжым чамане, тудым ит шўкал. 
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Кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак.  
Аминь. 

Юмемын Кучен Ашныше Эн Яндар Аваже 
ончылно сукалтен, Тудым сºрвалыза, вет Тудат 
пеленда сукалта гын, Эргыжын чонжым савыра: 
Авам да пукшышым Тудо эре колеш.

6-шо муро
Ирмос: Кугу мардеж гае, орлык дене толкын-

ланен илыме те‰ызым ужын, Тыйын тымык ве-
рышкет пурен, Тыланет кумалам. Шуко чаманы-
ше Юмо, мыйын чонем йоммаш гыч утарен лук. 

Юмын Эн Святой Аваже, мемнам утаре. 

Умшам шыпланен, йылмемат ок ойло, шўмем 
гына шижтара: кºргыштем йўлалтыше тул ылы-
жеш да чыла пытара, сандене Тыйым, Яндар 
™дыр, каласен керташ лийдыме йўк дене тудо 
ўжеш.

Юмын Эн Святой Аваже, мемнам утаре.

Юмын Ава, кўшычын ўмбакем ончал, чама-
нен, мый декем толаш кумылет лийже, вет Тый-
ым ужам гын, капем гыч куанен лектам.

Юмын Эн Святой Аваже, мемнам утаре. 

Чогашылем кўрышталтеш, йыжы‰ем луш-
ка, кап-кылемын чыла ужашыже мыйым шыгы-
ремда, чыташ лийдымын темда.
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Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Кучен Ашныше ™дыр, Тый мыйым святой 
Суксо-влакын пагалыме священный кидышкышт 
пу, нунын шулдырышт дене авыралтын, ия-ша-
мычын йºрдымº, ўпшышº да шучко тўсыштым 
ом уж ыле. 

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

Юмын чот пагалыме Полатше, мыйымат Пыл-
помышысо ушан полатыш пураш йºрышым 
ыште, волгыдым пуыдымо мыйын йºрышº сор-
там Шкендын чаманымашетын святой ўйжº дене 
уэш чўктº.

Кондак, 6-шо сем
Чонем, чонем, кынел, молан малет? Мучаш ли-

шемеш, да тыланет каласаш жап: Чыла вере улшо 
да Чыла темыше Христос Юмо тыйым чаманыже 
манын, вашкерак помыжалт. 

Икос
Христосын паремдымашыже почылтмым да 

тушеч Адамлан тазалык пуалтмым ужын, диавол 
чот кºранен да ойганен, шке лишылже-влаклан 
шортын ойлен: Мариян Эргыжлан мый мом ыш-
тем? Вифлиемын шочшыжо, Чыла вере улшо да 
Чыла темыше, ынде мыйым пытара. 
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7-ше муро
Ирмос: Юмылан йºрышº рвезе-шамычлан 

йўлышº ко‰гам Суксо лупсаным ыштен; йўлал-
тен йºсландарыше халдей-шамычым вожылта-
рен, Юмын куатше нуным каласыктен: ачана-
шамычын Юмыжо, Тый моктымо улат. 

Юмын Эн Святой Аваже, мемнам утаре. 

Колымаш йўдлан мый ямдылалт шуын омыл, 
тудо пеш пычкемыш, тылзе волгыдат уке, тиде 
лўдыкшº кужу корныш вучыдымын лектынам; 
Кучен Ашныше ™дыр, корныштем Тыйын чама-
нымашет пеленем лийже.

Юмын Эн Святой Аваже, мемнам утаре. 

Возымаште каласыме семынак мыйын чыла 
кечем арам паша дене йомо, ўмыремат такеш эр-
тыш, чонемым колымашын орлыкан вапшыже-
влак авырен кучышт.

Юмын Эн Святой Аваже, мемнам утаре. 

Кучен Ашныше™дыр, Тыйын кугу порылыкет 
мыйын шуко сулыкем се‰ен кертше, Тыйын ча-
манымашет мыйым вўдылжº да чыла законды-
мылыкем леведше. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

На‰гаяш шонышо-шамыч мыйым чыла вере 
муыт да авырат: чонемже чот пудыранен, лўдеш 
да тышеч ынеж кай. Яндар ™дыр, Шкендын тол-
мет дене чонем лыпландаре.
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Кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь. 

Ойгыштем мый денем пырля ойгырышо да 
лыпландарыше уке, вет йолташем ден палымем-
влак таче мыйым коден кайышт. Кучен Ашныше 
мыйын ™шанем, Тый мыйым нигунам коден ит 
кае. 

8-ше муро
Ирмос: Юмо, Шкаланет йºрышº-шамычлан 

йўлышº тул гыч лупсым луктынат, чын илыше 
айдеметын жертвыжымат вўд дене йўлалтенат: 
Христос Юмо, шонет гын, чылажымат ыштен 
кертат, чыла курым мучкак Тыйым моктена.

Юмын Эн Святой Аваже, мемнам утаре.

Айдемым йºратыше Юмын айдемым йºратыше 
Аваже, чонемын кап деч ойырлымыж годым мыйым 
шыма да чаманыше шинчат дене ончал, да Тыйым, 
Юмым Шочыктышым, курым-курымеш моктем.

Юмын Эн Святой Аваже, мемнам утаре. 

Капдыме осал куат-влакын тўшкашт деч да 
южышто вашлиялтше поргем деч утлен, Пылпо-
мышыш нºлталалташ полшо, да Тыйым, Юмым 
Шочыктышым, курым-курымеш моктем.

Юмын Эн Святой Аваже, мемнам утаре. 

Чыла Кучышо Господьым Шочыктышо, колы-
мо жапыштем Тый мыйым тўням кучышо вуйла-
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тышын орландарымыж деч торашке кора‰де, да 
Тыйым, Юмым Шочыктышым, курым-курымеш 
моктем.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Юмым Шочыктышо Святой ™дыр, ылыж кы-
нелме годсо чот лўдыкшº судышто, ылыж кынел-
ше чыла е‰лан пучын кугу йўкшº пытартыш гана 
шоктымо годым, Тый мыйым шарналте. 

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

Кучен Ашныше Христосын кўкшº полатше, 
тачысе ойган кечылан мыланем ончылгочак Шке 
порылыкетым кўшыч колто, да Тыйым, Юмым 
Шочыктышым, курым-курымеш моктем.

9-ше муро

Ирмос: Е‰-шамычлан Юмым ужаш ок лий, 
Суксо-шамычат Юмым ончалаш огыт тошт; Эн 
Яндар ™дыр, Тый дечет капым налше да е‰-
шамычлан кончышо Юмым ме моктена да Пыл-
помышто улшо чыла Суксо-шамыч дене пырля 
Тыйым пагалена.

Юмын Эн Святой Аваже, мемнам утаре. 

О, ужаш лийдымым кузе ужаш? Тиде лўдмашан 
ужмашым кузе чытен керташ? Шинчам почаш 
кузе тоштам? Кучен Ашнышем кузе ужаш тоштам, 
вет Тудым самырык годсекак эре шўлыка‰денам.
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Юмын Эн Святой Аваже, мемнам утаре. 

Юмым Шочыктышо Святой ™дыр, мыйын 
ў‰ышеммем чаманен ончал, чон гыч лекше пы-
тартыш сºрвалымем кол да орландарыше куры-
машлык тул деч утараш вашке.

Юмын Эн Святой Аваже, мемнам утаре. 

Святой храмым лавыртыше мыйын чонем шке 
капшын лавыран храмжым коден да Тыйым, Ян-
дар ™дыр да Ава, Юмын чот пагалыме храмжым, 
сºрвала, тўп пычкемыш да тамыкыште йўлымº 
деч утараш полшаш йодеш.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Илышемын мучашыже лишеммым ужам да 
уда шонымашем ден пашамым шарнем, сандене 
чонемым намыс умдо семын корштара. Тый, Эн 
Яндар, чаманен ончал да мыйын верч Йодын шо-
гышо лий.

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

Чаманымаш верч мыланна Эрге пуалтын, 
Юмын Эрге да Суксо-влакын Тў‰алтышдыме Ку-
гыжашт Тыйын яндар вўрет деч Айдеме лийын. 
Яндар ™дыр, йºрдымº капем гыч лўдыкшын 
ойырлышо сулыкан чонемым чаманаш Тудым 
сºрвален савыре. 
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Тыгак:
Тыйым, мемнан Юмым Шочыктышо Авам, 

Сулыкдымым, курым-курымак Пиаланым, чы-
нак мокташ кўлеш. Херувим-шамыч дечат утла 
пагалышашлык лийынат, Серафим-шамыч дечат 
та‰астарыдыме чапле лийынат, Тыйым, чынак 
Эрге Юмым языкдеак шочыктышо Авам, кугу 
улат манын моктена.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Юмо, серлаге (3 гана).

Господь Иисус Христос, Юмын Эрге, Эн Ян-
дар Тыйын Аватын, преподобный да Юмым шке 
кºргыштышт нумалше ача, да чыла святой-вла-
кын кумалмышт дене мемнам серлаге. Аминь. 
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ЕНГ КУЖУН ОРЛАНА
ДА КОЛЕН ОК КЕРТ ГЫН, 
КАП ДЕЧ ЧОН ОЙЫРЛАШ

ЛУДМО КАНОН

Господь Иисус Христос, мемнан Юмына, свя-
той ача-шамычын кумалмышт верч мемнам сер-
лаге. Аминь.

Тау Тыланет, мемнан Юмына, тау Тыланет.

Пылпомышысо Кугыжа, Чынлан туныктен 
йывыртыктыше Шўлыш, Тый чыла вере улат, 
чыла ситарет, керек-могай порылыкат Тый дечет 
лектеш, илышым Тый пуэт, кºргышкына толын 
пурен иле, чыла осал дечат мемнам эрыкте, Поро 
Юмо, мемнан чоннам утаре.

Святой Юмо, Святой Куатле, Святой Колыды-
мо, мемнам серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Эн Святой Троице, мемнам серлаге; Господь 
Юмо, язык деч мемнам эрыкте; Ашныше Юмо, 
мемнан осалым ыштымынам кудалте; Святой 
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Юмо, толын, Шке лўмет верчын, черна деч мем-
нам паремде.

Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Пылпомышто улшо мемнан Ачана! Тыйын 
лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо, 
Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат Пылпомышысо 
гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым, тачылы-
кым, мыланна пу; кудалте мемнан язык-шамыч-
нам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыш-
тым кудалтымына гаяк; языкышке мемнам ит 
пурто, осал дечын мемнам утаре.

Юмо, серлаге (12 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Толза, мемнан Ашныше Юмылан кумалына.
Толза, мемнан Ашныше Христос Юмылан су-

кен кумалына.
Толза, мемнан Ашныше Христос Юмылан 

Шкаланжак сукен кумалына. 

69-ше псалом
Эй Юмо! Мыйын полшышем лий. Эй Господь! 

Мылам полшаш вашке. Чонемым кычалше-ша-



23

мыч намысыш пурышт да вожылмашеш кодышт, 
мылам осалым шонышо-шамыч вожылмашеш 
кодышт да чакнен кайышт. Мылам «сай, сай» 
манын илыше-шамыч, вожылын, вашке чакнен 
кайышт. Эй Юмо, Тыйым кычалше-шамыч чы-
ланат Тыланет йывыртен куанышт, Тыйын ута-
рыметым йºратыше-шамыч: «Юмо моктымо 
лийже!» манын, чарныде ойлышт. Мый йорло да 
йºрдымº улам, эй Юмо, мылам полшо: мылам 
Полшышо, мыйым Утарыше Тый улат, эй Юмо, 
кужун ит вучыкто!

142-шо псалом
Господь, мыйын кумалмем кол, Шке чынлыкет 

дене мыйын сºрвалымем пылышышкет нал, Шке 
виклыкет дене мыйым кол. Шке айдемет дене су-
дышко ит шогал, вет Тыйын ончылнет ик илыше 
е‰ат чыныш лектын ок керт. Вет мыйын чонем 
тушман поктыш, мыйын илышем мландышке 
тошкыш, шукерте колышо-шамыч гаеш шотлен, 
мыйым пычкемышке петырыш. Мыйын шўлы-
шем кºргыштем шўлыка‰е, мыйын кºргыш- 
тем шўмем лўдº. Тошто годсо жапым ушышкем 
налын, Тыйын чыла пўрымет-шамычым, Тыйын 
чыла пашатым шонен, ушым погышым. Мый 
Тый декет кидем нºлтал кумальым, мыйын чо-
нем Тый декет вўддымº мланде гае виктаралтын. 
Эй Юмо, мыйым вашке кол: мыйын шўлышем 
пытыш. Шке чуриетым мый дечем ит савыре: уке 
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гын, мый шўгар вынемышке волышо гае лиям. 
Шке поро кумылетым мыланем эрдене эрак увер-
таре: вет мый Тыланет ўшанышым. Эй Юмо, 
коштшаш корнем мыланем ончыкто: вет мый чо-
нем дене Тый декет нºлталтым. Господь, мыйым 
тушманем-шамыч деч кора‰де, вет мый Тый де-
кет толынам. Шке эрыкетым ышташ мыйым ту-
ныкто: вет Тый мыйын Юмем улат. Тыйын поро 
Шўлышет мыйым чынын мландышкыже намия. 
Господь, Шке лўмет верч Шке чынет дене мый-
ым иландарет, мыйын чонем ойго гыч утарет. 
Шке поро кумылет дене тушманем-шамычым 
пытарет, мыйын чонем ойга‰дарыше-шамычым 
чылаштымат пытарет: вет мый Тыйын кулет 
улам.

50-ше псалом
Эй Юмо, Шкендын кугу кумылет дене мы-

йым серлаге да шуко порым шонымет дене оса-
лем дечын мыйым эрыкте. Осалем дечын чар-
ныдеак мушкын, языкем дечын мыйым эрыкте. 
Вет осалым ыштымем мый шинчем, да мыйын 
языкем эре ушыштемак коштеш. Тыйын ончыл-
нет языкым ыштенам да Тыйын шинчат ончыл-
но осал пашам ыштенам, Тыйын каласымет раш 
да языкем верчын мыйым судитлымет тºрак. Вет 
авам мыйым языкеш иландарен, да мый шоч-
мем годымак яндар шочын омыл. Тый чон дене 
кºргыштº тºр шонымым йºратет: пален шукты-
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дымо Тыйын законетым мыланем умылтарен ту-
ныкто. Тый иссоп выньык дене мыйын ўмбакем 
шыжыкте да мыйым эрыкте, мыйым мушкын, 
лум дечат чот ошым ыште. Куанышашлык да йы-
выртышашлык шомакым мыланем колыкто: Тый 
дечет лўдшº луэм йывыртыкте. Мыйын языкем-
шамычым Тыйын шинчат ынже ончал, да чыла 
осалым ыштымем деч мыйым эрыкте. Эй Юмем, 
мыйым яндар шўманым ыште да мыйын кºргыш-
тем чын шўлышым уэмде. Чурий ончычет мыйым 
ит кудалте да мый дечем Святой Шўлышетымат 
шупшын ит нал. Утаралтшашым да йывырты-
шашым мыланем пу да Ашныше Шўлышет дене 
мыйым пе‰гыдемде. Осалым ыштыше-шамычым 
Тыйын корнетлан туныктем, да языкан-шамыч 
Тый декет савырнат. Юмем, вўр йоктарыме ор-
лык дечын мыйым утаре, Утарыше Юмем, мы-
йын йылмем Тыйын чын оетлан куана. Господь, 
мыйын умшам почат гын, Тыйын кугу лўметым 
чапландарем. Надырым налмет шуэш гын, пуэм 
ыле, но йўлалтен пуымо жертвым Тый от йºра-
те. Юмылан надыр — ойгырышо шўлыш, ойгы-
рышо да ў‰ышº шўмым Юмо изиеш ок пыште. 
Эй Юмо, Шке порылыкет дене Сион калыклан 
порым ыште, да Иерусалим олан пырдыжше тек 
нºлталалтеш. Тунам чынын надыржым, нºлтал 
пуымым да чыла йўлалтымым йºратен налат; ту-
нам Тыйын алтарет ўмбак презе-шамычым пыш-
тат. 
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Канон, 6-шо сем
1-ше муро

Ирмос: Израиль, кукшо мланде дене кайыме 
гае, те‰ыз пундаш дене каен, шке ше‰гечынже 
толшо фараонын вўдышкº пуре‰гайымыжым 
ужын да: Юмылан се‰ымаш мурым мурена ма-
нын каласен.

Припев: Серлаге мыйым, Юмо, серлаге. 

Илышдам порын эртарыше-влак, толза, чы-
ланат погыныза, Юмын чапше деч кора‰ше да 
йºрдымº ия-шамычлан тыршен ыштыше чон 
верч шортса. 

Серлаге мыйым, Юмо, серлаге. 

Илышаш ўмырем ынде шикш гае шула, Юмын 
колтымо суксо-шамыч теве шогат да мыйын 
йºрдымº чонемым налаш чаманыде вучат.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Теве чоян ондалыше шўлыш-шамыч мыйын 
шуко сулыкемым возымо кнагам кучен шогат да, 
мыйын ў‰ышº чонемым вожылдымын кычалын, 
чот кычкырат. 

Кызытат, керек-кунамат, курым-курым муч-
как. Аминь. 

Ынде кºм весым сºрвалем, шўмемын ойгырен 
шўлалтымыжым да ойгырен шортмыжым кº ко-
леш? Эн Яндар Ару ™дыр, христиан-влакын да 
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чыла сулыканын ™шанышт, Тый гына тидым ко-
лат.

3-шо муро
Ирмос: Господь Юмем! Тыйын гает святой 

иктат уке. Шкаланет ўшаныше-шамычым чап-
ландарыше поро Юмо Тый улат, Тыйым моктен 
чапландарыме кў ўмбалан мемнамат пе‰гыдем-
денат. 

Серлаге мыйым, Юмо, серлаге. 

Поро йолташем ден палымем-влак, молан ода 
шорт, молан мўгырен ода шорт? Вет кº ончыч 
тендан йºратыме йолташда да лишылда лийын, 
кызыт Юмо деч да тендан деч ºрдыжтº. 

Серлаге мыйым, Юмо, серлаге. 

Йºратыме иза-шольым-влак, чыла шолып па-
шамым чараш луктын ончыктымым ужын, мыйым 
чаманыже манын, Христос Юмым сºрвалыза. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Йºратымем-влак, тендан дене келшен илымем 
шарныза да Христосым сºрвалыза, Тудо мыйым, 
ойгыш логалшым, илышым йомдарышым да ор-
ландарымым, ончалже. 

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

Христос Юмемын Поро Аваже, шуко чапетын 
кўкшытшº гыч мыйын велыш пылышетым савы-
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ре, пытартыш йодмемым кол да мыланем пол-
шаш кидетым шуялте. 

4-ше муро
Ирмос: Христос мыйын куатем, Ашныше Юмем 

манын, чапле Черке яндар шонымаш дене Юмым 
пагален да Юмылан йывыртен мура. 

Серлаге мыйым, Юмо, серлаге. 

Тыге ынде мыланем, яжарлан, тыге ынде мы-
ланем, йºрдымылан, шинчавўдем йоктарен, йол-
ташем-шамыч деке кидем шуем, но нигº мыйым 
ок чамане.

Серлаге мыйым, Юмо, серлаге. 

Чонемым налме кугу нелылыкым чытен лек-
таш жап шуын да, Юмын волгыдо Суксыжо-вла-
кым ужын, сºрвалем: мыйым кеч изишлан илаш 
кодыза, но мыйым нигº ок колышт.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Суксо-влакын погынжо да Христосым 
йºратыше чыла е‰, мыйын верч мўгырен шортса: 
капем деч мыйын чонем нелын ойырла.

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

Кучен Ашныше, Кучен Ашныше Эн Поро 
™дыр, нигуш пураш ºршº чонемым чамане, ик 
Тыйын леведышетым ўшан дене вучышо е‰ым ит 
шўкал, ия-шамычлан ит пу.
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5-ше муро
Ирмос: Поро Юмо! Тыланет кумалше, эрде-

не кынелын, Тыйым йºратен шонышо-шамычым 
Шкендын Юмын волгыдет дене волгалтаре, языкан 
е‰ет-шамычым пычкемыш гыч лукшо Юмын Шо-
макшым, Тыйым, чын Юмо манын палаш лийже. 

Серлаге мыйым, Юмо, серлаге. 

Уш-акылын волгыдыжо мыйым волгалтара гын, 
Тыйым, Христос, кеч изишак да ужам ыле: но ынде 
Тыйым ом уж, вет ия тўшка ўмбакем кержалтеш да во-
жылмаш пашамын пычкемышыже мыйым леведеш. 

Серлаге мыйым, Юмо, серлаге. 

Чеверын, порым шонышо йºратымем-шамыч, 
мый йºрдымº да пиалдыме улам: Кучен Ашны-
шемым чыланат ик йўк дене йодыда ыле гын, 
мыйым пычкемыш деч утареда ыле. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Суксо-влакым вуйлатыше Михаил, Юмын кугу 
князьше, тылатат чеверын: вет ынде тыйын свя-
той лўметым полшаш ўжын ом керт, умшамат пе-
тырнен, йылмемат кылдалтын. 

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

Христос Юмемын Эн Яндар Аваже, тыят че-
верын код: ынде мый, йºрдымº, шкемын шуко 
сулыкем верч Тыйын тўсетым ом уж, волгыдем 
йºрен да мыйым пычкемыш леведын. 
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6-шо муро
Ирмос: Кугу мардеж гае, орлык дене толкын-

ланен илыме те‰ызым ужын, Тыйын тымык ве-
рышкет пурен, Тыланет кумалам. Шуко чама-
ныше Юмо, мыйын чонем йоммаш гыч утарен 
лук.

Серлаге мыйым, Юмо, серлаге. 

Иза-шольым-влак, мый декем пылышдам ли-
шемдыза да уло чон дене ў‰ышын сºрвален йод-
мем колыштса, колде ида код, тунам теат Господь 
деч суапым налыда. 

Серлаге мыйым, Юмо, серлаге. 

Орланыше чонем ынде йºрдымº капем деч 
ойырла: капемже мландыш тояшат ок йºрº, пий-
лан гына луктын кудалтыза.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Чонемже лўдыкшº орлыкыш кудалтыме лиеш 
гын, капемым кумалын тойымыда деч мыланем 
нимогай пайдат уке; тудым те тойыде кодыза, 
шўмемжым пий-шамыч кочкышт.

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

Луэмым пий-шамычын шўдыркалымыштым 
ужын, ала эртен кайыше е‰-влак уло чонышт 
дене чаманен пелештат: Кучен Ашныше ™дыр, 
пиалдыме тиде капын чонжылан полшо. 
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7-ше муро
Ирмос: Юмылан йºрышº рвезе-шамычлан 

йўлышº ко‰гам Суксо лупсаным ыштен; йўлал-
тен йºсландарыше халдей-шамычым вожылта-
рен, Юмын куатше нуным каласыктен: ачана-
шамычын Юмыжо, Тый моктымо улат. 

Серлаге мыйым, Юмо, серлаге. 

Мыйын пиалдыме чонемым теве ынде капем 
деч шучкын ойырат да чот лўдыкшº Судия деке 
на‰гаят: йºратымем-влак, тендан дене мутланы-
мем ушешда налын, мыйын верч кумалза.

Серлаге мыйым, Юмо, серлаге. 

Чыла Кучышо Юмын святой Суксыжо-влак, 
мыйым чаманыза да ия-шамычын лўдыктен тер-
гыме мытарствышт деч утарыза: вет возен ямды-
лыме чыла сулыкемым левед се‰ыше поро па-
шам уке.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Святой Суксем-влак, Христосын судышкыжо 
пурен, пеленем шогалза, ушда дене пулвуйыш-
кыда сукалтен, шортын, Тудым, Поро пиаланым, 
тыге сºрвалыза: чылаштым Пўрышº, шке киде-
тын ыштымыжым чамане, тудым ит шўкал. 

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

Юмемын Кучен Ашныше Эн Яндар Аваже 
ончылно сукалтен, Тудым сºрвалыза, вет Тудат 
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пеленда сукалта гын, Эргыжын чонжым савыра: 
Авам да пукшышым Тудо эре колеш.

8-ше муро
Ирмос: Юмо, Шкаланет йºрышº-шамыч-

лан йўлышº тул гыч лупсым луктынат, чын илы-
ше айдеметын жертвыжымат вўд дене йўлал-
тенат: Христос Юмо, шонет гын, чылажымат 
ыштен кертат, чыла курым мучкак Тыйым мок-
тена.

Серлаге мыйым, Юмо, серлаге. 

Таче мыйын верч, пиалдыме верч, мландын 
чыла мучашыже чаманен шўлалтыза да шортса: 
вет кидемым кылден, йолем гыч кучен луктын 
кудалташ манын, кўшыч кўштымаш толын.

Серлаге мыйым, Юмо, серлаге. 

Пиалдыме илышемым аралыше Суксем, мый 
чылаж дечат лўдам да тыйым чот сºрвален ўжам: 
курымашлык шинчыр деч лўдын йºсланымем уж 
да мыйын верч кумалмым ит чарне.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Мыйым ия-шамычлан кучыктат да тамык пун-
дашыш волтат гын, мыйым чыланат мондат ма-
нын, мый палем, а тый, Господьын Суксыжо, 
мыйым шарне. 

Кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь. 
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Христосемын Аваже, мыйым монденат мо? 
Мыйым, Шке ыштымыжым, утарыже манын, чы-
лашт верч Шке ºрдыжшº гыч вўржым йоктарыше 
Эргычым кузе сºрвален кертын отыл? Ойго мыла-
нем, вет Христосын чаманымашыже петырналте.

9-ше муро
Ирмос: Е‰-шамычлан Юмым ужаш ок лий, 

Суксо-шамычат Юмым ончалаш огыт тошт; Эн 
Яндар ™дыр, Тый дечет капым налше да е‰-
шамычлан кончышо Юмым ме моктена да Пыл-
помышто улшо чыла Суксо-шамыч дене пырля 
Тыйым пагалена. 

Серлаге мыйым, Юмо, серлаге. 

Господьым тамыкыште шарнышаш верч огыл 
мый Юмым кызыт ўжам: леведыш йымалсе шучко 
пычкемыште шинчем, чыла е‰-шамычын Ылыж 
кынелмыштым вучем да, судитлалтын, тулыш ку-
далтыме лиям.

Серлаге мыйым, Юмо, серлаге. 

Мыйым ны Юмо ден шуко суксо, ны архангел-
влакын погынышт, пророк ден апостол-влакат, 
ятыр орланыше да чын илыше-влакат огыт шар-
налте: ыштыме сулыкем-влак верч чыла осалым 
шкеак ужам.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Тамыкын пундашыже, мучашдыме поргем, 
шукш да уло тамык ден орлык, мыйын верч 
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шортса, мўгырен шортса, мыйын орланымем нер-
ген нелын шўлалтыза: вет христиан-влак кокла 
гыч тыге кочын орланаш тыланда пуымым ик 
мыйым гына паледа. 

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

Юмын Аваже, пундашдыме келгытыш ончал, 
тушто орланаш пуымо чонемым уж да сукалтен 
шорт, мыйын верч Шке вўржым йоктарышым 
сºрвале, мыйым ўжаш лап лийже. 

Тыгак:
Тыйым, мемнан Юмым Шочыктышо Авам, 

Сулыкдымым, курым-курымак Пиаланым, чы-
нак мокташ кўлеш. Херувим-шамыч дечат утла 
пагалышашлык лийынат, Серафим-шамыч дечат 
та‰астарыдыме чапле лийынат, Тыйым, чынак 
Эрге Юмым языкдеак шочыктышо Авам, кугу 
улат манын моктена.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кыз-
ытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. Аминь.

Юмо, серлаге (3 гана).

Господь Иисус Христос, Юмын Эрге, Эн Ян-
дар Тыйын Аватын, преподобный да Юмым шке 
кºргыштышт нумалше ача, да чыла святой-вла-
кын кумалмышт дене мемнам серлаге. Аминь.
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ЧОН ЛЕКМЕ ДЕЧ ВАРА

Черкын молитваж дене лыпландарыме христиа-
нинын чонжо пытышаш капшым коден кая гынат, 
иза-шольо-влакын йºратымашыже да тудын нерген 
Черкын тыршымашыже ок мучашлалт. 

Колышо е‰ын капшым мушкын, тойышаш вур-
гемым чиктымеке, тудын воктене «Чон лекме деч 
варасе кумалме радам» лудалтеш. Тидын деч вара 
Псалтирьым посна чин дене кертме семын чарныде 
лудыт.

«Чон лекме деч варасе кумалме радам» тыглай 
панихиде деч кўчыкрак. Тиде жапыште чот кума-
лаш кўлмº нерген Святой Черке пала, но тулыкеш 
кодшо лишыл е‰-влакын чон ойгыштымат умыла, 
сандене нунымат ава семын чаманен, кумалмашым 
кўчыкемда. Сºрвалыме радамын пытартыш молит-
важым поснат лудаш лиеш:

«Мемнан Господь Юмына, курымаш илышлан 
ўшаныше да ўшанымаш денак колышо Тыйын ай-
деметым (лўмжє) шарналте, Поро да Айдемым 
йєратыше улметлан кєра тудын чыла языкшым ку-
далте, чын огылжым пытаре, лушкыдемде, кодо да 
тудын эрык дене але эрык деч посна ыштыме чыла 
сулыкшым касаре: курымашлык орлык да геенысе 
тул деч утаре. Тыйым йєратыше-влаклан ямдылы-
ме Тыйын курымашлык порылыкыштет лияш пу, 
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вет языкым ыштен гынат, Тый дечет кора‰ын огыл. 
Тыланет, Святой Троицыште моктымо Юмылан, 
Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, пе‰гыдын 
ўшанен да Иктым Троицыште да Троицым Иктыш-
те пытартыш шўлышыжє марте Православный 
Черке туныктымо семын чапландарен, сандене ту-
дым чамане, Тыланет ўшанымыжым тудын паша-
же олмеш шотло. Поро улметлан кєра тудын чон-
жым святой-шамыч дене пырля лыпландаре, вет 
илышыште ик айдемат языкдыме уке. Тый Икте 
языкдыме улат да Тыйын чынет курымеш, вет Ча-
манымашын, Порылыкын да Айдемым йєратыма-
шын Юмыжо Тый Икте улат, да Тыланет таум 
ыштена, Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь».

«Чон лекме деч варасе кумалме радамым» свя-
щенник шуктен ок керт гын, Псалтирьым лудаш 
тў‰алшаш е‰ ончыч тиде радамым лудшаш, тыге 
ышташ кўлмº нерген эше ожнысо туныктымашыш-
так каласыме. 

Тиде кумалме радамыш пурышо каноным колы-
шо е‰ым тойымо марте кажне кечын лудман. Псал-
тирьым икмыняр гана мучаш марте лудын шуктат 
гын, мучашыште кажне гана тиде каноным лудман.

«Чон лекме деч варасе кумалме радам» — тиде 
тў‰алтыш веле. Колышо е‰ын капшым тойымо 
марте эше шуко молитва лудалтшаш. Священник 
кола гын, тудын колоткаж воктене Святой Еван-
гелийым чарныде лудыт, а мирянин кола гын, — 
Псалтирьым. 
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ЧОН ЛЕКМЕ ДЕЧ ВАРАСЕ
КУМАЛМЕ РАДАМ

(Панихиде годым огыл, а каноным посна лудмо годым)

Господь Иисус Христос, мемнан Юмына, свя-
той ача-шамычын кумалмышт верч мемнам сер-
лаге. Аминь.

Святой Юмо, Святой Куатле, Святой Колыды-
мо, мемнам серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Эн Святой Троице, мемнам серлаге; Господь 
Юмо, язык деч мемнам эрыкте; Ашныше Юмо, 
мемнан осалым ыштымынам кудалте; Святой 
Юмо, толын, Шке лўмет верчын, черна деч мем-
нам паремде.

Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Пылпомышто улшо мемнан Ачана! Тыйын 
лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо, 
Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат Пылпомышысо 
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гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым, тачылы-
кым, мыланна пу; кудалте мемнан язык-шамыч-
нам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыш-
тым кудалтымына гаяк; языкышке мемнам ит 
пурто, осал дечын мемнам утаре.

Юмо, серлаге (12 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Толза, мемнан Ашныше Юмылан кумалына.
Толза, мемнан Ашныше Христос Юмылан су-

кен кумалына.
Толза, мемнан Ашныше Христос Юмылан 

Шкаланжак сукен кумалына. 

90-шо псалом
Кўшылсын полшымыж дене илыше е‰ Пылпо-

мышысо Юмын леведышыже йымалне лыплана, 
Юмылан каласа: «Полшышем мыйын, Аралтышем 
мыйын, Юмо, Тый улат, мый Тыланет ўшанем». 
Тудо тыйым кучышо-шамычын оптышышт гыч 
луктеш, аяр шомак дечат утара, Шке вачыж дене 
тыйым авыра, тый Тудын шулдыржо йымалне 
ўшанен илет, Тудын чынлыкше Тыйым саркурал 
дене авыра. Йўдым лўдыктышº дечат, кечывалым 
лўйымº чо‰ештыше пикш дечат, Пычкемыште 
коштшо осал дечат, чер дечат, тура кечывалымсе 
ия дечат от лўд. Тыйын воктенет тўжем йºрлеш, 
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пурла могырыштет лу тўжем йºрлеш, а тый декет 
огеш лишем. Шке шинчат дене ончет да сулы-
кан-шамычлан орлык лийшашым ужат. «™шаны-
мем мыйын, Юмо, Тый улат» манынат да миен 
пурымо веретлан Кўшылсым ойыренат. Тыланет 
нимогай йºсат ок лий, тыйын капетлан нимогай 
сусырат ок тўкнº. Вет Юмо тыйын нерген Сук-
сыжо-шамычлан кўшта: коштмо корныштет ты- 
йым аралыкта. Тыйын йолет кў пелен шўртньы-
мº дечын нуно тыйым шке кидышкышт нºлтал 
налыт. Аспид ден василиск кишкым тошкалат, 
левым да кугу кишкымат лаштыртет. «Мыланем 
ўшанымыжлан верч Мый тудым утарем, Мыйын 
лўмем палымыжлан верч Мый тудым левед аралем. 
Мыйым сºрвалымыж годым колыштам, орлыкшо 
годымат Мый тудын дене лиям, Мый тудым ута-
рем да чапландарем, Мый тудым кужу ўмыраным 
ыштем да тудлан Шке утарымашемым ончыктем».

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).

Тропарь, 8-ше сем
Тўням Пўрышº Юмо икте улат, айдемым йºра-

тен, кугу уш-акылет дене чылажымат чылалан 
сайлан келыштарен ыштенат, айдеме-шамычын 
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чоныштлан суаплыкым пу. Вет нуно Тыланет, 
мемнам Пўрышº Юмыланна, ўшанен улыт. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Богородичен: Юмын Аваже, Эн Яндар ™дыр, 
Шке дечет шочшо Юмым мемнан верч кумалын, 
инаныше-шамычым пе‰гыде пырдыж гай левед 
Аралыше да Утарыше Тый улат.

50-ше псалом
Эй Юмо, Шкендын кугу кумылет дене мы-

йым серлаге да шуко порым шонымет дене оса-
лем дечын мыйым эрыкте. Осалем дечын чар-
ныдеак мушкын, языкем дечын мыйым эрыкте. 
Вет осалым ыштымем мый шинчем, да мыйын 
языкем эре ушыштемак коштеш. Тыйын ончыл-
нет языкым ыштенам да Тыйын шинчат ончыл-
но осал пашам ыштенам, Тыйын каласымет раш 
да языкем верчын мыйым судитлымет тºрак. Вет 
авам мыйым языкеш иландарен, да мый шоч-
мем годымак яндар шочын омыл. Тый чон дене 
кºргыштº тºр шонымым йºратет: пален шукты-
дымо Тыйын законетым мыланем умылтарен ту-
ныкто. Тый иссоп выньык дене мыйын ўмбакем 
шыжыкте да мыйым эрыкте, мыйым мушкын, 
лум дечат чот ошым ыште. Куанышашлык да йы-
выртышашлык шомакым мыланем колыкто: Тый 
дечет лўдшº луэм йывыртыкте. Мыйын языкем-
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шамычым Тыйын шинчат ынже ончал, да чыла 
осалым ыштымем деч мыйым эрыкте. Эй Юмем, 
мыйым яндар шўманым ыште да мыйын кºргыш-
тем чын шўлышым уэмде. Чурий ончычет мыйым 
ит кудалте да мый дечем Святой Шўлышетымат 
шупшын ит нал. Утаралтшашым да йывырты-
шашым мыланем пу да Ашныше Шўлышет дене 
мыйым пе‰гыдемде. Осалым ыштыше-шамычым 
Тыйын корнетлан туныктем, да языкан-шамыч 
Тый декет савырнат. Юмем, вўр йоктарыме ор-
лык дечын мыйым утаре, Утарыше Юмем, мый-
ын йылмем Тыйын чын оетлан куана. Господь, 
мыйын умшам почат гын, Тыйын кугу лўметым 
чапландарем. Надырым налмет шуэш гын, пуэм 
ыле, но йўлалтен пуымо жертвым Тый от йºрате. 
Юмылан надыр — ойгырышо шўлыш, ойгыры-
шо да ў‰ышº шўмым Юмо изиеш ок пыште. Эй 
Юмо, Шке порылыкет дене Сион калыклан порым 
ыште, да Иерусалим олан пырдыжше тек нºлта-
лалтеш. Тунам чынын надыржым, нºлтал пуымым 
да чыла йўлалтымым йºратен налат; тунам Тыйын 
алтарет ўмбак презе-шамычым пыштат. 

Колышо е‰ верч лудмо канон
8-ше сем, 1-ше муро

Ирмос: Вўд гоч израильын е‰же кукшо мланде 
дене кайыме семын каен да, египетысе осаллык 
деч утлен да каласен: Мемнам утарыше Юмылан 
мурена.
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Припев: Господь, колышо айдеметын чонжым 
суапландаре.

Кучен Ашныше, Поро шўман Утарыше, мыйын 
умшам Тыйын колышо (лўм) кулет верч сºрвалаш 
поч, кумалшаш мутымат пу да тудын чонжым ты-
нысландаре.

Господь, колышо айдеметын чонжым суаплан-
даре.

Капет дене колышо да колышо-влак дене пыр-
ля шўгарыш пыштыме Утарыше Христос, Поро 
шўман улметлан кºра Шке кулетын чонжым су-
апле верыш пурто.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Утарыше, Кумытло Юмо, кумалме йўкем кол 
да колышо е‰ын чонжым Авраамын верышкыже 
пурто.

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

Юмым Шочыктышо Эн Яндар ™дыр, Тыйын
колышо (лўм) кулетлан тыныслыкым пуыжо ма-
нын, пºръе‰ деч посна шочыктымо Шке Эр-
гычым сºрвале. 

3-шо муро
Ирмос: Господь, Тый Пылпомышым ыштенат 

да Черкым негызленат. Тый икте айдемым йºра-
тыше да кумылым савырыше улат, ўшаныше-вла-
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кым пе‰гыдемдет. Тыйым йºраташ мыйым ту-
ныкто. 

Господь, колышо айдеметын чонжым суаплан-
даре.

Икте чаманыше Христос, вес тўняш кусны-
шо кулетын чонжым святой-шамычетын йы-
выртен илыме суапле да эрыкан вереш тыныс-
ландаре.

Господь, колышо айдеметын чонжым суаплан-
даре.

Кучен Ашныше, Тыланет уло чонжо дене слу-
житлыше да Тыйын нелытетым шке вачышкыже 
пыштыше е‰етым святой-влакын илыме верыш-
кышт пурто, вет Тый илымаш ден колымашын 
Озаже улат.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Чылажымат Кучышо Пылпомышысо Ача, Ик 
Шочмо Эрге да Эреак лектын шогышо Святой 
Шўлыш, колышо е‰ын сулыкшым кудалте да Ты-
ланет йºрышº-влак дене пырля Тыйым моктыжо 
манын, тудым икымше шочшо-шамычын Чер-
кышкышт пурто.

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

Юмым Шочыктышо Мария, чыла Кучен Аш-
ныше ™дыр, Эн Святой Юмын Святой Аваже, 
Тый Тудым сºрвале: колышо кулетын чонжым 
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святой-влак дене пырля пылпомышысо иле-
мешыже тынысландарыже. 

Юмо, серлаге (3 гана).

Седален, 5-ше сем

Утарыше Юмына! Возымаште каласыме семы-
нак, айдемым йºратыме кумылет дене Шке ку-
летын эрыкше дене, эрык деч посна, пален але 
палыде ыштыме чыла языкшым касаре да тиде 
айдеметым Шке суртышкет пуртен, Святой-ша-
мыч дене пырля ашне. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Богородичен: Христос Юмо, ™дыр дечын шо-
чын волгалтмет дене мемнам волгыдын икшывы-
же-шамычым ыштенат, мемнам серлаге.

4-ше муро
Ирмос: Господь, ончылгоч ямдылыме таин-

ствет нерген колын, Тыйын пашатым умыленам 
да Юмын чапетым моктенам. 

Господь, колышо айдеметын чонжым суаплан-
даре.

Утарыше, тамыкыш волен, колышо-шамычым 
лукшо Христос, мемнам коден кайыше чонымат 
поро улметлан кºра тынысландаре.
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Господь, колышо айдеметын чонжым суаплан-
даре.

Сулыкдымо иктат уке, Тый гына сулыкдымо 
улат, Кучен Ашныше, сандене тиде колышо е‰ын 
сулыкшым кудалте да чонжым райыш пурто.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Святой Кумытло, колышо е‰ верч черкыште 
Тыйым сºрвалымынам кол, так арам лўдыктылмº 
дене пычкемышалтше тудын чонжым Шке Юмын 
волгыдет дене волгалтаре.

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

Эн Яндар ™дыр, пºръе‰ын нºшмыж деч посна 
Тый чын Юмым, мемнан сулыкнам Шке ўмба-
кыже налше чын Айдемым шочыктенат, колы-
шо кулетлан тыныслыкым пуыжо манын, Тудым 
сºрвале.

5-ше муро
Ирмос: Айдемым йºратыше Господь, Тыйын 

шўдымашет-влак дене мемнам волгалтаре да 
пе‰гыде кидет дене Шке тынысетым мыланна 
пу.

Господь, колышо айдеметын чонжым суаплан-
даре.

Утарыше, илыш ден колымашлан Оза улшо 
Христос Юмо, Тый чылаштын илышышт да ты-
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нысышт улат, сандене мемнан деч кайышымат 
тынысландаре. 

Господь, колышо айдеметын чонжым суаплан-
даре.

Утарыше Господь, мемнан деч кайыше е‰ 
ўшанжым Тыланет пыштен. Чот чаманыше Юмо 
улметлан кºра Тый тудлан поро лий. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Святой Кумытло, моктымо Кучен Ашныше, 
Тыланет кумалше-влакым волгалтаре, жаплан 
пуымо илыш гыч мучашдыме илышлан ўшанен 
кайыше чоным тынысле верыш пурто, тудо 
пылпомышысо тынысым налже. 

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

Эн Яндар ™дыр, Тыйын колышо кулетым шола 
велыш логалме деч утарыже манын, Шке Эр-
гычым сºрвале, вет Тый мемнан Утарышынан да 
Юмынан Аваже улат.

6-шо муро
Ирмос: Господьлан шортын кумалам, шке ой-

гем нерген Тудлан каласем, вет чонем ойго дене 
теме да илышем тамыкыш лишеме. Юмо, мыйым 
колымаш гыч лук, — манын, Иона семын сºрва-
лем. 

Господь, колышо айдеметын чонжым суаплан-
даре.
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Кучен Ашныше, Тый тамыкым шалатенат да 
курымла годсек колышо чыла е‰ым ылыжтен кы-
нелтенат. Чаманыше шўман Юмо, кызыт мемнан 
деч ойырлышо е‰ын чыла сулыкшым кудалте да 
Авраамын верышкыже пуртен ашне. 

Господь, колышо айдеметын чонжым суаплан-
даре.

Колышо е‰ Тыйым, Чот чаманыше, мемнан 
йўкна дене сºрвала: Юмо, Тыйын кўштымаше-
тым пудыртенам да коленам, но Тый, шўгарыш 
волен, курым годсек тушто улшо чон-шамычым 
ылыжтен кынелтыше, мыйым орлыклан огыл, а 
тыныслан кынелте. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Тў‰алтышдыме Ача ден Эрге да Святой 
Шўлыш, Тыйым сºрвалена: Илышым пуышо 
Утарыше Юмо, Тый декет вончышо чон тиде тў-
нян осалже дене темын гынат, Тый тудым тамык 
пундашыш ит шўкал. 

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

Эреак ™дыр да Эн Яндар, пылпомыш гыч 
шорык межыш йўр йўрмº семын Христос Юмо 
Тыйын капышкет волен да уло тўням йўктен, а 
могай вўдйогын Юмо деч огыл, тудым коштен, 
Шке уш-акылже дене уло мландым темен. Колы-
шо кулетым тынысландараш Тый Тудым сºрвале.

Юмо, серлаге (3 гана).
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Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Кондак, 8-ше сем 
Христос Юмо! Шке айдеметын чонжым кор-

штыдымо, орлыкдымо, ойгыдымо верышке пур- 
тен, святой-шамыч дене пырля мучашдыме илы-
шым пу да суаплыкыште ашне.

Икос
Айдемым пўрышº Юмо! Тый Шке веле колы-

дымо улат, мландыште улшо-шамыч мланде гы-
чак ыштыме улына да мландышкак мº‰геш ка-
ена: Пўрышº Юмо, мылам «Мланде гыч лийше 
улат, мландышке мº‰геш кай», — манын кала-
сымет семынак, чыла е‰-шамычат тушко каена 
да шўгарла ўмбалне шортын мурена: Аллилуиа, 
аллилуиа, аллилуиа.

7-ше муро
Ирмос: Иудей гыч толшо эрге-влак, Троицылан 

чот ўшанен, Вавилон оласе ко‰гаште йўлышº ту-
лым се‰еныт да муреныт: Ачана-шамычын Юмы-
жо, Тый моктымо улат.

Господь, колышо айдеметын чонжым суаплан-
даре.

Кучен Ашныше Христос Юмо, тўням судит-
лаш тў‰алат гын, кызыт мемнан деч налме ку-
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летын чонжым чамане, вет тудо кычкыра: ачана-
шамычын Юмыжо, Тый моктымо улат. 

Господь, колышо айдеметын чонжым суаплан-
даре.

Тыланет чын служитлен илыше-влакын чонышт 
райын шерыштыже йывыртат. Христос Юмо, тиде 
кулетын чонжым нунын деке пурто, вет тудо му-
рен: ачана-шамычын Юмыжо, Тый моктымо улат.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Кум тўсан улметым моктымо Юмо, Тый ту-
лышто улшо кум иудей рвезым утаренат, колы-
шо тиде е‰ымат курымашлык тул деч утаре, вет 
тудо Тыланет ўшан дене мурен: ачана-шамычын 
Юмыжо, Тый моктымо улат.

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

Чылаштын Юмыжым, Кучен Ашныше Хрис-
тосым шочыктышо Яндар ™дыр, ўшанымаш дене 
колышо тиде е‰ын чонжым южысо пычкемыш 
князь деч утаре, вет тиде е‰ мурен: ачана-ша-
мычын Юмыжо, Тый моктымо улат.

8-ше муро
Ирмос: Юмым пагалыше рвезе-влакым йўлал-

таш шонен, халдейысе орландарыше е‰ ко‰гаш 
шым пачаш чот олтен, но нунын сай куат деч 
утаралтмыштым ужын, Пўрышº да Утарышылан 
мурен: рвезе-влак, суапландарыза; священник-
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влак, моктен мурыза; е‰-влак, чыла курымыштат 
чапландарыза. 

Господь, колышо айдеметын чонжым суаплан-
даре.

Колышо е‰ сºрвален ўжеш: Господь, илы-
шемым мучашлен, Тый декет толынам. Христос 
Юмо, сулыкем кудалте да чылаштым судитлымет 
годым мыйым ит судитле, вет мый Тыланет ўша-
нен муренам: Юмын чыла пашаже-влак, Юмым 
моктен мурыза да тудым курым-курымеш чап-
ландарыза. 

Господь, колышо айдеметын чонжым суаплан-
даре.

Утарыше Христос, тиде е‰етын чонжым Юмы-
лан йºрышº-влакын верышкышт пурто, кеч Ты-
йын омытатым, куштылго нелытетым, тудо шке 
вачешыже эрежак огыл нумалын, но тыланет му-
рен: рвезе-влак, суапландарыза; священник-влак, 
моктен мурыза; е‰-влак, чыла курымыштат Ту-
дым чапландарыза.

Ачалан, Эргылан да Святой Шўлышлан, Господь-
лан, поро мутым ойлена.

Тў‰алтышдыме Святой Кумытло, Ача Юмо 
да Эрге да Святой Шўлыш, колышо е‰етын 
чонжым святой-шамыч коклаш пурто да куры-
машлык тул деч утаре, тек тудо Тыйым куры-
меш моктен мура: рвезе-влак, суапландарыза; 
священник-влак, моктен мурыза; е‰-влак, чыла 
курымыштат Тудым чапландарыза.
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Кызытат, керек-кунамат, курым-курым муч-
как. Аминь.

Ончыко ужшо шинчашт дене ужын, пророк-
шамыч Тыйын нерген, Яндар ™дыр, ончылгоч 
каласеныт: икте Тыйым Вуйлатыше пондо ма-
нын, весе — Эрвел Омса, а кумшо — айдемылан 
руал ойыраш лийдыме Курык манын. А ме Тый-
ым чылаштлан Юмым шочыктышо Юмын Ава-
лан шотлена. Колышо е‰ым тынысландарыже 
манын, Тудым, Шке Эргычым, сºрвале.

9-ше муро
Ирмос: Айдеме кап дене Юмын толмыжым 

ужын, пылпомыш лўдын, мландын чыла муча-
шыже ºрын. Юмым Шочыктышо, Тыйын кºргет 
кава деч кумда лийын, сандене Суксо ден е‰-
влакын чыла вуйлатышышт Тыйым моктат. 

Господь, колышо айдеметын чонжым суаплан-
даре.

Утарыше Христос Юмо, Адамын сулыкшым 
налын, Тый колымашым ужынат да поро шўман 
улметлан кºра е‰-влакым колымаш деч утаренат. 
Чаманыше, ме Тыйым сºрвалена: Икте чот Поро 
да Чаманыше шўман, колышо тиде е‰етым Шке 
святоет-влакын кудывечешышт тынысландаре. 

Господь, колышо айдеметын чонжым суаплан-
даре.

Е‰-влак коклаште языкдыме иктат уке, Икте 
Тый, Чаманыше шўман да сулыкдымо Иисус 
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Христос, уло тўнян сулыкшым Шке ўмбакет на-
лынат. Тиде кулетым чыла языкше деч эрыкте 
да святой кудывечышкет пурто, Тылат порын 
йºрышº-влаклан Тый вет илыш да лыпланымаш, 
волгыдо да йывыртымаш улат.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Тў‰алтышдыме Ачан Ик шочмо Эргыже, Тый 
Святой Шўлышын куатше полшымо дене Яндар 
™дыр деч капым налынат, айдеме семын орлыкым 
ужын, колышо-влакым ылыжтен кынелтенат, тид-
лан уло айдеме тукым ºрын. Мемнан деч ойырлы-
шо тиде чоным илыше-влакын элышкышт пурто 
манын, ме Тыйым, Эн Порым, чот сºрвалена.

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

Эн Яндар ™дыр, Тый ужаш лийдыме Ачан нал-
шаш ™дыржº да Святой Шўлышын куатше дене 
Тый дечет капым налше Эргын Аваже улат. Ме 
Тыйым тиде колышо кул верч кумалаш йодына: 
вет ме, мландымбалысе-влак, Тыйын полышет-
лан ўшанена да Тыйым йºратен, моктен мурена. 

Тыйым, мемнан Юмым Шочыктышо Авам, 
Сулыкдымым, курым-курымак Пиаланым, чы-
нак мокташ кўлеш. Херувим-шамыч дечат утла 
пагалышашлык лийынат, Серафим-шамыч дечат 
та‰астарыдыме чапле лийынат, Тыйым, чынак 
Эрге Юмым языкдеак шочыктышо Авам, кугу 
улат манын моктена.
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КОЛЫШО-ВЛАК ВЕРЧ
ЭРТАРЫМЕ ЛИТИЯ

Айдемын мландымбалысе илышыж верч Святой 
Черке тырша да тудын колымыж деч варат полшы-
мыжым ок чарне. Колышо-влак верч кумалме посна 
чин да молитва-влак улыт. Ик службыжо панихиде 
але йўдвошт сºрвален мурымаш маналтеш. 

Панихидым священник эртара. Тушто колышо 
е‰ын сулыкшым проститлаш да чонжым пылпо-
мышысо вереш тынысландараш йодыт. 

Священник уке годым лишыл е‰-влак литиям але 
кўчык кумалмашым эртарен кертыт. 

КОЛЫШО ЕНГ ВЕРЧ ЛУДМО 
ЛИТИЯН ЧИНЖЕ 

(Тудым чыла е‰ат мº‰гыштº але
шўгар ўмбалне лудын кертеш)

Господь Иисус Христос, мемнан Юмына, свя-
той ача-шамычын кумалмышт верч мемнам сер-
лаге. Аминь.

Тау Тылат, мемнан Юмына, тау Тылат.

Пылпомышысо Кугыжа, Чынлан туныктен 
йывыртыктыше Шўлыш, Тый чыла вере улат, 
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чыла ситарет, керек-могай порылыкат Тый дечет 
лектеш, илышым Тый пуэт, кºргышкына толын 
пурен иле, чыла осал дечат мемнам эрыкте, Поро 
Юмо, мемнан чоннам утаре.

Святой Юмо, Святой Куатле, Святой Колыды-
мо, мемнам серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Эн Святой Троице, мемнам серлаге; Господь 
Юмо, язык деч мемнам эрыкте; Ашныше Юмо, 
мемнан осалым ыштымынам кудалте; Святой 
Юмо, толын, Шке лўмет верчын, черна деч мем-
нам паремде.

Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Пылпомышто улшо мемнан Ачана! Тыйын 
лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо, 
Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат Пылпомышысо 
гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым, тачылы-
кым, мыланна пу; кудалте мемнан язык-шамыч-
нам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыш-
тым кудалтымына гаяк; языкышке мемнам ит 
пурто, осал дечын мемнам утаре.

Юмо, серлаге (12 гана).
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Тропарь, 4-ше сем
Утарыше Юмо, тиде колышо айдеметын чон-

жылан Пылпомышто улшо святой-влакын чо-
нышт дене пырля суаплыкым пу; айдемым 
йºратыше Юмо, тудын чонжым Шкендын поро 
илемыштет ашне.

Господь Юмо, чыла святой-влакын илыме су-
апле верышке пуртен, тиде айдеметын чонжы-
лан суаплыкым пу: Тый икте айдемым йºратыше 
Юмо улат.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Тамыкышке волен, тушко петырыме-шамычым 
орлык гыч утарен лукшо Юмо Тый улат: тиде ай-
деметын чонжым суапландаре.

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

Пºръе‰ деч посна Юмым Шочыктышо, Тый 
веле икте Яндар ™дыр улат: тиде е‰ын чонжо ута-
ралтшаш верч Юмым кумал.

Кондак, 8-ше сем
(Со святыми упокой...)

Христос Юмо! Шке айдеметын чонжым корш-
тыдымо, орлыкдымо, ойгыдымо верышке пур- 
тен, святой-шамыч дене пырля мучашдыме илы-
шым пу да суаплыкыште ашне.
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Икос
Айдемым пўрышº Юмо! Тый Шке веле колыды-

мо улат, мландыште улшо-шамыч мланде гычак ыш-
тыме улына да мландышкак мº‰геш каена: Пўрышº 
Юмо, мылам «Мланде гычын лийше улат, млан-
дышке мº‰геш кай», — манын каласымет семынак, 
чыла е‰-шамычат тушко каена да шўгарла ўмбал-
не шортын мурена: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Тыйым, мемнан Юмым Шочыктышо Авам, 
Сулыкдымым, курым-курымак Пиаланым, чы-
нак мокташ кўлеш. Херувим-шамыч дечат утла 
пагалышашлык лийынат, Серафим-шамыч дечат 
та‰астарыдыме чапле лийынат, Тыйым, чынак 
Эрге Юмым языкдеак шочыктышо Авам, кугу 
улат манын моктена.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Юмо, серлаге (3 гана).

Господь Иисус Христос, мемнан Юмына, святой 
ача-шамычын кумалмышт верч мемнам серлаге. 

Да мурена:
Курымашлык шарнымаш (3 гана). Тудын чон-

жо поро илемеш верлана, тукым гыч тукымыш 
тудым шарнымаш. 

Святой Юмо, Святой Куатле, Святой Колыды-
мо, мемнам серлаге (3 гана).
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КОЛЫШО ЕНГ ВЕРЧ
ПСАЛТИРЬЫМ ЛУДМО РАДАМ

Епископ Афанасий (Сахаров) «Колышо-вла-
кым Православный Черкын Уставше почеш 
шарныме нерген» книгаштыже тыге палемда: 
«Колышо е‰ын колоткаже воктене псаломым 
лудмо да мурымо йўла эн ончычсо христиан-
влак деч толын. Юмын Аван капше воктене 
апостол-шамыч кум кече чарныде псаломым 
муреныт. Нуно тыге каласен коденыт: «Колы-
шо-влакым тойымыда годым нуным псалом 
дене левед мурыза». 

Колышо е‰ын колоткаже воктене Псалтирьым 
чарныде лудмо йўла Православный Черкыште 
шукертсек шукталтеш. Панихидым але литиям 
служитлыме годым гына икмыняр жаплан луд-
мым чарнат. Тойымо деч варат тудым шарнен лу-
дыт. 

Чыла вес молитва да поро паша семынак
Господь тиде лудмашым колышо е‰ын сулык-
шым проститлышаш верч кондымо чаманымаш 
надыр семын акла. 

Псаломым лудшо е‰лан да кºн верч лудыт, 
тудланат, кугу суап лиеш. Колышо е‰ верч Псал-
тирьым лудмаш кок пачаш кугу пайдам пуа: ко-
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лышо е‰ын чонжылан орландарымаш (мытар-
стве) гоч эрташ, а тулыкеш кодшо ешыжлан да 
родо-тукымжылан ойгым се‰ен лекташ да чо-
ныштым лыпландараш полша. Тыгак нунын чот 
йºратымыштым да лишыл е‰ верч тыршымыш-
тым ончыкта, вет нуно е‰ым тарлен огыл, а шке-
ак полышым пуынешт. 

Псалтирьым лудмо подвигым Господь колы-
шо е‰ верч пуымо надыр семын веле огыл, ты-
гак лудшо е‰ верч пуымо надыр семын ужеш. 
Йо‰ылыш деч посна лудын кертше кеч-могай е‰ 
Псалтирьым лудын кертеш.

Лудшо е‰ын шогаш куатше уло гын, тудо ко-
лышо е‰ын колоткаже воктене, йолмучаште, шо-
ген лудшаш. Святой Черкын благословитлыме 
тиде йўлаште Юмын мут лудалтеш, сандене ай-
да-лийже ыштыман огыл. Кумал шогышо хрис-
тианинын шонымашыже да шижмашыже поро 
лийшаш.

Колышо е‰ын колоткаже воктене Юмын му-
тым лудмо годым родо-тукымжо да лишыл е‰же-
шамыч тыштак лийшаш улыт. Эре пелен лияш 
йºнышт уке гын, колышо е‰ верч сºрвален йод-
мо молитвам лудмашке ушнаш кўлеш.

Псалтирь 20 ужашлан, кафисмылан, шелалтеш. 
Кажне кафисмыште кум гана «Слава» лудалтеш, 
марлаже ме тудым «Тау» манына. Псалтирьым 
мº‰гыштº тыглай лудмо годым кажне кафисме 
почеш тропарь ден молитва-влак лудалтыт. Ко-
лышо верч Псалтирьым лудмо годым нине тро-
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парь ден молитва-влакым коден, нуным колышо 
е‰ верч сºрвален йодмо молитва дене вашталташ 
лиеш. 

Е‰ колымеке, тудын лишыл е‰же-влак Псал-
тирьым «нылле» кече марте кажне кечын лудшаш 
улыт. Кечыште мыняр кафисмым лудын кертыт, 
тунар лудышт. Но кажне кечын лудаш кўлеш. 
Псалтирьым мучаш марте лудын шуктымеке, 
тў‰алтыш гыч уэш лудман. Тыге икмыняр гана. 
Колышо е‰ верч сºрвален йодмо молитвам каж-
не гана лудшашым мондыман огыл. Южо еш- 
ыште, Псалтирьым лудын она мошто манын, вес 
е‰ым лудаш йодыт. Кунам лишыл е‰ чоным 
пыштен шке лудеш, тудын йодмыжо виянрак 
лиеш да Юмо деке вашкерак миен шуэш.

Колышо е‰ лўмеш кумшо, индешымше да ныл-
ле кечын 17-ше кафисмым тичмашын лудман, вет 
тиде кафисмыште Юмын законым шуктен илыше 
е‰ын поро пиалан улмыжо ончыкталтеш. 118-ше 
псаломым 19-ше стих гыч умылаш лиеш: «Мый 
мланде ўмбалне толшо е‰ гына улам: кўштымет-
шамычым мый дечем ит шылте». А. П. Лопухин 
«Толковая Библия» книгаште тиде стихым тыге 
умылтара: «Айдемын мланде ўмбалнысе илышы-
же — курымеш илышаш верым кычалын коштмо 
жап. Тиде верже мланде ўмбалне огыл, а колыме-
ке пуалтеш. Тугеже айдемын мланде ўмбалнысе 
илышыже — вес тўнясе илышлан ямдылалтмаш 
гына. Тушкыжо чын ойырен налме корно гына 
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конда. Юмын кўштымашым шуктышо е‰ веле 
тиде чын корным муэш». 

Православный Черкыште шукертсек тыгай 
йўла уло: иерей але архиерей кола гын, нунын 
верч Евангелийым лудыт, а монах, диакон але 
тыглай е‰ кола гын — Псалтирьым.

Колышо е‰ лўмеш Псалтирьым лудмо годым 
тудын верч сºрвален йодмо молитва кажне кафи-
смыште кум гана «Тау Ачалан…» («Слава») почеш 
тыге лудалтеш: 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана). 
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Да тиде молитва:
Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 

чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

Кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.
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Але тиде молитвам лудаш лиеш:
Мемнан Господь Юмына, курымаш илышлан 

ўшаныше да ўшанымаш денак колышо Тыйын 
айдеметым (лўмжº) шарналте, Поро да Айде-
мым йºратыше улметлан кºра тудын чыла язык-
шым кудалте, чын огылжым пытаре, лушкыдем-
де, кодо да тудын эрык дене але эрык деч посна 
ыштыме чыла сулыкшым касаре: курымашлык 
орлык да геенысе тул деч утаре. Тыйым йºра-
тыше-влаклан ямдылыме Тыйын курымашлык 
порылыкыштет лияш пу, вет языкым ыштен гы-
нат, Тый дечет кора‰ын огыл. Тыланет, Святой 
Троицыште моктымо Юмылан, Ачалан, Эргы-
лан, Святой Шўлышлан, пе‰гыдын ўшанен да 
Иктым Троицыште да Троицым Иктыште пы-
тартыш шўлышыжº марте Православный Черке 
туныктымо семын чапландарен, сандене тудым 
чамане, Тыланет ўшанымыжым тудын пашаже 
олмеш шотло. Поро улметлан кºра тудын чон-
жым святой-шамыч дене пырля лыпландаре, вет 
илышыште ик айдемат языкдыме уке. Тый Икте 
языкдыме улат да Тыйын чынет курымеш, вет 
Чаманымашын, Порылыкын да Айдемым йºра-
тымашын Юмыжо Тый Икте улат, да Тыланет 
таум ыштена, Ачалан, Эргылан, Святой Шўлыш-
лан, кызытат, керек-кунамат, курым-курым муч-
как. Аминь. 
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ПСАЛТИРЬЫМ ЛУДМО ДЕЧ ОНЧЫЧСО 
МОЛИТВА-ВЛАК

Иерей гын тыге ойла:

Мемнан Юмына моктымо, кызытат, керек-ку-
намат, курым-курым мучкак.

Весе гын, уло чон дене тыге ойлаш тў‰алеш:

Господь Иисус Христос, мемнан Юмына, свя-
той ача-шамычын кумалмышт верч мемнам сер-
лаге. Аминь.

Тау Тылат, мемнан Юмына, тау Тылат.
Пылпомышысо Кугыжа, Чынлан туныктен 

йывыртыктыше Шўлыш, Тый чыла вере улат, 
чыла ситарет, керек-могай порылыкат Тый дечет 
лектеш, илышым Тый пуэт, кºргышкына толын 
пурен иле, чыла осал дечат мемнам эрыкте, Поро 
Юмо, мемнан чоннам утаре.

Святой Юмо, Святой Куатле, Святой Колыды-
мо, мемнам серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Эн Святой Троице, мемнам серлаге; Господь 
Юмо, язык деч мемнам эрыкте; Ашныше Юмо, 
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мемнан осалым ыштымынам кудалте; Святой 
Юмо, толын, Шке лўмет верчын, черна деч мем-
нам паремде.

Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Пылпомышто улшо мемнан Ачана! Тыйын 
лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо, 
Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат Пылпомышысо 
гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым, тачылы-
кым, мыланна пу; кудалте мемнан язык-шамыч-
нам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыш-
тым кудалтымына гаяк; языкышке мемнам ит 
пурто, осал дечын мемнам утаре.

Тыгак тропарь-влак, 6-шо сем
Мемнам серлаге, Юмо, мемнам серлаге; ме, 

сулыкан-шамыч, шкенам чыныш лукташ ик му-
тымат пуэн огына керт да мемнам Ашнышым 
тыге манын сºрвалена: Юмо, мемнам серлаге.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Господь, Тыйын пророкетын чын куанже 
дене Черке Пылпомыш лийын, е‰-шамыч дене 
пырля Суксо-влак йывыртат. Тудын сºрвалы-
мыже дене, Христос Юмо, мемнан илышнам 
тынысын виктаре, да тыланет мурена: Алли-
луиа.
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Кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Юмым Шочыктышо Эн Яндар ™дыр, пеш шуко 
сулыкем деч утараш йодын, Тый декет толынам. 
Тый вет Икте Моктымо улат. Мыйын орланыше 
чонышкем тол да, шуко осалым ыштымем кудал-
тыже манын, Шке Эргычым, мемнан Юмынам, 
сºрвале.

Юмо, серлаге (40 гана, да мыняр гана кертат, 
сукен кумал).

Илышлан тў‰алтышым пуышо 
Святой Троицылан молитва

Юмо, уло тўням Пўрышº Эн Святой Тро-
ице, вашке тол да Юмо шўлышан тиде книгам 
уш-акыл дене умылен лудаш да поро паша дене 
мучашлаш манын, мыйын шўмем виктаре. Кузе 
Святой Шўлыш Давидын умшажым почын ой-
лен, кызыт ынде мыят, йºрдымº, ойлынем: шке 
йºрдымº улмем пален, сукалтен возын Тыйым 
сºрвалем да Тый дечет полышым йодам: Юмо, 
мыйын ушемым виктаре да шўмем пе‰гыдемде, 
ушдымо умша дене ойлымо гай шоныде ойлы-
мемлан вожылшаш ынже лий, но ойлымем уш 
дене умылен йывырташ лийже, да поро пашам 
ышташ ямде лийме да поро пашам ыштыме дене 
волгалтын, суд годым чыла ойырен налмет-влак 
дене пырля Тыйын пурла могырыштет шогаш 
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йºрышº лийшаш ыле. Кучен Ашныше, ынде мы-
ланем порым каласе, да шўмем вошт шўлалтен, 
тыге ойлен мурем:

Кажне кафисме деч ончыч тыге ойлыман:

Толза, мемнан Ашныше Юмылан кумалына.
Толза, мемнан Ашныше Христос Юмылан су-

кен кумалына.
Толза, мемнан Ашныше Христос Юмылан 

Шкаланжак сукен кумалына.

Чонет лыпланымешке, изиш вучалте.
Тунам вашкыде, ºрканыде, уло кумыл дене, Юмым

чон дене шонен, уш дене умылен, тыге лудаш тў‰ал: 
«Поро пиалан лиеш...»
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ДАВИД КУГЫЖА
ДА ПРОРОКЫН МУРЫЖО

ИКЫМШЕ КАФИСМЕ

Давидын псаломжо, еврей-влак дене 
возымо огыл, 1.

1 Поро пиалан лиеш пужлышо-шамычын ка-
‰ашыш мийыдыме да языкан-шамычын кор-
нышто шогыдымо, шотым йомдарыше-шамычын 
погынымаште шинчыдыме е‰, 2 Эрыкшым тудо 
Юмын законышто куча, Юмын законжылан 
кечывал кечынат, йўдымат тунемеш. 3 Да тудо 
йогышо вўд лишке шындыме, шке жапыштыже 
саскажым пуэн, лышташыжым велыде шогышо 
пуше‰ге гай лийын шога; мом гына ышта гы-
нат, чылажымат шукта. 4 Тыгай огытыл пужлышо-
шамыч, тыгай огытыл: нуно — мланде ўмбачын 
мардеж пуалтарен шалатылме пурак гае улыт! 
5 Сандене пужлышо-шамыч судышто шоген огыт 
се‰е, да яндар чонан-шамычын ка‰ашыштышт 
языкан-шамыч лийын огыт керт. 6 Вет языкдыме-
шамычын корныштым Юмо пала, а пужлышо-
шамычын корнышт укешке лектеш.
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Давидын псаломжо, 2.
1 Калык-шамыч молан пудыранышт, да ай-

деме-шамыч молан ыштен кертдымашым ыш-
таш лийыч? 2 Мланде ўмбалнысе кугыжа ден 
князь-шамыч, пырля погынен, Юмо да Тудын 
Христосшо ваштареш шогат. 3 «Нунын шинчы-
рыштым мучыштарена да шке ўмбачна нунын 
нумалтышыштым кудалтена», — маныт. 4 Пы-
лпомышто Илыше нуным вожылтара, да Господь 
нуным намысыш пурта. 5 Тунам нунылан Шке 
шыдыж дене каласа да сырымыж дене нуным пу-
дыратен пытара. 6-7 Шке шўдымашыжым каласен 
пуаш манын, Юмо Мыйым святой Сион ку-
рык ўмбаке Кугыжалан шогалтыш. Юмо манеш: 
«Тый Мыйын Эргым улат, Мый Тыйым таче 
шочыктышым. 8 Мый дечем йод, да Мый Тый-
ын кидышкет калык-шамычымат, кучен илашет 
мланде кумдыкымат пуэм. 9 Нуным кўртньº тоя 
дене кўтет, шун кºршºк-шамычым пудыртымо 
гае пудыртет». 10 Теве ынде, кугыжа-шамыч, умы-
лен налза, мланде ўмбалнысе тºра-шамыч, чыла-
нат ойым колыштса. 11Господьлан лўдын ыштыза 
да Тудлан чон пырткен йывыртыза. 12 Шўдымым 
колышт налза, нигунамат Юмын шыдыжым ида 
лук. Тудын шыдыже вашке шукемеш гын, чын 
корным йомдареда. Тудлан ўшаныше-шамыч чы-
ланат поро пиалан улыт.
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1 Давидын псаломжо, кунам тудо шке
Авессалом эргыж деч куржын, 3.

2 Эй Юмо! Мыйым шыгыремдыше-шамыч 
чот шукемыч! Шукышт мыланем ваштареш шо-
гат. 3 Шукышт мыйын чонемлан ойлат: «Юмы-
жо тудым ок утаре». 4 Эй Юмо, Тый мыйын ара-
лышем, мыйын чапем да мыйын вуем нºлтышº 
улат. 5 Йўкем дене мый Юмым сºрвалышым, да 
Тудо мыйым Шке святой курыкшо гыч кольо. 
6 Мый мален колтышым, малышым да кынельым, 
вет мыйым Юмо арала. 7 Мыйым авырен налше 
шуко калык дечат мый ом лўд. 8 Господь, ылыж 
кынел! Мыйын Юмем, мыйым утаре! Вет мыйын 
ваштареш улшо-шамычым чылаштымат Тый пы-
таренат, языкан-шамычын пўйыштым шалатенат. 
9 Утаралтмаш Господь деч, да Тыйын порылыкет 
Тыйын калыкет ўмбалне.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме се-
мын тиде илышыште шуко языкым ыштен гы-
нат, Айдемым йºратыше Юмо улметлан кºра 
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Тый тудым проститле да чамане (кумалына), ку-
рымашлык орлык деч утаре (кумалына), Пыл-
помышысо Кугыжанышышкет пуртен ашне 
(кумалына) да мемнан чонланат пайдалым ыште 
(кумалына).

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

1 Мучашлан. Муро.
Давидын псаломжо, 4.

2 Мыйым чынышке лукшо Юмо кумалмем го-
дым мыйым кольо. Шыгырыште улмем годым 
Тый мыланем йо‰гыдылыкым пуэнат. Мыйым 
чамане да мыйын сºрвалымем кол! 3 Эй, айде-
ме эрге-шамыч, мо марте шўмдам пешкыдемден 
илынеда? Молан те, укем йºратен, шоякым кыча-
лыда? 4 Шинчен лийза: Юмо Шканже йºрышым 
ºрыктарышын чапландара. Юмо сºрвален ўжмем 
годым мыйым колеш. 5 Шыдешкеда гынат, ида 
языклане: шўмешда каласымым языклан шотлен, 
малыме верыштыда ºкыныза. 6 Надырлан чыным 
кондыза да Юмылан ўшаныза. 7 «Мыланна поры-
лыкым кº ончыкта?» — манын, шуко е‰ ойла. 
Эй Юмо, Тыйын чуриетын волгыдыжо мемнан 
ўмбалнына пале лийын. 8 Мыйын шўмемлан Тый 
йывыртымашым пуышыч, а нунын шыда‰, йош-
кар арака да ўй лектышышт шукемыч. 9 Тыныс 
дене возам да малем, вет Тый, Господь, мылам, 
иктылан, ўшанымаш дене илаш пуышыч.
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1 Ончыкыжым налшаш нерген, 
Давидын псаломжо, 5.

2 Эй Господь, мыйын шомакем-шамычым ко-
лышт, йўкын сºрвалымем умылен нал. 3 Мыйын 
Кугыжам да мыйын Юмем, мыйын кумалме 
йўкем колышт: Господь, вет мый Тыланет кума-
лам. 4 Эрдене мыйын кумалме йўкем колышт, эр-
дене эр мый Тыйын ончылнет шогалам, да Тый 
мыйым ужат. 5 Вет Тый, Юмо, закондымо пашам 
от йºрате, осалым ыштыше е‰ Тыйын лишнет 
верым муын огеш керт. 6 Да Тыйын шинчат он-
чылно закондымо-шамыч шоген огыт керт, оса-
лым ыштыше-шамычым чылаштымат Тый ужын 
кертдыме лийынат. 7 Ондалыше-шамычым чы-
лаштым пытарет, вўр йоктарыше-шамыч дечат, 
пыльгыжше айдеме дечат Юмо йырна. 8 А мый 
Тыйын шуко порылыкет дене Тыйын суртышкет 
пурем. Тый дечет лўдын, святой черкетлан кума-
лам. 9 Эй Господь! Мыйым Шке чыныштет кош-
тыкто, тушманем-шамыч верчын мыйын корнем 
Шке ончылнет тºрлате. 10 Вет нунын умшаштышт 
чын уке, нунын шўмышт кўлдымаш дене темын, 
логарышт виш колотка гае, йылмышт дене пыль-
гыжыч. 11 Эй Юмо, нуным Шке тºрлº! Шоны-
машышт деч кора‰ышт ыле; шуко осаллыкышт 
верч нуным Шке дечет поктен колто, вет нуно 
Тыйым шўлыка‰дышт, Господь. 12 Да Тыланет 
ўшаныше-шамыч чыланат куанышт ыле, курым 
мучко пеш йывыртышт, да Тый нунын коклаш-
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те лият, да Тыйын лўметым йºратыше-шамыч 
Тый денет моктанаш тў‰алыт. 13 Эй Юмо, чын 
дене илышылан Тый порым пўрет: Шке поро 
кумылет дене авыртыш гае мемнам левед ара-
лет.

1 Мучашлан. Муро.                         
Кандашымше кече нерген.

Давидын псаломжо, 6.
2 Эй Юмо, шыдешкымет дене мыйым ит титак-

ле да сырымет дене мылам орлыкым ит ужыкто. 
3 Эй Юмо, мыйым серлаге, вет мый вийдыме улам; 
эй Юмо, мыйым паремде, вет мыйын луэм-ша-
мыч чытырналтыт. 4 Да чонемат пеш йºсланыш. 
Эй Юмо, мо марте ынде? 5 Эй Юмо, савырнен, 
чонемым утаре, Шке порылыкет верчын мыйым 
арале. 6 Вет колышо-влак кокла гыч нигºат Ты-
йым ок шарне, а тамыкыште кº Тыйым чаплан-
дара? 7 Чон дене ойгырен, орланен пытышым, йўд 
еда вочмо верем мушкам, шинчавўдем дене вак-
шышем нºртем. 8 Сырымет дене шинча ончылнем 
чыла пычкемышалте, тушманем-шамыч коклаш-
те вийдыме лийым. 9 Закондымын илен коштшо-
шамыч, чыланат мый дечем кора‰за, вет Юмо 
шортмо йўкемым кольо. 10 Юмо мыйын кумалмем 
кольо, Юмо мыйын йодмем саеш пыштыш. 11 Тек 
чыла тушманем-шамыч вожылыт да пудыранат, 
намысыш пурен, тек мº‰геш савырнат. 
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Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме се-
мын тиде илышыште шуко языкым ыштен гы-
нат, Айдемым йºратыше Юмо улметлан кºра 
Тый тудым проститле да чамане (кумалына), ку-
рымашлык орлык деч утаре (кумалына), Пыл-
помышысо Кугыжанышышкет пуртен ашне 
(кумалына) да мемнан чонланат пайдалым ыште 
(кумалына).

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

1 Иемениинын Хусий эргыжын ойжо 
шотышто Давидын Господьлан                 

мурымо псаломжо, 7.
2 Господь Юмем! Мый Тыланет ўшанышым, 

мыйым чыла поктышо деч арале да мыйым 
утаре. 3 Да утарыше, аралыше уке годым чоне-
мым тушман лев гае шупшын ынже нал ыле. 
4 Господь Юмем! Тидым ыштыше лиям гын, ки-
дыштем шояк лиеш гын, 5 Мылам осалым ыш-
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тыше-шамычлан осалым пºртылтышº лиям гын, 
вием пытен, тушманем-шамыч деч йºрлам ыле, 
6 Да тушманем чонемым поктылжо да поктен 
шужо, илышемым мландеш тошкен пытарыже, 
да чапемым лавыраш тойыжо ыле. 7 Господь, 
шыдет дене кынел, Тыйын тушманет-шамычын 
кумдыкешышт нºлталалт, эй Господь Юмем, 
Шке пуымо кўштымет семын кынел. 8 Да калык-
шамыч, погынен, Тыйын йырет толын шога-
лыт, да нунын ўмбачат кўшкº нºлталалт. 9 Юмо 
калык-шамычым судитла. Эй Юмо, чын улмем 
да осалым пºртылтыдымº улмем ончен, мыйым 
судитле. 10 Шўмым да уло кºргым чын тергы-
ше Юмо, чын дене илыше е‰ым сайыш лук, 
языкан-шамычын осалым ыштымышт пытышт 
ыле. 11 Чын шўман-шамычым утарыше Юмо деч 
мылам полыш. 12 Юмо чын да пе‰гыдын судит-
лыше да кужун чытыше, а кече еда шыдештше 
огыл. 13 Мº‰геш огыда савырне гын, Тудо Шке 
кердыжым пўсемда, пикшыжым шупшыл ямды-
лен, 14Да пуштшаш саркуралжым ямдылен, Шке 
пикшумдыжым йўлалтышым ыштен. 15 Тудо е‰ 
теве язык дене черланен, осалым иландарен да 
сулыкым шочыктен. 16 Вынемым кўнчен да ту-
дым келгемден, кўнчымº вынемышкыже шке 
камвозын: 17 Шке осаллыкше шке вуешыже ло-
галеш, да шояк пашаже шке вуйлепышкыже 
возеш. 18 Господьым чын улмыжлан моктем да 
Кўшылсº Юмын лўмжылан мурем.
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1 Мучашлан. Виноград вўдым лукмо нерген.
Давидын псаломжо, 8.

2 Эй Юмо, Юмына! Тыйын лўмет чыла млан-
де ўмбалне могай сылне! Вет Тыйын чапет пыл-
помыш дечат кўшкº нºлталалтын. 3 Изи икшы-
ве да чызе кочшо-шамычын умшашт дене Тый 
моктымашым ыштенат, Тыйын тушманет-влак 
верч, тушманетым да ўчº ыштышетым пытары-
шаш верч. 4 Тыйын кидет дене ыштыме пылпо-
мышым ужам да Тыйын пўрымº тылзе ден шў-
дыр-шамычымат ончалам гын, 5 Мо лиеш вара 
е‰же, Тый тудым ушыштет кучет? Але айдеме 
эргыже мо лиеш, тудын деке толын пурет? 6 Тый 
тудым Суксо-шамыч деч изиш гына ўлыкырак 
шынденат, моктымаш да чап венец дене тудым 
леведынат, 7 Да Шке кидет дене ыштыме па-
шатлан тудым вуйлан шогалтенат, чылажымат 
тудын йол йымакыже пыштенат: 8-9 Шорык ден 
ўшкыж-шамычым чылаштым, адак пасу вольык 
ден пылпомышысо кайык-шамычым, те‰ыз 
кол ден те‰ызыште ийын коштшо-шамычымат. 
10 Эй Юмо, Юмына! Тыйын лўмет чыла мланде 
ўмбалне могай сылне!

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).
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Святой Юмо, Святой Куатле, Святой Колыды-
мо, мемнам серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Эн Святой Троице, мемнам серлаге; Господь 
Юмо, язык деч мемнам эрыкте; Ашныше Юмо, 
мемнан осалым ыштымынам кудалте; Святой 
Юмо, толын, Шке лўмет верчын, черна деч мем-
нам паремде.

Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Пылпомышто улшо мемнан Ачана! Тыйын 
лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо, 
Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат Пылпомышысо 
гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым, тачылы-
кым, мыланна пу; кудалте мемнан язык-шамыч-
нам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыш-
тым кудалтымына гаяк; языкышке мемнам ит 
пурто, осал дечын мемнам утаре.

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме се-
мын тиде илышыште шуко языкым ыштен гы-
нат, Айдемым йºратыше Юмо улметлан кºра 
Тый тудым проститле да чамане (кумалына), 
курымашлык орлык деч утаре (кумалына), Пы-
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лпомышысо Кугыжанышышкет пуртен ашне 
(кумалына) да мемнан чонланат пайдалым ыште 
(кумалына).

Икымше кафисме деч вара тропарь-влак,          
1-ше сем

Мый сулыкеш иландарыме да яжар улам, сан-
дене Пылпомышысо кўкшытыш ончалашат ом 
тошт. Но Тыйын айдемым йºратыметлан ўшанен, 
йодам: Юмо, мыйым, сулыканым, эрыкте да утаре.

Чын ыштышат пыкше утаралтеш гын, мый-
же, сулыкан, кушто лиям? Нелым да кечывалым-
се шокшымат чытен кертын омыл. Юмем, латик 
шагатлан мийыше тарзет-влак дене пырля мыйы-
мат шотыш пыште да утаре.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Илышемым яжарын илен эртаренам гынат, 
Утарыше, Шке Ача ºндалтышетым мыланем поч, 
Шке мучашдыме порылыкетым шотыш налын, 
мыйын йорло шўмемым ужын кертдыме ит лий. 
Тыйым, Господь, уло кумылын сºрвалем: Пыл-
помыш ваштареш да Тыйын ончылнет сулыкым 
ыштенам.

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

Христослан ўшаныше-влакын э‰ертышышт, 
Эн Святой ™дыр, уш да шомак дечат кўшнº улшо 
Юмым шочыктенат. Тыйым эре ўшан да йºра- 
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тымаш дене жаплыше-влак, йодына: мемнан су-
лыкнам кудалтышаш да илышнам тºрлышаш 
верч кўшнысº куат-влак дене пырля чарныдеак 
Юмым сºрвале.

Юмо, серлаге (40 гана) да молитва:

Чыла Кучен Ашныше да Умылен мошташ лий-
дыме Владыко, волгыдын тў‰алтышыже да кугу 
ушан Куат, Ипостась Шомакын Ачаже, Икгай 
Куатан Тыйын Шўлышетым лукшо: йºратыше 
шўметын йºратымашыже да каласен мошташ 
лийдыме порылыкшо дене Тый пеш шуко сулы-
кыш пурышо айдемет деч шыч кора‰, но Тыйын 
святой туныктымашетын Юмын волгыдыж дене, 
закон да пророк-влак дене тўнялан волгалтарет. 
Пытартышлан Шке Ик шочмо Эргычым чон да 
кап дене волгалтараш порын пуэнат, Тыйын ту-
ныктымашет дене мемнам волгалтаренат. Юмо, 
мемнан кумалме йўкнам Шке пылышышкет пыш- 
те, мыланна кызытсе илышын пычкемышыжым 
малыде да ару чон дене эрташ пу. Тыйын Эр-
гычын, мемнан Юмынан, чылаштым судитлаш 
толмыжым вучышым ыште: ºрканен киен да ма-
лен огыл, а Тыйын шўдымашетым шуктен илыше 
да малыде шогышо лияш ыле, да Тудын куаныш-
кыже пурена, тушто пайремлыше-влакын чарны-
дыме йўкышт шокта, да Тыйын чуриетын каласен 
мошташ лийдыме порылыкшым ончышо-влак-
лан каласен мошташ лийдыме куан лиеш, вет 
Тый Поро да Айдемым йºратыше Юмо улат, да 
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Тыланет таум ыштена, Ачалан, Эргылан, Святой 
Шўлышлан, кызытат, керек-кунамат, курым-ку-
рым мучкак. Аминь.

КОКЫМШО КАФИСМЕ
1 Мучашлан. Эргын шолып пашаж нерген.

Давидын псаломжо, 9.
2 Эй Юмо, чыла шўм кумылем дене Тыйым ой-

лем, чыла ºрыктарыше пашатымат каласем. 3 Ты- 
йын верч йывыртен куанем, эй Кўшылсº, Ты-
йын лўметлан мурем. 4 Тушманем-шамыч мº‰геш 
савырнымышт годым Тыйын чуриет ончылно 
вийышт пытен колат. 5 Вет Тый мылам судым 
ыштышыч да мыйын йодмашем ончышыч, Чын 
судым Ыштыше престолыш шинчын. 6 Тый ка-
лык-шамычлан нелым ыштышыч, да пужлышо 
е‰ йомо. Тудын лўмжым курымеш да курым-
курымеш пытарышыч. 7 Тушманын саркуралже 
чылт пытыш, да олаже-шамычымат шалатен 
пытарышыч: тудын нерген шарнымашат кугу йўк 
дене пытыш. 8 Юмо курымеш ила, судым ышташ 
престолжым ямдылен. 9 Да тўням Тудо чын дене 
судитла, калык-шамычлан чын дене судым ышта. 
10 Укеан е‰ын ўшанже — Юмо, кўлеш годым, 
ойго годым — полшышо. 11 Да лўметым шинчы-
ше-шамыч Тылат ўшанен илышт ыле, вет Тый, 
эй Юмо, Тыйым кычалше-шамычым шыч кодо. 
12 Сионышто илыше Юмылан мурыза, Тудын па-
шаже-шамычым чыла калык коклаште увертары-
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за, 13 Вет нунын вўрышт верч пºртылтымº годым 
нуным ушышко налын, незер-шамычын сºрвалы-
мыштым монден огыл. 14 Эй Юмо, мыйым серла-
ге! Тушманем-шамыч деч орланымем уж, мыйым 
колышаш капка деч утарыше Тый улат, 15 Вет мый 
Сион ўдырын капкаштыже Тыйын чыла чапетым 
ойлынем ыле. Тыйын утарыметлан йывыртена. 
16 Калык-шамыч шке кўнчымº вынемышке шке 
шу‰галтыныт: шылтен шындыме вапшешышт 
йолышт пижын. 17 Судым ыштыме дене Юмо па-
лалтеш: языкан е‰ шке кидше дене ыштыме па-
шаж дене кучалтеш. 18 Языкан е‰ да Юмым мон-
дышо чыла калык тек тамыкышке каят. 19 Вет 
нужна е‰ чылтак огеш мондалт, укеан-влакын 
ўшанымышт мучаш марте ок пыте. 20 Эй Юмо, 
кынел! Е‰ тек вийым ок нал, калык-шамыч Тый-
ын ончылнет тек судитлалтыт. 21 Эй Юмо, калык-
шамычлан закон ыштышым шогалте, да нуно 
шке айдеме улмыштым палат. 22 Эй Юмо, Тый 
молан мўндырнº улат? Ойгырымо годым, кўлеш 
годым молан Шкендым от палдаре? 23 Пужлы-
шо е‰ын кугешнымыж годым йорло е‰ын чон-
жо йўла; нуно шонен пыштыме ка‰ашешышт 
пижыт. 24 Вет языкан е‰ шке чонжын сутланен 
шонымыж дене кугешна, да е‰лан ойгым кон-
дышым мокта. 25 Языкан е‰ Юмым шыдештара, 
шке торжалыкше дене ойла: «Тудо огеш йод». 
Тудын ончылно Юмо уке. 26 Языканын корныжо 
керек-кунамат йырнык, Тыйын судетым лийды-
мылан шотла, чыла тушманжым се‰ен ила. 27 Вет 
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шке шўмыштыжº каласа: «Ом чытырне, тукым 
гыч тукымышко зиян деч посна илем». 28 Тудын 
умшаже каргымаш дене, ойгым кондышо мут да 
ондалымаш дене темын, тудын йылмыштыже — 
орландарымаш да шыде. 29 Языкдыме е‰ым пушт-
шаш верч шолып верыште поян-шамыч дене 
шылын шинча, шинчаже йорлым ва‰а. 30 Левын 
шке кийыме верыште ва‰ымыже гае, шолып ве-
рыште ва‰а, йорлым кучышаш верч тудо шылын 
шинчын; йорлым вапш дене кучен кондаш шона. 
31 Тудым ў‰ышемда, укеан-шамычым шке ки-
дышкыже налмеке, шкежат вара кумык йºрлеш. 
32 Вет шўмыштыжº каласа: «Юмо мондыш, йºр-
шын ужаш огыл манын, Шке чурийжым савы-
рыш». 33 Господь Юмо, кынел! Тыйын кидет нºл-
талтше, йорло-шамычетым йºршешак ит мондо. 
34 Молан пужлышо е‰ Юмым сырыктен? Юмо 
мый дечем ок йод манын, шўмыштыжº каласыме 
дене мо? 35 Чылажымат Тый ужат, вет Тый орла-
нымым да чот сырымым ончет. Чылажат Тыйын 
кидыш пуалтеш: Тый декет йорло мия, тулык-
лан полшышо Тый лий. 36 Языканын да шоякын 
вийжым шалате; языкшым кычалат гынат, муаш 
ынже лий. 37 Юмо курымеш, курым гыч курымеш 
Кугыжа. Чын огыл юмылан кумалше-шамыч, Ту-
дын мландыж гыч йомза! 38 Эй Юмо, Тый нужна-
шамычын сºрвалымыштым кольыч; шўмыштын 
ўшанле улмыштлан пылышетым почыч. 39 Тулык 
ден ў‰ышылан шке судетым пу, мланде ўмбалне 
тылеч вара е‰ ынже кугешне ыле.
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Мучашлан. Давидын псаломжо, 10.
1 Юмылан ўшанем, кузе чонемлан каласеда: 

«Кайык гае курыклашке чо‰еште!»? 2 Вет теве 
языкан-шамыч, яндар шўман-шамычым пычке-
мышыште лўяш манын, пикшым чымалтышт, 
лодакеш умдымат ямдылышт, 3 Да Тыйын ыштен 
шындыметым нуно пудыртышт, а чын е‰же мом 
ыштен? 4 Юмо Шкенжын святой черкыштыже: 
Юмын престолжо Пылпомышто. Тудын шинчаже 
йорлым ужын шога, шинчаончалтышыже айде-
ме эрге-шамычым терга. 5 Юмо чын чонанымат, 
пужлышо чонанымат терга, шоякым йºратыше 
е‰ шке чонжым ужмышудымо. 6 Юмо языкан-ша-
мычлан вапшым кудалта: нунын ужашышт — тул, 
киш, таул мардеж*.  7 Вет Юмо чын, чыным йºра-
та. Тудын чурийже чын ыштымым ужын шога.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 

*Таул мардеж — пеш тале мардеж.
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проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

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

1 Мучашлан. Кандашымше кече нерген.
Давидын псаломжо, 11.

2 Эй Юмо, мыйым утаре, вет Юмылан йºрышº-
шамыч пытат ынде, вет айдеме эрге-шамыч кок-
лаште чын шагалеме. 3 Керек-кºат шке лишыл-
жылан кўлдымаш мутым ойла: шўмышт да 
умшашт дене мыльгыжыт да шўмышт дене оса-
лым ойлат. 4 Мыльгыжше умшам, моктаныше 
йылмым — Юмо чылаштымат пытара, 5 Нуным, 
кºмыт ойлат: «Йылмынам пўсемдена, умшана 
шкенан вет, Юмо мыланна кº?» 6 «Йорло-ша-
мычын орланымышт верч, нужна-шамычын 
ойгырымышт верч ынде ылыж кынелам, Ута-
рыше лиям, тидын гоч почылтам» манын, Юмо 
каласа. 7 Юмын мутшо — яндар мут-шамыч, 
тулеш левыктен, рок деч эрыктен, шым гана 
эрыктен налме ший гае. 8 Эй Юмо, Тый мем-
нам ончет да тиде тукым деч курымеш аралет. 
9 Йырым-йыр пужлышо-шамыч коштыт. Кўкшº 
улмет дене Тый айдеме эрге-шамыч верч шуко 
тыршет.
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1 Мучашлан. Давидын псаломжо, 12.
2 Эй Юмо, Тый мо марте мыйым йºршын мон-

ден илет? Мо марте мый дечем чуриетым савы-
рен илет? 3 Мо марте чоныштем шонымашым да 
шўмыштем йўдшº-кечыже ойгым кучем? Мо мар-
те ончылнем тушманем кугешнен шога? 4 Господь 
Юмем, мыйым ончал, мыйым колышт, шинчам 
волгалтаре, колышаш омо дене мален колташ 
огыл ыле. 5 Мый тудым се‰енам манын, тушма-
нем ойлен ынже керт. 6 Мый лўдын чытырнем 
гын, мыйым поктышо-шамыч йывыртат. 7 Мый 
Тыйын порылыкетлан ўшанем: шўмем Тыйын 
утарыметлан йывырта, мылам порылыкым ыш-
тыше Юмылан мурем да Кўшылсº Юмын лўм-
жым моктем.

Мучашлан. Давидын псаломжо, 13.
1 Ушдымо е‰ шке шўмыштыжº каласен: «Юмо 

уке». Нуно локтылалтыныт да закондымо пашашт-
лан кºра шакше лияш тў‰алыныт: сайым ыштыше 
иктат уке. 2 Юмым умылышо але Юмым кычалше 
уло мо манын, Господь пылпомыш гыч айдеме 
эрге-шамыч ўмбаке ончалын. 3 Чыланат Юмын 
закон деч ойырленыт, чыланат йºрдымº лийы-
ныт: сайым ыштыше уке, иктат уке. 4 Законды-
мын илыше-шамыч, мыйын калыкем кинде коч-
мо гае кочшо-шамыч, чыланат огыт умыло мо? 
Нуно Юмын лўмжым ўжын огытыл, 5 Лўдшаш уке 
верыште ºрт лекшаш гае лўдыныт, вет Юмо чы-
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ным ыштыше-шамыч тукымышто ила. 6 Йорлын 
ка‰ашыжым воштылында, а тудын ўшанымашы-
же — Юмо. 7 Сион гыч Израильлан утарымашым 
кº пуа? 8 Господьын Шке калыкшым плен гыч 
пºртылтымеке, Иаков йывырта, Израиль куана.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

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

Мучашлан. Давидын псаломжо, 14.
1 Эй Юмо, Тыйын илыме верыштет кº илен 

кертеш? Адак Тыйын святой курыкыштет кº 
верланен кертеш? 2 Титакдыме да чыным ышты-
ше е‰, шўмыштыжº чыным ойлышо, 3 Кº йыл-
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мыж дене ок мыльгыж да лишылжылан осалым 
ок ыште, да лишылже-шамычым орлымым саеш 
ок уж, 4 Осал ыштыше е‰ым удалан шотлы-
шо, Юмо деч лўдшº-шамычым моктен илыше, 
лишылжылан товатлен каласыме мутшым шук-
тен шогышо, 5 Оксажым шукемден налшаш верч 
пуыдымо, языкдыме е‰ым языканыш лукшаш 
верч пºлекым налдыме. Тыгайым ыштыше ку-
рымеш лўдын ок чытырне.

Давидын кў ме‰геш возымыжо, 15.
1 Эй Юмо, мыйым арале, вет мый Тыланет 

ўшанышым. 2 Мый Юмылан каласышым: «Тый 
мыйын Юмем улат, Тый мыйын саемым от йод». 
3 Шке мланде ўмбалнысе святойжо-шамыч кокла-
ште Юмо чыла Шке шонымыжым ºрыктарен 
ончыктен. 4 Нунын ойгышт шукемын, шукемын 
гынат, вашке эртен. Мый тушман-шамычым вўр 
йоктараш ом пого да нунын лўмыштым умшам
дене ом ушештаре. 5 Юмо — мылам вочшаш пого 
да ужаш, мылам вочшаш погым Тый тºрлет. 
6 Межа висыме кандыраже мылам эн сай ужашым 
висен пуыш, вет мылам вочшо ужаш — эн сай 
ужаш. 7 Мыланем ушым пуышо Юмым чапланда-
рем, йўдымат тидланак уло кºргем дене тунемам. 
8 Юмым эре шке ончылнем ужым, да мый лўдын 
ом чытырне, вет Тудо мыйын пурла могырыштем. 
9 Сандене шўмем йывыртыш, йылмемат йывыр-
тыш, адак капемат ўшан дене мландышке пура, 
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10 Вет Тый чонемым тамыкыште от кодо да Шка-
нет йºрышылан шўймашым от ужыкто. 11 Мылам 
илыш корно-шамычым ончыктышыч, Тыйын чу-
рий ончылнет мыйым йывыртымаш дене темет, 
поро пиал курымеш пурла кидыштет.

Давидын молитваже, 16.
1 Эй Юмо, мыйын чынем колышт, сºрвалымем 

йºратен нал, ондалыдыме умшам дене кумалмем 
пылышышкет пыште. 2 Тºрлымаш мыланем Тый 
дечет лийже, мыйын шинчам чыным ужшо ыле. 
3 Мыйын шўмем тергышыч, йўдымат ужыч, тул 
дене тергышыч гынат, мыйын шоякем ыш лий. 
4 Мыйын умшам е‰ын ыштымыжым ынже ойло 
манын, Тыйын умшат каласыме шомак почеш 
мый неле корным кучышым. 5 Мыйын йолем 
Шке йолгорнет дене коштыкто, йолем йо‰ылыш 
ынже тошкал ыле. 6 Эй Юмо, мый Тыйым йўкын 
сºрвалышым, вет Тый мыйым колыштат, пылы-
шетым мый декем лишемде да мыйын кумалмем 
колышт. 7 Тыланет ўшаныше-шамычым Тый-
ын пурла кидет ваштареш шогышо-шамыч деч 
утаре да поро кумылетым ºрыктарен ончыкто. 
8-9 Господь, шинчасортам аралыме гае Шке шул-
дырет йымалне мыйым шыгыремдыше осал е‰-
шамыч деч арале: тушманем-шамыч мыйын чо-
нем авырышт, 10 Поянлыкышт дене шўмыштым 
пешкыдемден, йылмышт дене кугешнен ой-
лат. 11 Мыйым поктышо-шамыч мыйым авырен 
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нальыч, мыйым мландышке йºрыкташ манын, 
шинчашт дене тура ончат: 12 Кучаш тºчышº лев 
гае, улакыште шинчыше самырык лев гае, нуно 
мыйым ва‰ен шинчышт. 13 Эй Юмо, кынел, ну-
ным ончылто да нуным чаре: осал-шамыч деч, 
кидетлан ваштареш шогышо тушман-шамыч 
деч кердет дене мыйын чонем утаре. 14 Эй Юмо, 
мланде ўмбалне шагал улшо деч илымышт годы-
мак нуным ойыро: кеч Тыйын погет дене нунын 
шўмышт темын, эргышт-влакат темыныт, код-
шыжым тыгыде икшывыштлан коденыт, 15 А мый 
гын чынем дене Тыйын чуриет ончылан шогалам 
да Тыйын чапетым ужмем дене темам.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Святой Юмо, Святой Куатле, Святой Колыды-
мо, мемнам серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Эн Святой Троице, мемнам серлаге; Господь 
Юмо, язык деч мемнам эрыкте; Ашныше Юмо, 
мемнан осалым ыштымынам кудалте; Святой 
Юмо, толын, Шке лўмет верчын, черна деч мем-
нам паремде.
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Юмо, серлаге (3 гана).
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-

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

Пылпомышто улшо мемнан Ачана! Тыйын 
лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо, 
Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат Пылпомышысо 
гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым, тачылы-
кым, мыланна пу; кудалте мемнан язык-шамыч-
нам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыш-
тым кудалтымына гаяк; языкышке мемнам ит 
пурто, осал дечын мемнам утаре.

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

Кокымшо кафисме деч вара
тропарь-влак, 2-шо сем

Господь, мый саскадыме пуше‰ге гай улам, 
сулык верч ºкынен, кумыл тодылалтме саскам 
йºршынак уке, руэн кудалтыме деч да тамыкысе 
йºрыдымº тул деч моткоч лўдам. Сандене Тыйым 
сºрвалем: тыгайышке шумем деч ончыч мыйым 
арален нал да утаре.
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Шуко сулыкемлан кºра мый те‰ыз толкын 
лупшымо шкет пуш гае улам, вет закондымо па-
шам-шамыч те‰ыз толкын гае мыйын ваштареш 
нºлталалтыт. Сулыкем верч ºкынымем ужын, 
Господь, мыйым тымык верыш лук да утаре.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Эй Юмо, серлаге манын, Давид каласен, да 
мыят Тыйым сºрвалем: Утарыше, мый сулыкым 
ыштенам, сулыкем верч ºкынымем ужын, мы-
йым эрыкте да серлаге.

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

Юмым Шочыктышо да Христослан ўшаныше-
влак верч шокшын кумал шогышо Ава, мылан-
на тўрлº осалым ыштыше-шамыч деч да нунын 
кугу шыдышт деч мемнам утараш Шке Эргычым 
сºрвале. Эре ™дыр улшо Ава, Тыйын кумалмет 
дене да Шке кугу порылыкшо дене Господь мем-
нан ыштыме сулыкнам кудалтыже ыле.

Юмо, серлаге (40 гана) да молитва:

Чыла Кучен Ашныше Владыко, мемнан Гос-
подь Иисус Христосын, Шке Ик шочмо Эргычын, 
Ачаже: Тыйын Христосетын чынжым ситышын 
пален налаш мыланем яндар капым да яндар чо-
ным, пўсº ушым, шонен моштышо уш-акылым 
да Святой Шўлышын леведмыжым пу, да ме таум 
ыштена, чапландарена да кумалына Ачалан, Эр-
гылан, Святой Шўлышлан, кызытат, керек-куна-
мат, курым-курым мучкак. Аминь.
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КУМШО КАФИСМЕ

1 Мучашлан. Господьын Давид эргыже 
Господьлан тиде мурын мутшо-влакым 
тудым чыла тушман кид гыч, Саулын 
кидше гычат, Господьын утарымыже

кечын каласен, 17.
2 Мыйын пе‰гыдылыкем, Господь, Тыйым йº-

ратем! 3 Господь — мыйын э‰ертышем, леведы-
шем да утарышем, Юмем, полшышем, пыдалын 
налшем, виян утарышем, аралышем, мый Тудлан 
ўшанем. 4 Господьым моктен ўжам да тушманем-
шамыч деч утаралтам. 5 Мыйым колышаш чер-
шамыч кучышт да вўдшор семын шарлен шукем-
ше язык-шамыч лўдыктышт. 6 Тамык чер-шамыч 
мыйым авырен нальыч, колымашым кондышо 
вапш-шамыч мыйым вашлийыч. 7 Ойгырымем 
годым Господьым ўжым да шке Юмем сºрва-
лышым: Шкенжын святой храмже гыч йўкемым 
кольо, да ончылныжо сºрвален кумалмем Тудын 
пылышышкыже пура. 8 Вет Юмын шыдыже ну-
нылан толмо дене мланде тайналт чытырныш да 
курыкын негызше лў‰галт тарваныш. 9 Тудын 
шыдыж деч шикш кўзен кайыш, да Тудын чу-
рийже ончыч тул йўлен лекте, Тудын деч тулшол 
ылыже. 10 Да Тудо пылпомышым пўгыртыш да 
волыш, да Тудын йол йымалныже — пич пыч-
кемыш. 11 Да Херувим-шамыч ўмбаке нºлтал-
те да чо‰ештыш, мардеж шулдыр-шамыч дене 
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чо‰ештыш. 12 Да пычкемышым Шканже леведыш 
олмеш нале. Тудын йырже — илыме верже: вуж-
га пыл-влак ло‰гаште пычкемыш вўд. 13 Тудын 
ончылно волгыдо йолгалтме дене пыл-шамыч, 
шолем да тулшол эртышт. 14 Да Господь Пылпо-
мыш гыч кўдыртыш, да Кўшылсº Шке йўкшым 
пуыш. 15 Умдо-шамычым колтыш да пужлышо-
шамычым шалатыш, волгенчым шукемдыш да 
нуным пудыратен пытарыш. 16 Эй Юмо, Тыйын 
шўдымет дене, шыдетын шўлышыжº пуалме дене 
памаш-шамыч лектыч да тўнян негызше-шамыч 
почылтыч. 17 Тудо кўшычын полышым колтыш да 
мыйым нале, кугу вўд гыч мыйым луктын нале. 
18 Виян тушманем-шамыч деч да мыйым ужын 
кертде коштшо-шамыч деч, мый дечем утларак 
виян улыт гынат, мыйым утарыш. 19 Ойгым ужмо 
кечыштем нуно ончыкем толын лектыч, а мыйын 
э‰ертышем Юмо лие. 20 Да Тудо мыйым кумда 
верышке лукто: вет Шке йºратымыжлан лийын, 
мыйым утара. 21 Да чын улмем семын Юмо мылам 
пуа да кидем яндар лийме семын мылам пºртыл-
та. 22 Вет мый Юмын корныжым кучышым да 
Юмем ончылно языкым шым ыште. 23 Вет Ту-
дын законжо-шамыч чылажат мыйын ончылнем, 
да шўдымыжº-шамыч дечат кора‰ын омыл. 24 Да 
мый Тудын ончылно языкдыме лийын илем да 
закондымын илыме дечат шекланем. 25 Да чын 
улмем семын да Тудын шинчаже ончылно ки-
дем яндар лийме семын Юмо мылам пºртыл-
та: 26 Юмылан йºрышº дене шкежат Юмылан 
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йºрышº лият, языкдыме дене шкеат языкдыме 
лият. 27 Ойырен налме дене ойырен налме семын 
ыштет, а чояланыше дене осалыш кает. 28 Вет Тый 
ў‰ышº е‰-шамычым утарет, а кугешныше-ша-
мычын шинчаштым ў‰ышемдет. 29 Господь, Тый 
мыйын кºргº волгыдем ылыжтет, мыйын Юмем, 
Тый мыйын пычкемышемат волгыдемдет. 30 Вет 
Тыйын полшымет дене мый алгаштарымаш деч 
утлем да Юмо полшымо дене пырдыжым вончем. 
31 Мыйын Юмем! Тудын корныжо языкдыме, 
Господьын шомакше яндар. Тудлан ўшанен илы-
ше-шамычлан Тудо чылаштлан аралтыш. 32 Мем-
нан Господьна деч весе кº Юмо? Мемнан Юмы-
на деч моло кº Юмо? 33 Юмо мыйым куат дене 
ўшталта да мыйын корнем языкдымым ышта: 
34 Тудо мыйын йолем пўчын гайым ышта да мыйым 
кўкшº верышке шогалта. 35 Кидемым сарлан ямде 
лияш туныкта, кид-йол чогашылем той пикш 
гайым ышта. 36 Тый мылам утарыше леведышым 
пуышыч, да Тыйын пурла кидет мыйым арален 
нале, да шўдымº шомакет мыйым тºрлатен шук-
та, да Тыйын шўдымет мыйым туныктен шукта. 
37 Тый мыйын ошкылем-шамычым кумда‰дышыч, 
да йол йыжы‰емат ыш нойо. 38 Мый тушманем-
шамычым поктем да поктен шуам, да нунын пы-
тымеш мº‰геш ом пºртыл. 39 Нуным шыгырем-
дем, нуно шогал кертдыме лийыт, йол йымакем 
йºрлыт. 40 Да Тый мыйым сарышке куат дене 
ўшталтышыч, мыйын ваштареш шогалше-ша-
мычым чылаштым йол йымакем йºрыктышыч. 
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41 Да Тый мылам тушманем-шамычым тупышт 
дене савырышыч да мыйым ужмышудымо-ша-
мычым пытарышыч. 42 Нуно сºрваленыт, но ута-
рыше ыш лий, Юмо деч йодыныт, но Тудо ну-
ным ыш кол. 43 Да мардеж кўзыктымº пурак гае 
нуным шалатыл пытарем, корнысо рокым тош-
кымо гае нуным тошкем. 44 Калыкын пудыраны-
мыж деч мыйым утарет, йот калык-шамычын 
озаштлан шогалтет. Палыдыме калык мылам кул 
лие, 45 Пылышыж дене колын да мыйым колышт 
илен; а йот эрге-шамыч мылам ондален ойлышт, 
46 Йот эрге-шамыч лушкышт да шке корнышт гыч 
кора‰ыч. 47 Господь ила, да Юмо моктымо! Мый-
ым утарыше Юмо нºлталалтше ыле: 48 Юмо мый-
ын верч ўчым шукта да калык-шамычым кид йы-
макем пуыш, 49 Шыдештше тушманем-шамыч деч 
утарыш. Мылам ваштареш шогышо-шамыч деч 
Тый мыйым кора‰дет, чыным ыштыдыме е‰ деч 
мыйым утарет. 50 Садлан верчын, эй Юмо, Тый-
ым йот калык коклаште почын ойлем да Тыйын 
лўметлан мурем, 51 Кугыжам утарыметым моктем. 
Миро дене шўрымº Шке Давидетлан да тудын ту-
кымжылан Тый курымеш порым ыштыше улат.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 
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Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

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

1 Мучашлан.
Давидын псаломжо, 18.

2 Юмын чапшым Пылпомыш увертара, да Ту-
дын кид дене ыштымыжым кава палдара. 3 Кече 
кечылан мутым каласа, да йўд йўдлан шинчы-
машым пуа. 4 Нунын йўкыштым колдымо йылме 
да йылме ойыртемат уке. 5 Нунын увертарымышт 
чыла мланде мучко шарлен, да нунын мутышт 
тўнян чыла мучашышкыже шуын. Шке илыме 
вержым Тудо кечеш ыштен. 6 Да шке корныжым 
куанен эрташ манын, пºртшº гыч патыр каче гае 
лектеш: 7 Тудын лекмыже пылпомышын ик му-
чашыж гыч, а шичмыже пылпомышын вес муча-
шыж марте; да тудын шокшыжо деч иктат шы-
лын огеш керт. 8 Юмын законышто ситыдымаш 
уке: чон-шамычым тºрлата; Юмын мутшо чын: 
икшыве-шамычым уш дене пойдара. 9 Юмын 
чыныш лукмыжо — чын: шўмым йывыртыкта; 
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Юмын шўдымыжº волгыдо: шинчам волгалтара. 
10 Юмо деч лўдмаш яндар: курым-курымеш ила; 
Юмын судшо-шамыч чын улыт, пырля чынеш 
пышталтыныт, 11 Нуно шºртньº дечат, чот шерга-
кан кў дечат утларак чоным шупшыт да карашан 
мўй дечат тамле улыт. 12 Вет Тыйын кулет нуным 
арала: нуным аралыме верч шуко пºртылталтеш. 
13 Языкышке пурымым кº шинча? Мыйын шолып 
пашам деч мыйым эрыкте, 14 Да е‰ын языкше-ша-
мыч дечат Тыйын кулетым сакле: нуно мыйым 
огыт кучо гын, языкдыме лиям да кугу язык деч 
эрнем. 15 Эй Юмем, мыйын полшышем да утары-
шем, умша гыч лекше мутем да шўмемын шоны-
мыжо Тылат эре йºрышº лийышт ыле.

1 Мучашлан.
Давидын псаломжо, 19.

2 Ойган кече годым Юмо тыйым колжо ыле, да 
Иаковын Юмыжын лўмжº тыйым аралыже ыле. 
3 Святой верже гыч тыланет полшыжо да Сион 
курык гыч тыйым аралыже ыле. 4 Тыйын пуымо 
чыла надыретым ушешыже налже ыле, да тый-
ын йўлалтен пуыметат тичмаш лийже ыле. 5 Юмо 
тыланет шўметын йодмыжым пуыжо да чыла шо-
нымашетым шуктыжо ыле. 6 Ме тыйын утарал-
тметлан куанена да Юмынан лўмжº дене чапла-
нена. Юмо чыла йодметым шуктыжо ыле. 7 Ынде 
пален нальым: миро дене шўрымº Шке е‰жым 
Юмо утара, Шкенжын святой Пылпомышыж гыч 
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тудым колеш, Юмын утарыше пурла кидше виян. 
8 Южышт сар орвашт дене, молышт имньышт дене 
кугешнат, а ме Господь Юмынан лўмжым ўжы-
на. 9 Нуно шўртненыт да камвозыныт, а ме кынел 
шогална да вийналтна. 10 Эй Юмо, кугыжам утаре 
да Тыланет кумалме кечын мемнам кол.

1 Давидын псаломжо, 20.
2 Эй Господь! Тыйын куатетлан кугыжа йывыр-

та да Тыйын утарыметлан пеш куанен шога. 3 Тый 
тудын шўмжº йодмым шуктышыч, да сºрвален 
йодмыжым пуыде шыч кодо. 4 Вет Тый сай поры-
лыкет дене тудым вашлийыч: вуешыже шергакан 
кў дене сºрастарыме венецым чиктышыч. 5 Тудо 
Тый дечет илышым йодо, да Тый тудлан кужу 
ўмырым курым-курымешлан пуышыч. 6 Тыйын 
утарымет дене тудын чапше кугу: Тый тудым чап 
денат, моторлык денат леведат. 7 Вет Тый тудлан 
курым мучко Шке порылыкетым пуэт, Шке чу-
риет ончылно тудым йывыртыктет. 8 Вет кугыжа 
Юмылан ўшана да Кўшылсº Юмын порылыкшо 
дене лўдде шога. 9 Тыйын кидет чыла тушманет-
шамычым тек муэш, а Тыйым ужын кертдыме-
шамычым пурла кидет тек вашлиеш. 10 Шке чурий 
ончылнет нуным йўлышº ко‰га гайым ыштет: 
шыдыж дене Юмо нуным пудыратен пытара, да 
нуным тул пытара. 11 Нунын тукымыштым млан-
де ўмбач ўштылат да нунын урлыкыштым айдеме 
эрге-шамыч кокла гыч пытарет. 12 Вет нуно Тый-
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ын ваштарешет тўрлº осалым шонат, вийышт шу-
тыдымым ышташ ка‰ашат. 13 Тый нуным тупынь 
савырет, а Тыйын моло умдетым нунын чурий-
ыштлан ямдылет. 14 Эй Юмо, куатет дене нºлта-
лалт, ме Тыйын куатетым моктен мурена.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

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

1 Мучашлан. Эрдене арален налшаш верч.
Давидын псаломжо, 21.

2 Эй Юмо, эй Юмем, мыйым колышт! Тый 
мыйым молан кудалтышыч? Языкыш пурты-
шо мутем-шамыч утаралтме деч кора‰дат. 3 Эй 
Юмем, кечывалымат, йўдымат сºрвалем, да от 



98

кол, тидыже мылам арамлан огыл. 4 Эй, Изра-
ильын моктымыжо, Тый святой пºртыштº илет! 
5 Ачана-шамыч Тылат ўшанен иленыт, ўшаненыт, 
да Тый нуным утаренат. 6 Тылат сºрвален кума-
лыныт да утаралтыныт, Тылат ўшаненыт да во-
жылмашеш кодын огытыл. 7 Мыйже шукш веле 
улам, е‰ омыл, е‰ мыскылтыш да калык воштыл-
тыш. 8 Мыйым ужшо-шамыч чыланат мыйым 
воштыльыч, вуйыштым рўзен, йылмышт дене ка-
ласышт: 9 Юмылан ўшанен ыле, тудым утарыже, 
Тудлан йºра гын, тек утара. 10 Вет мыйым ава кºр-
гº гыч налше Тый улат, ава чызым кочмем годсек 
ўшанымашем Тый улат. 11 Шочмем годсек Тылат 
пуалтым, авам кºргº дечак Тый мыйын Юмем 
улат. 12 Мый дечем ит кора‰, вет ойго лишеме, 
а мылам полшышо уке. 13 Шуко ўшкыж мыйын 
йырем шогале, ºрдышº презе-шамыч мыйым 
авырен нальыч. 14 Шупшын налаш шонышо да ыр-
лыше лев гае мыйын ваштареш умшаштым ка-
рышт. 15 Вўд гае йоген кайышым, да чыла луэм 
шаланыш, кºргыштем шўмем левыше шыште гае 
лие. 16 Вием шун кºршºк пудырго гае кошкыш, 
да йылмем логарешем пиже, да Тый мыйым ко-
лымаш пуракыш волтышыч. 17 Вет мыйым шуко 
пий авырен нале, шояк-шамычын погынымаште 
мыйым авырен кучышт; кидемат, йолемат нуно 
шуралтышт, 18 Чыла луэм шотлышт, а шкешт 
мыйым ужмышудымын ончен шогышт. 19 Чиемем 
шканышт ужашлышт да вургемемлан шеревам ку-
далтышт. 20 Эй Юмо, Тый Шке полышетым мый 
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дечем ит кора‰де, мыйым арален налаш ваш-
ке. 21 Чонемым керде деч да шкет чонемым пий-
шамыч деч утаре. 22 Мыйым, ў‰ышым, лев-ша-
мычын умшашт деч да ик тўкан янлык-шамычын 
тўкышт деч арале. 23 Лўметым шочшем-шамычлан 
палдарем, е‰-влак погынымаште тыйым моктен 
мурем. 24 Юмо деч лўдын илыше-шамыч, Тудым 
моктыза! Иаковын чыла урлыкшо, Тудым чап-
ландарыза! Израильын чыла урлыкшо Туддеч 
лўдын илыже! 25 Вет Тудо йорлын кумалмыжым 
изиеш ыш пыште да йºратыде ыш кодо, мый де-
чемат чурийжым ыш савыре да сºрвалымем го-
дым мыйым колышто. 26 Мыйын моктымем Тый 
дечет: кугу погынышто Тыйым ойлен палдарем, 
Юмо деч лўдын илыше-шамыч ончылно сºры-
мем каласен пуэм. 27 Йорло-шамыч кочкыт да те-
мыт, да Юмым кычалше-шамыч Тудым моктат, 
шўмышт курым гыч курымышко илыше лийыт. 
28 Мландын чыла мучашыже ушышко возеш да 
Юмо деке савырна, да калык-шамычын чыла ту-
кымжо Тудлан вуйым сава. 29 Вет кугыжанышы-
же — Юмын, да калык-шамычым Тудо кучен ила. 
30 Мланде ўмбалнысе чыла улан илыше кочкеш да 
кумалеш: мландышке пурышо-шамыч чыланат 
Тудлан сукен возын кумалыт, да мыйын чонемат 
Тудын верч ила, 31 Тукымемат Тудлан ыштен илы-
шаш: ончыкылык тукым Юмылан увертара, 32 Да 
Юмын чынжым, Тудын пўрымыжым толшаш ту-
кым-шамычлан палдарат.
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Давидын псаломжо, 22.
1 Юмо мыйым кўтен ашна, да мыйын нимола-

нат ситыдымаш ок лий. 2 Мыйым шудо шочман 
вереш шындыш, тымык вўд лишне мыйым ончен 
ашныш. 3 Чонемым Шке декыже савырыш, Шке 
лўмжº верч чын корнышкыжо шогалтыш. 4 Мый 
колышаш пычкемыш покшеч каем гынат, осал 
деч ом лўд, вет Тый мый денем улат: Тыйын тоят, 
Тыйын пондет мыйым лыпландарышт. 5 Тый мы-
йым поктышо-шамыч ончылно мылам кочкышым 
ямдылышыч, вуемым ўй дене ўйлышыч, да мы-
йым йўктышº атет пеш кугу куатан! 6 Да Тыйын 
порылыкет илыме курымемын чыла кечыштыжат 
мыйын пеленем. Мыланемже Юмын пºртыш шуко 
кечылан пурен илаш лийже ыле!

Давидын псаломжо, арнян икымше 
кечыштыже, 23.

1 Мланде да тудын ўмбалне мо уло, сандалык да 
тушто илыше-шамыч — чылажат Юмын. 2 Юмо 
тудым те‰ыз-шамыч ўмбалан шынден да э‰ер-
шамыч ўмбалан ыштен. 3 Юмын курыкышко кº 
кўза, але Тудын святой верышкыже кº шогалеш? 
4 Языкдыме кидан да яндар шўман, шке чонжым 
яра ойлан пуыдымо да шке лишылжылан мыль-
гыжын товатлыдыме е‰. 5 Тудо Господь деч поры-
лыкым да Утарыше Юмо деч серлагышым налеш. 
6 Юмым кычалше, Иаковын Юмыжын чурийжым 
кычалше тукым тыгай. 7 Эй, князь-шамыч, кап-
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кадам нºлталза, да курымаш капка-шамыч, нºл-
талалтса! Да чапын Кугыжаже пура. 8 Чапын Ку-
гыжаже кº? Куатан да виян Юмо, сарыште виян 
Юмо. 9 Эй, князь-шамыч, капкадам нºлталза, ку-
рымаш капка-шамыч, нºлталалтса! Да чапын Ку-
гыжаже пура. 10 Чапын Кугыжаже кº? Куат-ша-
мычын Юмо — Тудо чапын Кугыжаже.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Святой Юмо, Святой Куатле, Святой Колыды-
мо, мемнам серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Эн Святой Троице, мемнам серлаге; Господь 
Юмо, язык деч мемнам эрыкте; Ашныше Юмо, 
мемнан осалым ыштымынам кудалте; Святой 
Юмо, толын, Шке лўмет верчын, черна деч мем-
нам паремде.

Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Пылпомышто улшо мемнан Ачана! Тыйын 
лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо, 
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Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат Пылпомышысо 
гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым, тачылы-
кым, мыланна пу; кудалте мемнан язык-шамыч-
нам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыш-
тым кудалтымына гаяк; языкышке мемнам ит 
пурто, осал дечын мемнам утаре. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

Кумшо кафисме деч вара тропарь-влак,
3-шо сем

Мыйын чонем, мланде ўмбалне илымет годым 
языкетым касарыкте. Пурак колоткаште ок муро, 
язык деч ок утаре. Христос Юмо дечын сºрвален 
йод: айдемын шўмжым Палыше, мый сулыкым 
ыштенам, судитлаш шогалтымет деч ончычак 
мыйым серлаге. Мыйын чонем, мыняр жап эше 
сулыкышто лият? Сулыкым касарыде, мыняр 
жап эше эртарет? Толшашлык судым ушышкет 
нал да Господь дечын сºрвален йод: шўм-чоным 
Палыше, мый сулыкым ыштенам, судитлаш шо-
галтымет деч ончычак мыйым серлаге.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.
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Тыйын Лўдыкшº судыштет ўмбакем ойлышо-
влак деч посна чараш лукмо лиям, таныклыше-
влак деч посна судитлыме лиям: намысым он-
чыктышо книга-влак почылтыт, шолып ыштыме 
паша-влакат почылтыт. Юмо, мыйын мом ыш-
тымем чыла калык ончылно тергымет деч ончыч 
мыйым эрыкте да утаре.

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

Поро пўрымашан Владычице, Тыйын ыштыме 
лўдыкшº таинствым уш дене умылен мошташ да 
шонен шуаш ок лий: Тыйын Яндар Вўрет гыч 
Авалтен керташ лийдыме иланен, да капан лий-
шым шочыктенат: Яндар ™дыр, Тудым, Шке Эр-
гычым, сºрвале. Тыланет мурышо-влакым чылаш-
тымат утарыже.

Юмо, серлаге (40 гана) да молитва:

Чыла Кучен Ашныше Господь, Тў‰алтышдыме 
Ачан Шомакше, чыла порылык дене темше Иисус 
Христос Юмына, Тыйын серлагышетын висен кер-
таш лийдыме порылыкшо дене Шке кулет-влак деч 
нигунам ит кора‰, эре нунын дене лий. Эн Свя-
той Кугыжа, мыйымат, Тыйын кулетым, ит кодо: 
мыланемат, йºрдымылан, Тыйын утарымашетын 
куанжым пу. Тыйын Святой Евангелиетым умы-
лымашын волгыдыж дене мыйын ушем волгалтаре, 
чонем Тыйын Ыресетым йºратымаш дене авалте, 
капем Тыйын чон яндарлыкет дене сºрастаре, шо-
нымашем ў‰ышемде, йолем яклешт кайыме деч 
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арале. Поро Юмо, мыйым сулыкем-влак дене пыр-
ля ит пытаре: мыйым терге да шўмем чын корныш 
виктаре; мыйым терге да корнемым пале, уж мыйым 
да закондымо корно дене кайышаш деч кора‰де, да 
курымаш корныш шогалте. Тый вет Корно, Чын-
лык да Илыш улат, да Тыйым Тў‰алтышдыме Ачат 
да Эн Святой да Поро да Илышым пуышо Шўлы-
шет дене пырля моктена, кызытат, керек-кунамат, 
курым-курым мучкак. Аминь.

НЫЛЫМШЕ КАФИСМЕ

Давидын псаломжо, 24.
1 Эй Господь, чонемым Тый декет нºлтышым. 

Мыйын Юмем! Мый Тыланет ўшанышым, да 
курымеш мыйым вожылмашке ит пурто ыле, да 
тушманем-шамычат мыйым ынышт воштыл ыле. 
2 Вет Тыланет ўшаныше-шамыч иктат вожылмаш-
ке огыт пуро. 3 Да арамак осалланыше-шамыч во-
жылышт. 4 Эй Юмо, корнет-шамычым мыланем 
ончыкто да йолгорнет-шамычым мыланем палда-
ре. 5 Мыйым Шке чыныштет коштыкто да мыйым 
туныкто, Тый вет мыйын Утарыше Юмем улат, 
да чыла кечын мый Тыланет ўшанышым. 6 Эй 
Юмем, курым годсек сºрымº порылыкетым да 
чаманыше кумылетым ушышкет нал. 7 Эй Юмо, 
рвезем годым палыде ыштыме языкем-шамычым 
ушышкет ит нал, Шке чаманымет верч да поро 
кумылет дене мыйым ушышкет пыште. 8 Юмо 
поро да чын, сандене илыш корнышто языкым 



105

ыштыше-шамычлан Тудо законым пуа. 9 ™‰ышº-
шамычым чынлан туныкта, Шке корныжымат 
ў‰ышº-шамычлан палдара. 10 Тудын законжым 
да шўдымыжым кычалше-шамычлан Юмын чыла 
корныжо — чаманымаш да чын. 11 Эй Юмо, Шке 
лўмет верчын мыйым языкем деч эрыкте, вет 
мыйын языкем пеш шуко. 12 Юмо Шке законжым 
Юмо деч лўдын илышылан Шке эрыкше дене по-
чеш. 13 Тудын чонжо ласкалыкышке пура, да ту-
дын тукымжылан мланде лиеш. 14 Юмо Шке деч-
ше лўдшº-шамычын пе‰гыдылыкше, да нуным 
Шке шўдымыжлан туныкта. 15 Мыйын шинчам 
эре Юмым онча, вет Тудо мыйын йолем оптыш 
гыч луктеш. 16 Эй Юмо, мыйым чамане, мыйым 
серлаге, мый вет шкет улам да йорло улам. 17 Чо-
немын ойгыжо чот шукемын, орлыкем гычын 
мыйым лук. 18 Мыйын ў‰ышылыкем да йºсланы-
мем уж да чыла языкемат кудалте. 19 Тушманем-
шамыч шукеммым уж: осал кºранымаш дене нуно 
мыйым ужмышудымо лийыныт! 20 Мыйын чонем 
арале да мыйым утаре, да Тыланет ўшанымем-
лан верч вожылмашке ом пуро. 21 Эй Юмо, Тыла-
нет ўшанымем ужын, осалым ыштыдыме-шамыч 
да чын дене илыше-шамыч мый декем ушнышт. 
22 Эй Юмо, Израильым чыла ойгыж дечат утаре.

Давидын псаломжо, 25.
1 Эй Юмо, мыйым судитле, вет мый оса-

лым шоныде коштым да, Юмылан ўшаныме-
ке, вием ок пыте. 2 Эй Юмо, мыйым терге да 
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мыйым шыне*, кºргемым да шўмемат левыкте. 
3 Вет Тыйын чаманымашет шинча ончылнем, да 
мый Тыйын чыныштет Тыланет йºрышº лийым. 
4 Арам ойлаш погынышо е‰-шамыч коклаш-
те шым шинче да закон деч посна илыше-ша-
мыч декат ом пуро. 5 Чоя-шамыч погынымашым 
шым йºрате да шотдымо-шамыч денат ом шич. 
6 Эй Юмо, титакдыме-шамыч коклаште кидем 
мушкам да жертвенник йырет савырнем, 7 Ту-
нам Тыйым моктымо йўкым колам ыле да чыла 
ºрыктарыше пашат-шамычымат увертарем ыле. 
8 Эй Юмо! Пºртетын моторлыкшымат да чапетын 
илыме вержымат йºратышым. 9 Чонемым шотды-
мо е‰-шамыч дене, а илышемым вўр йоктарыше-
шамыч дене пырля ит пытаре, 10 Нунын кидыш-
тышт закондымо паша-шамыч, а пурла кидышт 
ондален налме пого дене темын. 11 Мыйже оса-
лым шоныде коштым: эй Юмо, мыйым утаре да 
серлаге. 12 Йолем чын корнышто шога, эй Юмо, 
черкылаште Тыйым чапландарем.

Давидын псаломжо. 
Миром шўрымє деч ончыч, 26.

1 Юмо мыйын волгалтарышем да Утарышем: 
кº деч лўдам? Юмо илышемым аралыше: кº деч 
лўдам? 2 Мыйым орландарыше-шамыч, мыланем 
осалым шонышо тушманем-шамыч капемым коч-
каш мый декем лишемыч да, вийышт пытен, шкеш-

*Шыне — терге.
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так йºрльыч. 3 Мыйын ваштареш шуко сарзе лек-
теш гынат, шўмем ок лўд; мыйын ваштареш кре-
далмаш тарвана гынат, мый Юмылан ўшанем. 
4 Курымын чыла кечылаштыже Юмын пºртыштº 
илаш, Юмын чеверлыкшым ужаш да Тудын святой 
черкышкыже кошташ — тидым гына Юмо деч йо-
дам да тидым кычалам. 5 Вет мыланем орлык толмо 
кечыште Тудо мыйым Шке илыме верешыже шыл-
тыш, Шке илыме улак верыштыже мыйым леведе, 
мыйым кў курык ўмбаке нºлтале. 6 Теве кызытат 
вуемым тушманем-шамыч дечын кўшкº нºлтале; 
Тудын илыме верыштыже, йыр савырнен, мокты-
мо да йывыртыме надырым кондышым. Юмым 
моктен мурем. 7 Эй Юмем, сºрвалыме йўкем кол, 
мыйым серлаге да мыйым колышт. 8 Шўмем Ты-
ланет каласыш: Юмым кычалам. Мыйын чурием 
Тыйым кычале, эй Юмо, Тыйын чуриетым кыча-
лам. 9 Чуриетым мый дечем ит савыре да, сырен, 
кулетым коден ит кае, Тый мылам полшышо лий, 
мыйым ºрдыжкº ит покто, Утарыше Юмем, мыйым
ит кудалте. 10 Вет ачам-авам мыйым кудалтышт, а 
Юмемже мыйым арален нале. 11 Эй Юмо, Шке кор-
нетлан мыйым туныкто да тушманем-шамыч верчын 
мыйым чын корныш шогалте. 12 Поктышо-шамыч 
кидыш мыйым ит пу, вет шояк мутым ойлышо-
шамыч мыйын ваштареш шогальыч, да шояк 
шкенжым шке ондалыш. 13 Илыше-шамычын 
мландыштышт Юмын пуышаш порылыкым 
ужам манын, инанем. 14 Юмылан ўшане, лўддымº 
лий, да шўмет пе‰гыдемже, да Юмылан ўшане.
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Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

Кызытат, керек-кунамат, курым-курым муч-
как. Аминь. 

Давидын псаломжо, 27.
1 Эй Юмо, Тыланет сºрвален каласем, эй Юмем, 

мылам пелештыде ит код, шўгарышке вочшо-ша-
мыч гае лияш огыл манын, нигунамат мыланем 
пелештыде ит код. 2 Тыланет кумалмем годым, 
святой черкет деке ончен, кидем нºлталмем го-
дым, эй Юмо, сºрвалыме йўкемым кол. 3 Мыйым 
языкан-шамыч дене пырля судышко ит нал, шоя-
кым ыштыше-шамыч дене пырля, лишылыштлан 
порым ойлышо, а чонышт дене осалым шоны-
шо-шамыч дене пырля мыйым ит пытаре. 4 Эй 
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Юмо, пашаштым ончен, осал ыштымышт семын 
нунылан пºртылтº, кидыштын пашаштым ончен, 
нунылан пºртылтº, нунылан йºрышым пу, 5 Вет 
нуно Юмын пашаже-шамычым да Тудын кидшын 
ыштымыжым умылен огытыл, сандене нуным ша-
лате да уэш ит нºлтал. 6 Юмо моктымо, вет Тудо 
мыйын кумалме йўкемым колын. 7 Юмо — мы-
йын полшышем да аралышем, да шўмем Тудлан 
ўшаныш, Тудо мылам полшыш, да капемат рвезеш-
те, да мый Тудым кумылын мурен чапландарем. 
8 Юмо — Шке калыкшым чоткыдемдыше да миро 
дене шўрымыжым утарен аралыше. 9 Шке калыке-
тым утаре да Шкендын чыла тўрлетланат порым 
пўрº, нуным арале да курымеш нуным нºлтº.

Скинийым лукмылан.
Давидын псаломжо, 28.

1 Эй, Юмын эргыже-шамыч, Юмылан кон-
дыза, Юмылан самырык тага-шамычым конды-
за, Юмылан чапым да пагалымашым кондыза. 
2 Юмылан Тудын лўмжын чапшым кондыза, свя-
той кудывечыштыже Юмылан кумалза. 3 Юмын 
йўкшº вўд ўмбалне: чапын Юмыжо кўдыртыш, 
Господь шуко вўд ўмбалне. 4 Юмын йўкшº ку-
атле, Юмын йўкшº моткоч чапле. 5 Юмын йўк-
шº кедр пуше‰ге-шамычым тодышт кышка, 
да Ливан курыкысо кедр-шамычымат Юмо 
тодышт пытара. 6 Нуным Ливан курыкын ўш-
кыжаш презыжым пытарыме гае пытара, а 
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йºратымыже* — ик тўкан янлыкын** эргыже гае. 
7 Юмын йўкшº тулйолкыным луктеш. 8 Юмын 
йўкшº ир мландым чытырыкта, да Каддийысе ир 
мландымат Юмо чытырыкта. 9 Юмын йўкшº пўчº-
шамычым пе‰гыдемда да тумерлам чара‰да. Да 
Тудын черкыштыже керек-кºат Тудын чапшым 
каласа. 10 Вўд ташлыме мландым илыме верыш 
Юмо савыра, да Юмо курымеш Кугыжалан шин-
чеш. 11 Юмо шке калыкшылан куатым пуа, Юмо 
Шке калыкшылан тыныслыкым колта.

1 Муро псалом.
Давидын пєртшым уэмдымылан, 29.

2 Эй Юмо, мыйым нºлтыметлан да тушманем-
шамычым мыйын верч куан деч посна кодыметлан 
Тыйым чапландарем. 3 Господь Юмем! Мый Тый-
ым сºрвалышым, да Тый мыйым паремдышыч. 
4 Эй Юмо! Тый чонемым тамык гыч нºлтышыч 
да мыйым шўгар вынемышке кайыше-шамыч 
деч утарышыч. 5 Эй, Юмылан йºрышº-шамыч, 
Господьлан мурыза, Тудын святыньыжым шар-
нымашым увертарыза. 6 Вет чот сырымаштыже 
шыдыже шога, да илымашат Тудын эрыкышты-
же: кастене — шортмаш, эрдене — куан. 7 Сайын 
илымем годым манынам ыле: «Курымеш ом ваш-
талт: 8 Эй Юмо, эрыкет дене мыйын порылы-
кемлан вийым пу!» Тый чуриетым савырышыч, 

*Й º р а т ы м ы ж е — Израиль.
**И к  т ў к а н  я н л ы к — единорог.
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да мом ыштышашымат шинчыдыме лийым. 9 Эй 
Господь, Тыланет йўкын каласем да Юмемым 
сºрвалем. 10 Вўрем деч могай пайда, кунам мый 
шўйын пытышаш улам? Пурак Тыйым чаплан-
дарен кертеш мо? Тудо чынетым увертара мо? 
11 Юмо кольо да мыйым серлагыш, Юмо мыла-
нем полшышем лие. 12 Шортмемым Тый мылам 
йывыртымашке савырышыч, ойго вургемем куш-
кедыч да мыланем йывыртымашым чиктышыч. 
13 Мыйын чапем Тыйым чапландарыже ыле да 
моктымым ынже чарне ыле. Эй Господь, мыйын 
Юмем! Тыйым курымеш ойлен чапландарем.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

Кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь. 
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1 Мучашлан. Давидын псаломжо.
Кугу ойго годым, 30.

2 Эй Юмо, ўшанымашем Тыланет пыштышым 
да курымеш ом вожыл: чынет дене мыйым утарен 
лук. 3 Мый декем пылышетым лишемде, мыйым 
вашке утаре, мыйым утарышаш верч аралыше 
Юмем да толын пурышаш пºртем лий. 4 Вет Тый 
мыйын куатем да арален ашнышем улат, Шке 
лўмет верчын мыйым вўдет да мыйым темет. 
5 Мылам шылтен шындыме оптыш гычын мыйым 
луктат, вет Тый, Господь, мыйын аралышем улат; 
6 Чонемым Тыйын кидышкет пуэм. Эй Господь, 
чынлыкын Юмыжо, Тый мыйым утарышыч. 
7 Кўлдымашым аралыше-шамычым шыч йºрате, а 
мый Юмылан ўшанышым. 8 Тыйын чаманыметлан 
йывыртен куанем, вет ў‰ышº лиймемым ужын, 
чонемым нужналык деч утарышыч 9 Да тушман-
шамыч кидеш мыйым шыч кодо, йолемым кумда 
верышке шогалтышыч. 10 Эй Юмо, мыйым серла-
ге, вет мый пеш ойгырем: сырымет дене шинчам 
вудака‰е, чонем да кºргем пудыранышт. 11 Вет 
илышем чер дене темын нужна‰е, а ий-влак ой-
гырен эртат; нужнан илымашеш вием шагалеме, 
да луэм-шамыч вийдыме лийыч. 12 Чыла тушма-
нем-шамычлан, путыракшым пошкудем-шамыч-
лан, воштылтыш лийым да палымем-шамычлан 
лўдмаш лийым: мыйым ужшо-шамыч мый дечем 
куржыч. 13 Колышо е‰ гае мый е‰ шўмыштº мон-
далтым, пудыргышо ате гае лийым. 14 Вет лишнем 
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илыше-шамычын шукыштын мыйым вурсымыш-
тым кольым; чылан пырля мыйын ваштарешем 
погынен толын, нуно чонемым налаш ка‰ашышт. 
15 Эй Юмо, Тыланет ўшанен, каласышым: Тый 
мыйын Юмем улат! 16 Илышем Тыйын кидыш-
тет: тушманем-шамычын кидышт гыч да мыйым 
поктышо-шамыч деч мыйым утаре. 17 Шке кулет-
лан чуриетын волгыдыжым ончыкто, Шке чама-
нымашет дене мыйым утаре. 18 Эй Юмо! Тыйым 
сºрвален кумалмем верчын вожылаш огыл ыле: 
тек пужлышо-шамыч вожылмашеш кодыт да та-
мыкышке волат. 19 Чын е‰лан ваштареш кугеш-
нен да тудым иземден осалым ойлышо да онда-
лыше йылме-шамыч ойлен кертдыме лийышт. 
20 Эй Юмо, кугу порылыкет моткоч шуко, Тый 
тудым Шке дечет лўдшº-шамычлан саклен ку-
чет, Тыланет ўшаныше-шамычлан тудым айде-
ме эрге-шамыч ончылно ончыктенат! 21 Тый чын 
е‰-шамычым калык пудыраныме гыч е‰ уждымо 
вереш шылтет, нуным осал йылме-шамыч деч 
Шке леведышет йымалне ашнет. 22 Пырдыж дене 
аралыме олаште кугу чаманымашым ончыктышо 
Господь моктымо. 23 Ушем пудыраныме годым 
мый каласышым: шинча ончычет кора‰дыме 
улам. Сандене Тыланет сºрвален кумалмем годым 
Тый сºрвалыме йўкемым кольыч. 24 Эй, Юмылан 
йºрышº-шамыч, чылан Тудым йºратыза, вет Юмо 
чыным йодеш да утыждене кугешныше-шамыч-
лан пºртылта. 25 Эй, Юмылан ўшаныше-шамыч, 
чот шогыза, да тек тендан шўмда пе‰гыде лиеш.
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Давидын псаломжо.                            
Умылтарен туныктышо, 31.

1 Закондымылыкшо кудалтыме да сулыкшо 
касарыме е‰ поро пиалан. 2 Кºн языкшым Юмо 
ок ушештаре да кº йылмыж дене ок чоялане — 
тудо е‰ поро пиалан. 3 Вет ойлыдымо лийым, да 
кече мучко Тыйым ўжмем дене луэм-шамыч вий-
дыме лийыч, 4 Вет Тыйын кидет йўдшº-кечыже 
мыйын ўмбалнем лие; иман вондерын шуралты-
мыжлан кºра мый чот орланышым. 5 Законды-
мо улмем пален нальым да языкем шым шылте, 
закондымо улмемым Юмылан почын ойлем, да 
шўмемын шотдымо улмыжым Тый кудалтышыч. 
6 Тидым ужын, Юмылан йºрышº чыла е‰ кўлеш 
жапыште Тыланет кумалеш, да ташлыше вўд ту-
дын деке ок лишем. 7 Мыйым кучышо ойго деч 
аралалташ верым пуышо Тый улат. Эй йывыр-
тымашем! Авырен налше-шамыч дечын мый-
ым утаре. 8 «Тыйым ушаным ыштем да кайы-
шаш корнетлан тыйым туныктем. Шке шинчам 
тыйын ўмбакет пыштем», — маньыч. 9 Ушдымо 
имне да мул* гае ида лий, нуно лишкет мийыды-
ме лийыт гын, шºрмычым чиктет да сорлыклет. 
10 Языканлан йºсылык шуко, а Юмылан ўшаны-
ше е‰ым чаманымаш вўдыл налеш. 11 Эй, Юмы-
лан йºрышº-шамыч, Юмылан йывыртен куа-
ныза, чын шонымашан-шамыч, чыланат Тудым 
моктыза!

*Мул — лошак.
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Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Святой Юмо, Святой Куатле, Святой Колыды-
мо, мемнам серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Эн Святой Троице, мемнам серлаге; Господь 
Юмо, язык деч мемнам эрыкте; Ашныше Юмо, 
мемнан осалым ыштымынам кудалте; Святой 
Юмо, толын, Шке лўмет верчын, черна деч мем-
нам паремде.

Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Пылпомышто улшо мемнан Ачана! Тыйын 
лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо, 
Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат Пылпомышысо 
гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым, тачылы-
кым, мыланна пу; кудалте мемнан язык-шамыч-
нам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыш-
тым кудалтымына гаяк; языкышке мемнам ит 
пурто, осал дечын мемнам утаре.

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
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тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

Нылымше кафисме деч вара                
тропарь-влак, 7-ше сем

Господь, уло илышым языкыште эртарыше 
ў‰ышемше чонышкем толын пуро да, яжар ўды-
рамашым утарымет гаяк, мыйымат Шке декет 
нал да утаре.

Кызытсе илышын толкынжым эртымем годым 
мучашдымын шуко осалым ыштымем умылем, 
шонымемын виктарышыже укелан кºра Петр гай 
Тыланет йўкын каласем: Христос Юмо, мыйым 
утаре, Айдемым йºратыше улмет дене мыйым 
утаре.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Христосын яндар ўдыр-влаклан ямдылыме 
волгыдо пºртышкыжº вашке пурена да мемнан 
Христос Юмынан пеш поро йўкшым чылан ко-
лына: «Пылпомышын чапшым йºратыше-влак, 
толза». Ушан ўдыр-влак дене пырля пураш манын, 
шке сортанам ўшанымаш дене волгыдемдена.

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



117

Чонем, лектын кайымет деч ончыч сулыкет ка-
саре, вет сулыкан-влаклан сулен налаш неле да 
чытен керташ лийдыме суд лиеш. Пушкыдемше 
шўм дене Господьым сºрвале: пален да палы-
де сулыкым ыштенам, Поро Юмо, Шке Аватын 
сºрвалымыж дене мыйым чамане да утаре.

Юмо, серлаге (40 гана) да молитва:

Господь, Тыланет Иктылан, осалым шарныды-
ме да Порылан, шке сулыкем почам. Мый, йºр-
дымº, сукен возын сºрвалем: Господь, мый су-
лыкым ыштенам, шуко сулыкым ыштенам. Шуко 
йо‰ылышым ыштымемлан кºра Пылпомыш кўк-
шытыш ончалаш ом йºрº гынат, мыйын Юмем, 
Эн Поро да Чаманыше, мыланем чон гыч лекше 
шинчавўдым пу, ала тудын дене мый, колен йом-
мем деч ончыч, Тыйым сºрвален се‰ем да чыла 
сулыкем дечын мушкылт эрнем. Чонемын кап 
деч ойырлымеке, чот лўдыкшº да шучко верла 
гоч эртышаш улам, тушто мыйым айдемым пыта-
раш тºчышº да пычкемышалтше чуриян ия-ша-
мыч авырат, полшаш да утараш пеленем кайыше 
иктат ок лий. Тыйын порылыкетлан ўшанен ку-
малам: Поро Юмо, мыйым лўдыктылшº ия-влак-
лан ит пу; нунын кидыш пуымо улам манын, 
тушманем-шамыч моктанен ынышт керт. Эй 
Господь, Шке чаманымашетым ит мондо, зако-
нетым шуктыдымем семын мыланем ит пºртыл-
тº, Шке чуриетым мый дечем ит савыре. Господь, 
Тый мыйым Шке порылыкет да чаманымашет 
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дене туныкто. Тушманем мыйын верч ынже куа-
не, ваштарешем улшо шыдыжым да осалым ыш-
таш шонымыжым шºрº. Поро Юмо, Тый декет 
на‰гайыше чын корным пу, вет сулыкым ыште-
нам гынат, вес эмлызе деке коштын омыл, вес 
юмо деке кидем шуен омыл. Мыйын кумалмем 
ит шўкал, Шке порылыкет дене мыйым колышт, 
шўмемым Тый дечет лўдмаш дене пе‰гыдемде. 
Господь, Тыйын порылыкет мыйын ўмбалнем 
лийже да чыла шонымашемым тул гае йўлалтыже. 
Господь Юмо, Тый вет Волгыдо улат, чыла вол-
гыдо дечат Волгыдо, чыла куан дечат Кугу Куан, 
чыла лыпландарымаш деч Кугу Лыпландарымаш, 
курым-курым мучко улшо Чын Илыш да Утары-
маш улат. Аминь.

ВИЗЫМШЕ КАФИСМЕ

Давидын псаломжо, еврей-влак дене 
возымо огыл, 32.

1 Эй, Юмылан йºрышº-шамыч, Юмылан йы-
выртыза, Юмылан йºрышº-шамычлан мокташ 
кўлеш: 2 Юмым кўсле дене чаплыза, Тудлан лу 
кылан псалтирь дене мурыза. 3 Тудлан у мурым 
мурыза, Тудлан сайын, кугу йўк дене мурыза! 4 Вет 
Юмын мутшо чын да Тудын чыла пашаже ўшан-
ле улыт. 5 Юмо порылыкым да чын тºрлымым 
йºрата, Юмын порылыкшо дене мланде темын. 
6 Юмын мутшо дене пылпомыш пе‰гыдемдалтын, 
да Тудын умша шўлышыж дене нунын кºргысº 
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*Шувыш — коваште мешак.

чыла куатышт лийыныт. 7 Тудо те‰ыз вўдым шу-
вышеш* темыме гай ик верышке пога, пундашды-
мым аралыме верыш петыра. 8 Юмо деч уло мланде 
лўдшº, да тўняште чыла илыше Тудын деч лўдын 
чытырныже! 9 Вет Тудо каласен — да лийын, Тудо 
шўден — да пўралтыныт. 10 Юмо калык-шамычын 
ка‰ашыштым шалата, е‰-шамычын шонымыш-
тым кора‰да да князь-шамычынат ка‰ашыштым 
кора‰да. 11 Юмын ка‰ашыже курымеш ила, Ту-
дын шўмыштыжº улшо шонымыжо — тукым гыч 
тукымышко. 12 Кºн Юмыжо Господь — тыгай ка-
лык поро пиалан, Тудын кўштымыжым шуктен 
илаш ойырен налме е‰же-шамычат поро пиа-
лан улыт. 13 Юмо Пылпомыш гыч ончалын, чыла 
айдеме эрге-шамычым ужын. 14 Шке ямдылыме 
суртшо гыч мландыште илыше-шамычым чы-
лаштым Тудо ончалын, 15 Кº нунын шўмыштым 
кажныжым посна пўрен да нунын чыла пашаш-
тымат пала. 16 Кугыжа вийже шуко лийме дене 
огеш утаралт, да патыр е‰ куатше шуко лийме 
дене огеш утаралт. 17 Утаралташ имньылан ўша-
наш ок лий: вийже шуко лийме дене тудо утаралт 
ок керт. 18 Теве Господьын шинчаже Тудын деч 
лўдшº-шамыч ўмбалне, Тудын порылыкшылан 
ўшаныше-шамыч ўмбалне: 19 Нунын чоныштым 
колымаш деч утара да шужен ий годым нуным 
тема. 20 Чоннаже Юмым вучен ила, вет Тудо мем-
нан полшышына да аралышына. 21 Мемнан шўм-
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на Тудлан йывырта, да Тудын святой лўмжылан 
ўшанышна. 22 Эй Юмо, Тыланет ўшанен илымы-
на семынак, мыланна Тыйын чаманымашет лий-
же ыле.

1 Давидын псаломжо, кунам 
Авимелех ончылно шке чурийжым 

вашталтен, тудыжо Давидым колтен,                                
да Давид каен, 33.

2 Юмым кеч-могай жапыштат моктен илем, 
Тудым моктымаш — эре мыйын йылмыштем. 
3 Юмын лўмжº дене мыйын чонем моктанаш 
тў‰алеш, да ў‰ышº е‰-шамыч тек колыт да йы-
выртат. 4 Юмым мый денем пырля чапландары-
за да, иквереш погынен, Тудын лўмжым нºлте-
на. 5 Мый Юмым кычальым, Тудо мыйым кольо 
да чыла ойгем деч утарыш. 6 Тудын деке толза 
да волгалтса, да тендан чурийда вожылмашке ок 
пуро. 7 Теве тиде ў‰ышº сºрвален кумале, да Юмо 
тудым кольо да чыла ойгыж деч утарыш. 8 Юмо 
деч лўдшº-шамычым Юмын Суксыжо йыр авы-
рен налеш да утара. 9 Тамлен ончыза да Юмын 
могай поро улмыжым ужыда: Тудлан ўшаныше 
е‰ поро пиалан! 10 Эй, Юмын святойжо-шамыч, 
чыланат Тудын деч лўдын шогыза, вет Тудын деч 
лўдшº-шамыч йорлеш огыт код. 11 Поян-шамыч 
йорлештыныт да шуженыт, а Юмым кычалше-
шамыч порылык деч посна огыт код. 12 Эй, ик-
шыве-шамыч, толза, мыйым колыштса, тендам 
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Юмо деч лўдаш туныктем. 13 Кº илышым йºра-
та, кº поро кече-шамычым ужнеже? 14 Йылметым 
осаллык деч да умшатым чояланен ойлымо деч 
кучо. 15 Осал паша деч кора‰ да порым ыште, ты-
ныслыкым кычал да тудын деке вашке. 16 Юмын 
шинчаже Тудлан йºрышº-шамыч ўмбалне, а Ту-
дын пылышыже нунын кумалмыштым колыш-
теш. 17 Юмын чурийже осалым ыштыше-шамыч 
ваштареш: нунын нерген шарнымашым мланде 
ўмбач пытарышаш верч. 18 Юмылан йºрышº-ша-
мыч сºрвален кумальыч, да Юмо нуным колын 
да чыла ойгышт деч утарен. 19 Ойгырышо шўман-
шамычлан Юмо лишыл да ў‰ышº шўлышан-
шамычым утара. 20 Юмылан йºрышº-шамычын 
ойгышт шуко гынат, чылаж дечат Юмо нуным 
утара. 21 Юмо нунын чыла луыштым арала, ну-
нын ик луыштат ок пудырго. 22 Языкан-шамычын 
колымашышт пеш шучко, да Юмылан йºрышº-
шамычым ужын кертдыме-влак языкыш пурат. 
23 Юмо Шке кулжо-шамычын чоныштым утара, 
да Тудлан ўшанен илыше-шамыч иктат языкан 
огыт лий.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 
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Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

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

Давидын псаломжо, 34.
1 Эй Юмо, мыйым шотлыдымо-шамычым су-

дитле, мыйым се‰аш шонышо-шамычым се‰е. 
2 Керде ден авыртышым нал да мылам полшаш 
шогал. 3 Кердетым лук да мыйым поктышо-ша-
мыч ваштареш шогал, мыйын чонемлан каласе: 
«Мый тыйын утарышет улам». 4 Мыйын чонем 
кычалше-шамыч тек вожылмашеш кодыт да на-
мысыш пурат, а мылам осалым ыштыше-шамыч 
тек ше‰гек чакнат да вожылмашеш кодыт. 5 Тек 
нуно мардеж пуал колтымо пурак гае лийыт, да 
Юмын Суксыжо нуным поктен колта. 6 Тек ну-
нын корнышт пычкемыш да яклака лиеш, а 
Юмын Суксыжо тек нуным поктен кая: 7 Вет ти-
такем уке ўмбачак, мыйым пытараш шонен, шке 
вапшыштым шылтен шындышт, арамак мыйын 
чонем мыскылышт. 8 Тек палыдыме вапш тудо 
е‰ым леведеш, да шке шындыме лºдыжº туды-
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мак куча, тек тудо шке вапшешыже шке пижеш. 
9 Мыйын чонем Юмылан йывырта, Тудын утары-
мыжлан куана. 10 Чыла луэмат каласа: эй Господь, 
эй Господь! Тыйын гай кº уло? Тый вийдымым 
виян-шамычын кидышт деч утарет, толышо-ша-
мыч деч йорлым да незерым утарыше Тый улат. 
11 Шоякым ойлышо-шамыч мыйын ваштарешем 
шогальыч да мый дечем мыйын палыдымем йо-
дыштыч. 12 Мыйын порылыкемлан осал дене 
пºртылтышт да мыйын чонем саскадыме лий-
же маньыч. 13 Нунын поктылмышт годым мый, 
шўкшº вургемым чиен да пўтым кучен, чонемым 
ў‰ышемдышым, да кумалмашем шке кºргышкем 
савырнен тольо. 14 Мый лишылемлан, изамлан 
йºрышаш гай нунылан йºраш тºчышым; шортшо 
да ойгырышо гай ў‰ышемын коштым. 15 А нуно 
мыйын ваштареш йывыртен погынышт, мыйым 
сусырташ погынышт, а мый паленат омыл. Нуно 
шелалтыч, но шўмышт ыш пушкыдем: 16 Мый-
ым тергышт, воштылын-о‰арен шогышт, мый-
ын ўмбакем пўйыштым пурыч. 17 Эй Господь, ку-
нам Тый тидым ужат? Чонемым нунын осалым 
ыштымышт деч, шкет чонемым лев деч кора‰де. 
18 Кугу погынымаште Тыйым чапландарем, шуко 
калык коклаште Тыйым моктем. 19 Мыйын ваш-
тареш арамак осалым ыштыше-шамыч, мыйым 
арамак ужмышудымо да шинчаштым пўялше-ша-
мыч мыйын нерген тек огыт йывырте. 20 Вет нуно 
мыланем тыныслыкым ойлышт гынат, шыдышт 
дене осалым шонышт. 21 Мыйын ўмбак кычкы-



124

рен каласышт: «Сай, сай, мемнан шинчана ужо!» 
22 Эй Юмо, Тый тидым ужыч, пелештыде ит код. 
Эй Юмо, мый дечем ит кора‰! 23 Эй Господь, кы-
нел, мыйын судемым умыло. Эй Юмем да мый-
ын Господем, мыйын йºсланымем уж. 24 Эй Юмо, 
мыйым чынет дене тºрлº. Господь Юмем! Нуно 
мыйын верч ынышт йывырте ыле. 25 Тек шке 
шўмыштышт «Сай, сай, чонна йодмо семын лие!» 
манын огыт керт; «Тудым нелын кертна» манын, 
ынышт ойло ыле. 26 Мыйын пиалдыме лиймемлан 
йывыртыше-влак тек чылан вожылыт да вожыл-
тарыме лийыт; да шкеныштым кўшкº шынды-
ше-шамыч тек намысыш пурат да мыскылтыш 
дене леведалтыт. 27 Мыйын чыныш лекшашемым 
вучышо-влак тек йывыртен куанат, Юмын кул-
жылан тынысым йодшо-влак тек чарныде ойлат: 
«Господь чапланыже!» 28 Тек йылмем Тыйын чы-
нетлан да кече мучко Тыйым мокташ тунемеш.

1 Мучашлан. Юмын шочшыжо                          
Давидын псаломжо, 35.

2 Закон ваштареш чот шогышо шке кºргыш-
тыжº языкланаш шона: Юмо деч лўдмаш шин-
ча ончылныжо уке. 3 Пуйто тудо закондымылык-
шым ужын да тудым ужмышудымо лийын, тидын 
дене шкенжым шке ондален. 4 Умша гыч лекше 
мутшо — закондымылык да чояланымаш: тудо 
порылан тунемаш шонен огыл. 5 Кийыме верыш-
тыже закондымылык нерген шонен, чыла тўр-
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лº йºрдымº корныш тошкалын да осаллык деч 
йырнен огыл. 6 Эй Юмо, Тыйын чаманымашет 
Пылпомышто да Тыйын чынлыкет пыл-шамыч 
деке шумешке. 7 Тыйын чынет — Юмын курык 
гае, Тыйын пўрымашет — мучашдыме келгыт: эй 
Юмо, е‰-шамычымат, вольык-шамычымат Тый 
аралет! 8 Эй Юмо, Тый Шке чаманымашетым чот 
шукемдышыч, айдеме тукым эрге-шамыч Тый-
ын шулдырет йымалне порын аралалташ ўшанат. 
9 Тыйын пºртетын поянлыкше дене темыт, да 
тамле памашет гыч нуным йўктет. 10 Вет илышым 
пуышо памаш Тый денет, Тыйын волгыдыштет 
волгыдым ужына. 11 Тыйым палыше-шамычлан 
чаманымашым да чын шўман-шамычлан чыне-
тым шукемде. 12 Кугешнышын йолжо лишкем 
ынже тол, да языкан е‰ын кидше мыйым ынже 
тарвате! 13 Закондымын ыштыше-шамыч тушто 
чыланат пытеныт, нуно шўкал кора‰дыме улыт 
да шогалын огыт керт.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
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демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

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

Давидын псаломжо, 36.
1 Чоя е‰ гае лияш ит тºчº да закондымын ыш-

тышылан ит кºране. 2 Вет нуно шудо гае вашке 
кошкат да ужар шудо гае вашке возыт. 3 Господь-
лан ўшане да порым ыште, мланде ўмбалне иле 
да тудын поянлыкше дене пайдаланаш тў‰алат. 
4 Юмылан куанен иле, да Тудо тыланет шўмет 
йодмым пуа. 5 Корнетым Юмылан поч да Тудлан 
ўшане, да Тудо шукта: 6 Тыйын чынетым волгы-
дыш луктеш да пўрымашетым кечывал кече гайым 
ышта. 7 Юмым колышт иле да Тудлан кумал. Шке 
корныштыжо чыла шуктышо, но закондымын 
ыштыше е‰лан ит кºране. 8 Шыдешкыметым 
чарне да кугун сырыметым кудалте, шоякым ыш-
тыше-шамыч почеш ит кай. 9 Вет чояланыше-ша-
мыч пытат, Юмын кўштымыжым кугу чытымаш 
дене шуктышо е‰-шамычлан мланде возеш. 
10 Шукат ок эрте, а языкан е‰ огеш лий, да тудын 
вержым кычалат гынат, от му. 11 ™‰ышº-шамыч-
лан мланде возеш, да шуко тыныслык дене шер 
темын канат. 12 Языкан е‰ чын е‰ым эскера да 
тудын ўмбаке пўйжым пуреш. 13 Юмо языканым 
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вожылмашыш луктеш, вет тудын кечыже пытен 
толшашым ончылгоч ужеш. 14 Незер ден йорлым 
пытараш да чын шонымашан-шамычым шурал-
таш манын, языкан-шамыч кердыштым луктыч, 
пикшыштым чымен ямдылышт. 15 Нунын кер-
дышт тек шке шўмышкышт пура, да пикшышт 
тодылалтеш. 16 Юмылан йºрышº-шамычын пеш 
шагал погыштат языкан-шамычын шуко поян-
лыкышт деч сайрак. 17 Вет языкан-шамычын чо-
гашылышт кўрышталтыт, а Юмылан йºрышº-
шамычым Юмо пе‰гыдемда. 18 Язык деч посна 
илыше-шамычын корныштым Юмо пала, да 
нунын ужашышт курымеш огеш пыте. 19 Шучко 
жапыште нуно вожылмашеш огыт код да кинде 
укеан кечылаштат темыт, а языкан-шамыч пы-
тат. 20 Юмын тушманже-шамыч чапланымышт да 
нºлталалтмышт годым шикш шаланыме гае ша-
ланышт. 21 Языкан е‰ вучымеш налеш да огеш 
пºртылтº, а Юмылан йºрышº е‰ йывыртен тўла. 
22 Да Юмым моктышо-шамыч мландан лийыт, а 
Тудым шудалшыже йомын пытат. 23 Юмо айдемын 
корныжым виктара да тудын корныжлан пеш ку-
ана: 24 Е‰ камвозеш гынат, огеш эмгане, вет Юмо 
тудын кидшым пе‰гыдемда. 25 Самырык ыльым да 
теве ынде шо‰гемым, но Юмылан йºрышº е‰ым 
ºрдыжеш кодымым да тудын тукымжын киндым 
йодышт коштмым шым уж. 26 Юмылан йºрышº 
е‰ кечын порылыкым ышта да вучымешат пуа, да 
тудын тукымжо пагалыме лиеш. 27 Осал деч кора‰ 
да порым ыште, да курым-курымеш илет. 28 Вет 
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Юмо чын судым йºрата да Шканже йºрышº-ша-
мычым огеш кодо, нуно курымеш аралалтыт, а 
закондымо-шамычше поктен колтымо лийыт, да 
пужлышо-шамычын тукымыштат пыта. 29 А Юмы-
лан йºрышº-шамычлан мланде пуалтеш, да ту-
шан нуно курым-курымлан вера‰ыт. 30 Юмылан 
йºрышº е‰ын умшаже шинчымашлан тунемеш, 
да тудын йылмыже чыным ойла. 31 Юмын законжо 
тудын шўмыштыжº, да тудын йолжо огеш шўрт-
ньº. 32 Языкан е‰ Юмылан йºрышº е‰ым ва‰ен 
коштеш да тудым пушташ кычалеш, 33 А Юмо ту-
дым языкан е‰ын кидешыже огеш кодо да туд-
лан судым ыштымыже годымат тудым титаклаш 
огеш пу. 34 Юмылан ўшане да тудын корныж дене 
кошт, да тылат вочшаш мландым тылат пуышаш 
верч тыйым нºлта, да языкан-шамычын йомын 
пытымыштым ужат. 35 Пужлышо е‰ын моктаны-
мыжым да Ливан курыкысо кедр гае кугешны-
мыжым ужым: 36 Да лишычше эртен кайышым, да 
теве тудо уке: тудым кычальым, а тудын вержат 
уке. 37 Осал ит лий да чыным уж, вет тынысле ай-
демын ончыкылыкшо уло. 38 Закондымо-шамыч-
ше чылан йомын пытат, пужлышо-шамычын мо 
кодшыжат пыта. 39 А Юмылан йºрышº-шамычын 
утаралтмашышт Юмо деч, да ойган жапыште 
Тудо нуным арала. 40 Юмо нунылан полша да ну-
ным утара, языкан-шамыч кокла гыч утарен на-
леш да арален кода, вет нуно Тудлан ўшаненыт.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кыз-
ытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. Аминь
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Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Святой Юмо, Святой Куатле, Святой Колыды-
мо, мемнам серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Эн Святой Троице, мемнам серлаге; Господь 
Юмо, язык деч мемнам эрыкте; Ашныше Юмо, 
мемнан осалым ыштымынам кудалте; Святой 
Юмо, толын, Шке лўмет верчын, черна деч мем-
нам паремде. Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Пылпомышто улшо мемнан Ачана! Тыйын 
лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо, 
Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат Пылпомышысо 
гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым, тачылы-
кым, мыланна пу; кудалте мемнан язык-шамыч-
нам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыш-
тым кудалтымына гаяк; языкышке мемнам ит 
пурто, осал дечын мемнам утаре.

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме се-
мын тиде илышыште шуко языкым ыштен гы-
нат, Айдемым йºратыше Юмо улметлан кºра 
Тый тудым проститле да чамане (кумалына), 
курымашлык орлык деч утаре (кумалына), Пы-
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лпомышысо Кугыжанышышкет пуртен ашне 
(кумалына) да мемнан чонланат пайдалым ыште 
(кумалына).

Визымше кафисме деч вара                          
тропарь-влак, 5-ше сем

Христос Юмем, Тыйын престолет чот лў-
дыкшº, а мыйын илышем ондалымаш дене те-
мын: Поро да Айдемым йºратыше, Тый мый-
ым от чамане гын, ончыкылык орлык деч кº 
утара?

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Мланде ўмбалнысе илыш верч тыршымем 
мыйым рай гыч поктен лукто; ўшаным йомда-
рышым, мом ынде ыштем? Cандене капкам кы-
рем да сºрвалем: Господь, Господь, сулык ыш-
тымем верч ºкынымемлан кºра капкатым поч да 
мыйым утаре.

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

Юмым Шочыктышо ™дыр, Тыйын черкетым 
кузе лўмдена? Шўлышын каныме верже але Пыл-
помышын шерыжын райже? Мучашдыме илыш 
верч тыршыше, Тыйын чыла порылыкет уло, 
мемнан чоннам утарышаш верч Христосым эреак 
сºрвале.

Юмо, серлаге (40 гана) да молитва:
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Чын ыштыше да моктымо Юмо, пеш кугу да 
виян Юмо, курым-курымаш Юмо, мыйым, су-
лыкан айдемым, тиде жапыште колышт: чояла-
ныде сºрвалыше е‰ым колышташ сºренат вет, 
йырнык умшан улам да сулыкеш варнен пыте-
нам гынат, мыйым ит шўкал. Мланде ўмбал-
не илыше-шамычын да ºрдыж верлаште кошт-
шо-влакынат ўшанышт Тый улат. Сарўзгар ден 
авыртышым нал да мылам полшаш шогал, кер-
детым ямдыле да мыйым поктылшо-влак вашта-
реш нºлтал. Мыйын ушдымылыкемын чурийже 
ончыч осал шўлыш-влакым поктен колто: ушем 
гыч ужмышудымаш шўлыш, осалым шарны-
ме шўлыш, кºраныме да сайын кояш тºчымº 
шўлыш, лўдмº да ойгырымо шўлыш, кугешны-
ме да моло тўрлº осал шўлыш тек кора‰ каят. 
Иян алгаштарымыж дене ылыжше чыла тўрлº 
кумыл шупшмаш да капын осал таранымыже 
шулышт, тек мыйын чонем, капем да шўлышем 
Тыйын святой туныктымашетын волгыдыж дене 
темеш. Тыйын шуко порылыкет дене пе‰гыде 
ўшанымашке да ийготлан келшыше тичмаш-
лыкыш шуам, тунам чыла Суксо да Юмылан 
йºрышº-шамыч дене пырля Тыйын Эн Святой 
да чапле лўметым моктем, Ачан, Эргын, Святой 
Шўлышын, кызытат, керек-кунамат, курым-ку-
рым мучкак. Аминь.
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КУДЫМШО КАФИСМЕ
1 Давидын псаломжо.                                 

Шуматкечым шарнаш, 37.
2 Эй Юмо, шыдешкымет дене мыйым ит титак-

ле да сырымет дене мылам орлыкым ит ужыкто. 
3 Вет Тыйын умдет-шамыч мыланем керылты-
ныт, да Тый кидетым мыйын ўмбалан нелемде-
нат. 4 Тыйын шыдет улмылан мыйын капем огеш 
парем, языкем улмо дене мыйын луэм огеш ты-
ныслане. 5 Вет мыйын закондымылыкем вуемымат 
эртен, неле нумалтыш гае мыйым темден шога. 
6 Уш деч посна илымем дене мыйын сусырем-ша-
мыч шўйыныт да ўпшалтыт. 7 Орланымем дене 
чылтак пўгырнен пытышым, кече мучко ойгырен 
коштам. 8 Мыйын уло кºргем намыс дене темын, 
мыйын капем огеш парем. 9 Чот йºсланышым да 
ў‰ышемым, шўмемын ойгырымыжо дене мўгы-
рен шортым. 10 Эй Юмо, мыйын чыла чон йод-
машем Тыйын ончылнет, да мыйын ойгырен 
шўлалтымемат Тый дечет шолып огыл. 11 Мыйын 
шўмем пудыраныш, йыжы‰емат пытыш, шинча 
волгыдем ыле, ынде тудат уке. 12 Йолташем ден 
шўмбелем-шамыч, ончыкем толын, ваштарешем 
шогальыч, 13 А лишылем-шамыч мый дечем мўн-
дыркº шогальыч; чонем кычалше-шамыч мыйым 
шыгыремдышт, мыланем осалым кычалше-ша-
мыч шоям ойлышт да чояланышаш нерген кечы-
гут ка‰ашышт. 14 Мыйже со‰гыра гай колын омыл 
да йылмыдыме гай шке умшамат почын омыл. 
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15 Да колын кертдыме е‰ гай умшам дене вашму-
тым пуыде шогышым. 16 Эй Юмо, вет мый Ты-
ланет ўшанышым: Господь Юмем, Тый мыйым 
колат. 17 Вет мый каласышым: «Тушманем-шамыч 
мыйын верч тек огыт куане», — вет мыйын йо-
лем шўртньымº годым нуно кугешнен шогышт. 
18 Сусырым чыташ мый ямде улам, да мыйын ор-
лыкем эреак ончылнем. 19 Вет закондымо улмем 
нерген мый увертарем да языкем верчын тургыж-
ланаш тў‰алам. 20 Мыйын тушманем-шамыч илат 
да мый дечем виянрак лийыныт, да мыйым ара-
мак ужын кертдыме-шамыч шукемыч. 21 Мыйын 
порылыкем ваштареш осалым ыштыше-шамыч 
мыйын порым ыштымемлан верч мыйын ўмба-
кем шоям ойлышт. 22 Эй Господь, мыйын Юмем, 
мыйым ит кудалте, мый дечем ит ойырло! 23 Мый-
ым утарыше Юмо, мыланем полшаш вашке!

1 Мучашлан. Идифумлан.                             
Давидын мурыжо, 38.

2 Мый каласышым: йылмем дене языкым ыш-
таш огыл манын, корнем аралаш тў‰алам. Язы-
кан е‰ын мыйын ончылнем шогымыж годым мый 
умшамлан аралтышым пыштышым. 3 Йылмыдыме 
лийым да ў‰ышемым, порылыкым йомдарышым 
да шыпланышым, да мыйын черем кºргышкем 
мº‰геш пºртыльº. 4 Кºргыштем шўмем ырыш, да 
мыйын шонымаштем тул ылыже. Йылмем дене ка-
ласышым: 5 Эй Юмо, кунам колышашем да илы-
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шаш кечемын мыняре кодмыжым каласе. Илашем 
мыняре кодын, палем ыле. 6 Теве Тый кечем-ша-
мычым шеч дене висенат, да Тыйын ончылнет 
мыйын илышем нимо уке гае гына. 7 Чынак, чыла-
жат арам, чыла илыше е‰жат. Чынак, е‰ вет ўмыл 
гае коштеш; тудо укеланак шкенжым тургыжланда-
ра, погым пога, а кºлан погымыжым ок пале. 8 Кы-
зытат кº мыйын ўшанем? Юмо огыл мо? Мыйын 
илышемат Тый дечет. 9 Чыла закон деч посна ыш-
тымем деч мыйым утаре: Тый ушдымылан мыйым 
мыскылаш эрыкым пуэнат. 10 Мый йылмыдыме 
лийым да умшамым шым поч, вет Тый тыге ыш-
тенат. 11 Тыйын сусыртымет деч мыйым кора‰де, 
вет Тыйын пе‰гыде кидет деч мый пытем. 12 Закон-
дымо улмыжлан кºра осал пашажым ончыктымо 
дене Тый е‰ым туныктышыч да тудын илышыжым 
э‰ыремышвотым ўштылмº гае пытарышыч: чынак, 
чыла е‰ат арам тургыжлана! 13 Эй Юмо, кумалмемым 
кол да сºрвалымемлан пылышетым савыре, шинчавў-
демлан пелештыде ит код, вет мый Тыйын ончылнет 
ачам-шамыч гаяк куснен коштшо да толын илыше 
улам. 14 Колен колтымешке да уке лиймешке тыны-
сын илаш манын, мыланем куштылгылыкым пу.

1 Мучашлан.
Давидын псаломжо, 39.

2 Мый Юмылан пеш чот ўшанышым, да Тудо 
мыйым колышто да кумалмем кольо, 3 Мыйым 
шучко вынем гыч да лўкº куп гыч лукто, йо-
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лем кў ўмбаке шогалтыш, ошкылем тºрлатен 
колтыш. 4 Юмыланна мурымо у мурым умша-
шем пыштыш: шукышт ужыт да лўдыт, Юмы-
лан ўшанат. 5 Юмын лўмжылан ўшаныше е‰ 
поро пиалан, тудо кўлдымº пашашке да шоя 
ойгырымашке ок ушно. 6 Господь Юмем, Тый 
ºрыктарыше пашам шуко ыштенат, нунын 
шуко улмышт нерген увертарышым, ойлышым: 
Тыйын шонымет гае шонышо иктат уке. 7 На-
дырым да кумалаш кондымым Тыйын налмет 
ыш шу, мылам капым ямдылышыч, язык верчын 
йўлалтен кумалмымат шыч йод. 8 Тунам Мый ка-
ласышым: теве мием, книгаште Мыйын нерген 
возалтын. 9 Эй Юмем, Тыйын эрыкетым шукты-
нем, да Тыйын законет — Мыйын кºргыштем. 
10 Кугу погынымаште чыным ойлышым, умша-
мым ом чаре. 11 Эй Юмо, Тый палет. Тыйын чы-
нетым шўмыштем шылтен шым кийыкте, Тый-
ын чынетым да утарыметым каласышым, Тыйын 
порылыкетым да чынетым кугу погынымаш деч 
шым шылте. 12 Эй Юмо, сайлыкетым мый дечем 
ит нал: Тыйын чаманымаш ден чынет эреак мый-
ым аралышт ыле. 13 Вет мыйым мучашдыме шуко 
осаллык авырен нале, закондымылыкем мыйым 
авырыш, шинчамат ончен ыш керт, нуно вуйысо 
ўпем дечат утла шукемыч, да шўм-кылем луш-
кыш. 14 Эй Господь, мыйым утараш кумылан лий! 
Эй Господь, мыланем полшаш вашке. 15 Чоне-
мым налаш кычалше-шамыч чыланат намысыш 
пурат да вожылмашеш кодыт, мылам осалым шо-
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нышо-шамыч вожылмашеш кодышт да мº‰геш 
савырнышт. 16 Мыйым, мыскылен, «сай, сай» ма-
нын илыше-шамыч вашке вожылмашеш кодышт. 
17 Эй Юмо, Тыйым кычалше-шамыч чыланат Ты-
ланет йывыртен куанышт, да Тыйын утарыметым 
йºратыше-шамыч чыла годымат ойлышт: «Юмо 
чапланыже!» 18 Мый йорло да незер улам, мыйын 
нерген Юмо тургыжлана. Мылам Полшышо да 
мыйым Аралыше Тый улат. Эй Юмо, мыланем 
полшаш ит мондо!

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме се-
мын тиде илышыште шуко языкым ыштен гы-
нат, Айдемым йºратыше Юмо улметлан кºра 
Тый тудым проститле да чамане (кумалына), 
курымашлык орлык деч утаре (кумалына), Пы-
лпомышысо Кугыжанышышкет пуртен ашне 
(кумалына) да мемнан чонланат пайдалым ыште 
(кумалына).

Кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь. 
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1 Мучашлан. Давидын псаломжо, 40.
2 Йорло ден незерлан порылыкым ышташ шо-

нышо е‰ поро пиалан, йºсылык кечын Юмо ту-
дым утара. 3 Юмо тудым аралыже, кужу ўмыра-
ным да мланде ўмбалне поро пиаланым ыштыже, 
да тушман-шамыч кидышке ынже пу. 4 Черланен 
кийыме верыштыже тудлан Юмо полша! Черла-
нен кийыме вержымат йºршеш вашталтен. 5 Мый 
каласышым: «Эй Юмо, мыйым серлаге, чонемым 
паремде, вет Тыйын ончылнет мый языкыш пу-
рышым». 6 Тушманем-шамыч мыйын нерген оса-
лым каласышт: «Кунам тудо кола да лўмжº мондал-
теш?» 7 Да мыйым ужаш пурышо е‰ шўмыштыжº 
шоякым ойлыш, шканже закондымылыкым по-
гыш. Вара, тўжваке лектын, пырля ойлен кел-
шышт: 8 Тушманем-шамыч чыланат мыйын нерген 
шолып ойлышт, мылам осалым ышташ шонышт. 
9 Мыйын ваштарешем закондымылык мутым ка-
ласышт: «Мален колтымеке, тудо ынде кынелеш 
мо?» 10 Вет мый денем келшен илыше ўшаныме 
е‰ем, киндемым кочшо е‰, мыйым шўртньыкташ 
йолжым нºлтале. 11 Эй Юмо, Тый мыйым серлаге 
да мыйым кынелте, да мый нунылан пºртылтем. 
12 Тушманем мыйын нерген осалым шонен огеш йы-
вырте гын, тыге мый Тыйын йºратыметым пален 
налам. 13 Осал лийдымемлан Тый мыйым йºратен 
нальыч да Шке ончыланет курымеш чоткыдем-
дышыч. 14 Израильын Господь Юмыжо курым-ку-
рымеш моктымо. Тыге лийже. Тыге лийже.
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1 Мучашлан.                                               
Корейын эргыже-влаклан тунемаш.
Давидын псаломжо, еврей-влак дене 

возымо огыл, 41.
2 Пўчын памаш вўд деке мийымыже шумо гае, 

эй Юмо, мыйын чонем Тый декет мияш шона. 
3 Куатле, Илыше Юмым мыйын чонем пеш уж-
неже: «Юмын чурийже ончыко кунам миен лек-
там?» 4 Кече еда мылам «Юмет кушто?» манме 
годым шинчавўдем йўдшº-кечыже кинде олмеш 
лие. 5 Єрмº верыш кайышашем да Юмын пºр-
тышкыжº йывыртыше умша дене, пайрем йўк 
дене Юмым чапландарен пурышашем ушешем 
возо, да чонемын кумылжо почылто. 6 Эй, чонем, 
молан ойгырет, молан мыйым тургыжландарет? 
Юмылан ўшане! Вет мый Тудым моктен ойлем: 
«Тый мыйын утарышем да мыйын Юмем улат. 
7 Кºргыштем чонем тарваныш, сандене Тыйым 
Иордан ден Ермон мланде да Изи гына курык 
гычат ушешем налам». 8 Шу‰галт йогышо вўде-
тын йўкшº дене поргем поргемым ўжеш: Тыйын 
чыла тура толкынет да вўдо‰го-шамычет мыйын 
ўмбачем кайышт. 9 Кечывалым Юмо Шке поры-
лыкшым ончыкта, а йўдым мый Тудлан мурем 
да илышемын Юмыжлан кумалам. 10 Юмылан 
каласем: «Мыйын аралышем Тый улат, мыйым 
молан мондышыч? Тушманем-шамыч орланда-
рыме годым молан мый ойгырен коштам?» 11 Лу-
эм-шамыч пудыргымо годым тушманем-шамыч 
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«Тыйын Юмет кушто?» манын, кече еда мылам 
мыскылен ойлышт. 12 Эй, чонем, молан ойгырет? 
Молан мыйым тургыжландарет? Юмылан ўшане! 
Вет мый Тудым моктен ойлем: «Тый мыйын ута-
рышем да мыйын Юмем улат».

Давидын псаломжо, еврей-влак дене                 
возымо огыл, 42.

1 Эй Юмо, мыланем судым ыште да нелылы-
кем уж; йºрдымº калык деч, шояк да чояланыше 
е‰ деч мыйым утаре. 2 Эй Юмо, вет Тый мыйын 
пе‰гыдылыкем улат. Тый молан мыйым савырен 
колтышыч? Тушманем мыскылыме годым мый 
молан ойгырен коштам? 3 Тыйын волгыдетым да 
чынетым колто, нуно мыйым туныктат да Тыйын 
святой курыкышкет да илыме верышкет пуртат. 
4 Мый Юмын жертвенникше деке мием, рвезы-
лыкем куандарыше Юмын лишкыже. Эй Юмо, 
эй Юмем, кўсле дене Тыйым моктем! 5 Эй, чонем, 
молан ойгырет? Молан мыйым тургыжландарет? 
Юмылан ўшане! Вет мый Тудым моктен ойлем: 
«Тый мыйын утарышем да мыйын Юмем улат».

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 
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Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

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

1 Мучашлан. Корейын эргыже-влаклан.              
Тунемаш, 43.

2 Эй Юмо, тошто кечылаште, ачана-шамычын 
кечылаштышт, Тыйын ыштыме пашат нерген ме 
пылышна дене колна да ачана-шамычат мыланна 
увертарышт. 3 Тыйын кидет вес калык-шамычым 
пытарен, а Тый ачана-шамычым вера‰денат; йот 
калык-шамычлан йºсым ужыктенат да нуным 
поктен колтенат. 4 Вет ачана-шамыч мландым 
шке кердышт дене налын огытыл, да нуным шке 
вийышт огыл, а Тыйын кидет, куатет да чуриетын 
волгыдыжо утарен, вет Тый нунылан поро кумы-
летым ончыктенат. 5 Тый Шке мыйын Кугыжам 
да мыйын Юмем улат, Тый Иаковлан утарыма-
шым пуышо улат. 6 Тый денет тушман-шамычым 
се‰ена да мемнан ваштареш лекше-шамычым 
Тыйын лўмет дене укешке луктына. 7 Вет мый 
пикшемлан ом ўшане да кердем мыйым огеш ута-
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ре. 8 Вет поктылшо-шамыч деч мемнам Тый ута-
рышыч да мемнам ужын кертдыме-шамычымат 
вожылмашке пуртышыч. 9 Кече еда Юмым мок-
тена да Тыйын лўметым курымеш почын ойле-
на. 10 Кызыт Тый мемнам савырен колтышыч да 
вожылмашке пуртышыч, эй Юмо, ынде мемнан 
вийна дене пырля от лек. 11 Мемнам тушман-ша-
мыч деч мº‰геш савырышыч, да ужын кертдыме-
шамыч мемнам толен кодышт: 12 Тый мемнам шо-
рык-шамычым кочкаш пуымо гае пуэнат да йот 
калык коклашке шалатен колтенат. 13 Тый Шке 
калыкетым ак деч посна пуышыч, да йывыртен 
йўкланымаште ме шукын ышна лий. 14 Мемнам 
пошкудо-шамычлан мыскылаш, мемнан йыр 
илыше-шамычлан о‰арен воштылаш кодышыч. 
15 Тый мемнам йот калык-шамыч коклаште вош-
тылтышлан пыштенат, е‰-шамыч, воштылын, 
вуйыштым мемнан велке рўзалтат. 16 Намысем 
кече мучко шинча ончылнем, да чуриемын во-
жылмашыже мыйым леведе, 17 Мыскылыше деч 
да орлышын йўкшº деч, тушманын да поктышын 
чурийже деч орланем. 18 Чыла тиде мыланна лога-
ле, но Тыйым ышна мондо да кўштыметым ышна 
пудырто, 19 Мемнан йолгорнынам Шке корнет 
гыч кора‰денат гынат, мемнан шўмна Тый дечет 
ыш кора‰: 20 Вет орлык ужмо верыштына мемнам 
ў‰ышемдышыч, да колымашын ўмылжº мем-
нам леведе. 21 Юмынан лўмжым мондена да йот 
юмылан киднам нºлталына гын, 22 Юмо тидлан 
мутым кучаш ок шогалте мо? Вет Тудо шўмын 
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шолып шонымашыжым пала. 23 Тыйын верч мем-
нам кече еда пуштедат, шўшкылшаш шорыклан 
шотлат. 24 Эй Юмо, кынел, молан малет? Кынел 
да мемнам чылтак ит кудалте. 25 Чуриетым молан 
савырет? Мемнан йорлылыкнам да ойгынам мо-
лан мондет? 26 Вет чонна ў‰ышеме, пурак гае лие, 
кºргына мландеш пиже. 27 Эй Юмо, кынелын, 
мыланна полшо да Шке лўмет верчын мемнам 
утаре!

1 Мучашлан. Вашталтме нерген.                
Корейын эргыже-влаклан тунемаш.

Йєратыме е‰ нерген муро, 44.
2 Мыйын шўмем поро мутым луктеш, пашам 

нерген Кугыжалан ойлем: мыйын йылмем — 
вашке возышо книгазын тояже. 3 Тыйын чевер-
лыкет чыла айдеме эрге-шамыч дечат чапле! 
Тыйын умшат гыч поро кумыл шарлен, да Юмо 
Тыйым курым-курымлан суапландарен. 4 Эй, 
Виян, кердетым кыдалешет ўштал, 5 Моторлы-
кет да сайлыкет дене чын верч, ў‰ышылык да 
виклык верч чоткыдем, вашке да кугыжалане, 
да Тыйын пурла кидет Тыйым ºрыктарышын 
на‰гая. 6 Эй, Виян, Тыйын пикш умдет-шамыч 
пеш пўсº улыт, нуно Кугыжан тушманже-ша-
мычын шўмышкº керылтыт, калык-шамыч йол 
йымакет йºралтыт. 7 Эй Юмо, Тыйын престо-
лет курым-курымеш. Кугыжалыкетын тояже — 
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чын тоя: 8 Тый чынлыкым йºратенат да закон-
дымылыкым ужын кертдыме лийынат, эй Юмо, 
садлан верч Тыйын Юмет куандарыше ўй дене 
Тый денет иктеш улшо-шамыч деч утла Тый-
ым ўйлен. 9 Смирна, алой да кассий — Тыйын 
чиемет гыч; слон лу дене сºрастарыме пºртла 
гыч Тыйым куандарат. 10 Кугыжа-шамычын 
ўдырышт Тыйын моткоч пагалыме е‰ет улыт, 
шºртньº дене тўрлымº да сºрастарыме вурге-
ман ™дыр Кугыжа пурла могырышкет шогалын. 
11 Эй, ™дыр, колышт, уж да пылышетым пыш-
те, Шке калыкетым да ачатын суртшымат мон-
до! 12 Да Кугыжа Тыйын моторлыкетым ужнеже, 
вет Тудо Тыйын Юмет, да Тый Тудлан сукен 
кумалат. 13 Тирын ўдыржат пºлек-шамыч дене: 
да калыкын поянышт-шамыч Тыйын чуриет-
лан сºрвален кумалыт. 14 Кугыжа ™дырын чыла 
чапше шке кºргыштыжº, Тудо шºртньº шўртº 
дене тўрлымº да сºрастарыме мотор вургемым 
чиен. 15 Тудын почеш Кугыжа деке ўдыр-шамыч 
кондалтыт, Тудын лишылже-шамыч Тый декет 
кондалтыт. 16 Йывыртымаш да куанымаш дене 
кондалтыт, Кугыжан полатышкыже пурталтыт. 
17 Тыйын ачатмыт олмеш эргыч-шамыч лийы-
ныт: Тый нуным чыла мландылан вуйлатышы-
лан шогалтет. 18 Тыйын лўметым тукым гыч 
тукымышко ушыштем кучем, сандене калык-
шамыч Тыйым курымеш да курым-курымеш 
чапландараш тў‰алыт.
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1 Мучашлан. Корейын эргыже-влак гоч.

Шолып паша нерген. Псалом, 45.
2 Юмо мыланна — Аралалтме вер да Куат, неле 

ойго толмо годым — Полшышо. 3 Сандене ме, 
мланде чытырналтеш да курык-шамыч те‰ыз 
пундашке савырнат гынат, огына лўд. 4 Нунын вў-
дышт мўгырен йогеныт да толкыналтыныт, Тудын 
куатше дене курык-шамыч чытырналтыныт. 5 Вўд 
йогын-влак Юмын олажым куандарат: Кўшыл-
сº Шке илыме вержым святитлен. 6 Юмо тудын 
покшелныже, да тудо огешат тарване: Юмо туд-
лан эр годсекак полша. 7 Калык-шамыч пудыра-
нышт, кугыжаныш-шамыч тайналтыч, Кўшылсº 
Шке йўкшым пуыш: мланде чытырналте. 8 Куат-
шамычын Юмыжо мемнан дене, Иаковын Юмы-
жо — мемнан Аралышына. 9 Толза да Юмын па-
шаже-шамычым, Тудын мланде ўмбалне ыштыме 
ºрыктарыше пашаже-шамычым ужса: 10 Тудо чыла 
мланде мучко сар-шамычым чарен, пикшым пу-
дырта, сар ўзгарым тодыштеш да авыртыш-ша-
мычым тул дене йўлалта. 11 Лыпланыза да Мыйын 
Юмо улмем палыза: Мый калык-шамыч коклаште 
нºлталалтам, Мый мланде ўмбалне нºлталалтам. 
12 Куат-шамычын Юмыжо мемнан дене, Иаковын 
Юмыжо — мемнан Аралышына.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.
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Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Святой Юмо, Святой Куатле, Святой Колыды-
мо, мемнам серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Эн Святой Троице, мемнам серлаге; Господь 
Юмо, язык деч мемнам эрыкте; Ашныше Юмо, 
мемнан осалым ыштымынам кудалте; Святой 
Юмо, толын, Шке лўмет верчын, черна деч мем-
нам паремде.

Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Пылпомышто улшо мемнан Ачана! Тыйын 
лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо, 
Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат Пылпомышысо 
гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым, тачылы-
кым, мыланна пу; кудалте мемнан язык-шамыч-
нам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыш-
тым кудалтымына гаяк; языкышке мемнам ит 
пурто, осал дечын мемнам утаре.

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
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проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

Кудымшо кафисме деч вара
тропарь-влак, 3-шо сем

Господь Юмо, Тыланет моктымашым кондем, 
чыла шке сулыкем Тыланет каласем. Тый мыйым 
Шке декет савыре да серлаге.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Мыйын Юмем, мыйым утаре, кузе ожно мы-
тарьым утаренат, яжар ўдырамашын шортын 
сºрвалымыжым шўкалын отыл, тугак мыйын ой-
гырен шўлалтымемат йºратен нал да мыйым утаре.

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

Эн Яндар ™дыр, Тыйын леведышет йымаке 
мый ынде кул семын толам: Юмым Шочыктышо 
Ава, мыйым сулык дене варналтме деч утаре. Тый 
вет сулык Се‰ышым шочыктенат.

Юмо, серлаге (40 гана) да молитва:

Мемнан Господь Юмына, ме, йºрдымº-влак, 
шочмына годсекак да кызыт мартеат Тыйын мы-
ланна пален але палыде, почмо але почын ончык-
тыдымо, паша але мут дене ыштыме чыла поры-
лыкетлан таум ыштена. Мемнам йºратымет верч 
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Шке Ик шочмо Эргычым пуаш эрыкет лийын. 
Мемнамат Тыйын йºратымашетлан йºрышым 
ыште. Тыйын шомакет дене мыланна ушым пу, 
Тый дечет лўдмаш гоч Тыйын виет деч мыланна 
пе‰гыдылыкым шўлалте, эрык дене але эрык деч 
посна ыштыме сулыкнам касаре, нуным мемнан 
ўмбалан ит кодо, мемнан чоннам сулыкдымым 
ыште да переге. Тыйын айдемым йºратыметлан 
мучаш марте йºрышым ыштен, титаклыдыме 
яндар чонемым Шке Престолет ончыко шогалте. 
Господь, Тыйын лўметым чын ўжшº чыла е‰ым 
шарналте: мыланна кеч порым, кеч удам шоне-
ныт гынат, чылаштымат шарналте. Чылан ме ай-
деме улына, а чыла айдеме арам гына. Сандене 
Тыйым сºрвалена: Господь, чаманыше шўм кºр-
гетын кугу порылыкшым мыланна пу.

ШЫМШЕ КАФИСМЕ

1 Мучашлан. Корейын эргыже-влак гоч. 
Псалом, 46.

2 Калык-шамыч, кид совен, чот йывыртен, 
Юмылан ойлыза. 3 Вет Кўшылсº Господь лўдыкшº, 
уло мландылан пеш кугу Кугыжа. 4 Тудо мылан-
на е‰-влакым се‰аш полшыш да йот калык-ша-
мычым йол йымакына пыштыш. 5 Шке йºратыме 
ужашыжым, Иаковын сылнылыкшым, мыланна 
ойырыш. 6 Юмо кугун йывыртен ойлымаште пуч 
йўк дене нºлталалте. 7 Мурыза Юмыланна, му-
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рыза! Мурыза Кугыжаланна, мурыза! 8 Вет Юмо 
чыла мландылан Кугыжа, тидым умылен муры-
за! 9 Юмо калык-шамычлан Кугыжа лийын; Юмо 
Шке святой престолыштыжо шинча. 10 Калык-
шамычын вуйлатышышт Авраамын Юмыжо деке 
погыненыт, вет мланде ўмбалне Юмын ойырен 
налмыже-шамыч пеш чапланеныт.

1 Арнян кокымшо кечыжлан.
Корейын эргыже-влаклан.                         

Муро псалом, 47.
2 Господь вет пеш кугу да пеш моктымо мемнан 

Юмынан олаштыже, Тудын святой курыкышты-
жо, 3 Тудым пеш чаплым ыштыме, чыла мланды-
лан куан. Тиде — Сион курык, йўдвел могыржо, 
Кугу Кугыжан олаже! 4 Юмо тиде пºртым ара-
ла, да тушто илыше-шамыч Тудым палат. 5 Теве 
мланде ўмбалнысе кугыжа-шамыч погыненыт, 
ик верышке толыныт. 6 Чыла тидым ужын, нуно 
ºрыныт, пудыраненыт, тарваненыт. 7 Нуно чы-
тырналтыныт: аза ыштыше гае орланеныт. 8 Тый 
пеш кугу мардеж дене Фарсис корабль-шамычым 
шалатет. 9 Ончыч колмынам ме Юмынан олаш-
тыже, куат-шамыч Юмын олаштыже, ужна: Юмо 
тудым курымешлан шынден. 10 Эй Юмо, Тыйын 
порылыкетым Тыйын калыкет коклаште налынна. 
11 Эй Юмо, Тыйын лўмет семын Тыйым мокты-
машат чыла мланде мучко: пурла кидет чынлык 
дене темын. 12 Эй Юмо,  Тыйын пўрымашет вер-
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чын Сион курык йывыртыже, да Иудей ўдыр-ша-
мыч куанышт! 13 Сион йыр савырныза да тудын 
дек лишемза, тудын башньыже-шамыч ўмбалне 
ойлыза, 14 Тудын пе‰гыдылыкше деке шўмдам 
савырыза да ончыкылык тукымлан каласышаш 
верч тудын пºртшº-шамычым шымлен ончыза. 
15 Вет Тудо курымлан, курым-курымеш мемнан 
Юмына. Тудо мемнам курымеш арален ашна.

1 Мучашлан. Корей эрге-влаклан.                    
Псалом, 48.

2 Чыла калык-шамыч, тидым колза, тўняште 
илыше-шамыч, чыланат тидым умылыза: 3 Эй, 
мландыште илыше-шамычат, айдеме эрге-шамы-
чат, поян ден йорлыжат! 4 Умшам кугу уш-акылым 
каласа, да шўм-чон шонымашем — шинчымаш. 
5 Туштен каласымашлан пылышемым пыштем, 
вашмутшым псалтирь дене умыландарем. 6 Ор-
лык ужмо кечыште мо верч лўдман? Йолемын за-
кон деч посна коштмыжо тунам мыйым авыра. 
7 Эй, шке куатланда ўшаныше да поянлыкда шуко 
улмо дене моктаныше-шамыч! 8-9 Изат утарен ок 
керт, вес е‰ утара мо? Курым мучко тырша гы-
нат, Юмылан нимом пуэнат иктат шкенжын чон-
жым сулен налын ок керт. 10 Мучаш марте ила мо, 
колымашым ок уж мо? 11 Вет эн ушан-шамычын 
колымым ужеш, ушдымо ден шотдымат пытат 
да поянлыкыштым е‰лан кодат. 12 Да нунын ку-
рымеш илыме верышт — шўгар колотка, тиде 
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илемышт тукым гыч тукымыш лийыт, кеч млан-
дыштым шке лўмышт дене лўмденыт. 13 Чапла-
нен илымыж годым е‰ тидым умылен огыл, тудо 
шонен моштыдымо вольык гай лийын. 14 Нунын 
тиде корнышт — шканышт ондалалтмаш, туге 
гынат йылмышт дене тудым моктат. 15 Шорык-
шамыч гае нуно тамыкышке пыштыме улыт, ну-
ным колымаш кўта, да Юмылан йºрышº-шамыч 
вашке нунын деч кўшнº лийыт, а тамыкыште 
улшылан полшышо огеш лий: языкан-шамычын 
чапышт пыта. 16 А Юмо, мыйым налын, чонемым 
тамык гыч утара. 17 Е‰ пойымо годым але тудын 
суртшын чапше кугемме годым ит лўд, 18 Вет ко-
лымыж годым тудо нимомат огеш нал да чапшат 
тудын пелен огеш мие. 19 Илымыж годым тудым 
чапландарат гынат, тудлан порым ыштымет го-
дым тылат таум ышта гынат, 20 Тудо ачаже-ша-
мычын тукымышкышт кая: курымеш волгыдым 
огеш уж. 21 Чапланен илымыж годым е‰ тидым 
умылен огыл, тудо шонен моштыдымо вольык 
гай лийын.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 
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Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

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

Асафын псаломжо, 49.
1 Юмо-шамычын Юмыжо, Господь, каласен 

да кече лекме вер гыч кече шичме верышке шу-
мешке мландым ўжын. 2 Тудын куаным конды-
шо моторлыкшо Сион гыч. 3 Юмо койын толеш, 
мемнан Юмына, да пелештыде огеш код: Тудын 
ончылныжо тул йўла, да Тудын йырже — пеш 
тале мардеж. 4 Шке калыкшым судитлаш Тудо 
кўшычын пылпомышым ўжеш, а ўлычын — млан-
дым. 5 Жертвым кондымо нерген Юмо деч кўш-
тымашым налше святой е‰же-шамычым Тудын 
деке погыза. 6 Да пылпомыш-шамыч Тудын чын-
жым увертарат, вет Юмо Шке Судитлыше. 7 Эй, 
калыкем, колышт, да Мый тыланет каласем; эй, 
Израиль, Мый тыланетат ўшандарен ойлем: Мый 
Юмо, тыйын Юмет улам. 8 Мый тыйым надырет 
верч ом титакле; Тыйын йўлалтен пуымо жертвет 
эре Мыйын ончылнем. 9 Тыйын суртет гыч ўш-
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кыжаш презе-шамычым да кўтўэт гыч каза-тага-
шамычым ом нал. 10 Вет чодырасе чыла янлык, 
курыкласе вольык да ўшкыж-шамычат Мыйын 
улыт. 11 Кавасе чыла кайыкымат палем, да пасу-
шамычын моторлыкыштат Мыйын ончылнем. 
12 Кочмем шуэш гын, тыланет ом ойло: вет сан-
далыкат да чыла, мо тудым тема, Мыйын улыт. 
13 Мый презе шылым кочкам мо да каза вўрым 
йўам мо? 14 Тый Юмылан моктымаш надырым 
кондо да Кўшылсылан сºрыметым шукто, 15 Да 
ойган кечыштет Мыйым ўж, да тыйым утарем, 
да тый Мыйым чапландарет. 16 Языканлан Юмо 
каласен: молан тый кўштымем туныктет да Мый-
ын кўштымемым умшат дене веле шуктет? 17 Вет 
Мыйын туныктымем тый шыч йºрате да мутем-
шамычым мº‰гешла савырышыч: 18 Ворым ужын, 
тудын дене пырля кайышыч да яжарланыше дене 
пырля коштыч. 19 Умшат осал мутым шуко ойлыш, 
а йылмет чоялыкым шарыш. 20 Погынымаште иза-
шольо ўмбаке шоям ойленат да аватын эргыжы-
мат осал пашалан таратенат. 21 Тый тидым ыш-
тышыч, а Мый шым пелеште; тый закондымым 
шонышыч, пуйто Мыят тыйын гаяк лиям. Мый 
тыйым титаклем да языкет-шамычым шинча он-
чыкет конден ончыктем. 22 Эй, Юмым мондышо-
шамыч, тидым умылен налза, уке гын, кучен на-
лалтыда, да иктат тендам ок утаре. 23 Моктымаш 
надыр Мыйым чапландара, да тидын гоч Мый 
тудлан утарымем ончыктем.
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1-2 Мучашлан. Нафан пророк толмеке,
Давидын псаломжо, Урийын ватыже

Вирсавий деке пурымыж деч вара, 50.
3 Эй Юмо, Шкендын кугу кумылет дене мый-

ым серлаге да шуко порым шонымет дене осалем 
дечын мыйым эрыкте. 4 Осалем дечын чарныдеак 
мушкын, языкем дечын мыйым эрыкте. 5 Вет оса-
лым ыштымем мый шинчем, да мыйын языкем 
эре ушыштемак коштеш. 6 Тыйын ончылнет язы-
кым ыштенам да Тыйын шинчат ончылно осал 
пашам ыштенам, Тыйын каласымет раш да язы-
кем верчын мыйым судитлымет тºрак. 7 Вет авам 
мыйым языкеш иландарен, да мый шочмем годы-
мак яндар шочын омыл. 8 Тый чон дене кºргыштº 
тºр шонымым йºратет: пален шуктыдымо Тыйын 
законетым мыланем умылтарен туныкто. 9 Тый 
иссоп выньык дене мыйын ўмбакем шыжыкте 
да мыйым эрыкте, мыйым мушкын, лум дечат 
чот ошым ыште. 10 Куанышашлык да йывырты-
шашлык шомакым мыланем колыкто: Тый дечет 
лўдшº луэм йывыртыкте. 11 Мыйын языкем-ша-
мычым Тыйын шинчат ынже ончал, да чыла оса-
лым ыштымем деч мыйым эрыкте. 12 Эй Юмем, 
мыйым яндар шўманым ыште да мыйын кºр-
гыштем чын шўлышым уэмде. 13 Чурий ончычет 
мыйым ит кудалте да мый дечем Святой Шўлы-
шетымат шупшын ит нал. 14 Утаралтшашым да 
йывыртышашым мыланем пу да Ашныше Шўлы-
шет дене мыйым пе‰гыдемде. 15 Осалым ышты-
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ше-шамычым Тыйын корнетлан туныктем, да 
языкан-шамыч Тый декет савырнат. 16 Юмем, вўр 
йоктарыме орлык дечын мыйым утаре, Утарыше 
Юмем, мыйын йылмем Тыйын чын оетлан куа-
на. 17 Господь, мыйын умшам почат гын, Тыйын 
кугу лўметым чапландарем. 18 Надырым налмет 
шуэш гын, пуэм ыле, но йўлалтен пуымо жертвым 
Тый от йºрате. 19 Юмылан надыр — ойгырышо 
шўлыш, ойгырышо да ў‰ышº шўмым Юмо изи-
еш ок пыште. 20 Эй Юмо, Шке порылыкет дене 
Сион калыклан порым ыште, да Иерусалим олан 
пырдыжше тек нºлталалтеш. 21 Тунам чынын на-
дыржым, нºлтал пуымым да чыла йўлалтымым 
йºратен налат; тунам Тыйын алтарет ўмбак пре-
зе-шамычым пыштат.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 
Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 

чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).
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Кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь. 

1-2 Мучашлан. Тунемаш.
Давидын. Кунам Идумей Доик толын да
Сауллан увертарен да тудлан каласен:

Авимелехын суртышкыжо                            
Давид толын, 51.

3 Эй, куатан, молан осаллыкет дене моктанет? 
Кече мучко закондымым ыштет, 4 Йылмет шоям 
шонен лукто: тудын чоялыкше бритве гае пўсº. 
5 Тый сай деч утларак осалым йºратенат, чыным 
ойлымо деч утларак шоякым йºратышыч. 6 Тый 
колымашке на‰гайыше мутым, чояланыше йыл-
мым йºратышыч. 7 Садлан кºра Юмо тыйым чылт 
пытара, шупшын луктеш да илыме верет гыч кус-
ныкта, да илыше-шамычын мландышт гыч во-
жетым луктын налеш. 8 Юмылан йºрышº-шамыч 
тидым ужыт да лўдыт, да тудын нерген воштылын 
каласат: 9 «Теве Юмын полышыжлан ўшаныдыме 
е‰ шке шуко погыжлан ўшанен да шке йºрды-
мº пашаж дене пе‰гыдемын». 10 Юмын пºртыштº 
мый шуко саскан олив пуше‰ге гае улам: мый 
Юмын порылыкшылан курымеш да курым-куры-
меш ўшанышым. 11 Ыштыме пашат верч Тыйым 
курымеш моктен ойлем да Тыйын лўметлан ўша-
нем, вет Тыйын законетым шуктен илыше-ша-
мыч ончылно тудо сай.
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1 Мучашлан. Хор дене мурышаш куан 
муро. Тунемаш. Давидын, 52.

2 Ушдымо е‰ шке шўмыштыжº каласен: «Юмо 
уке». Нуно локтылалтыныт да закондымо па-
шаштлан кºра шакше лияш тў‰алыныт: сайым 
ыштышышт иктат уке. 3 Юмым умылышо але 
Юмым кычалше уло мо манын, Юмо Пылпомыш 
гыч айдеме эрге-шамыч ўмбаке ончалын. 4 Чы-
ланат Юмын законжо деч ойырленыт, йºрдымº 
лийыныт: сайым ыштыше уке, иктат уке. 5 Закон-
дымын илыше-шамыч, мыйын калыкемым кин-
де кочмо гае кочшо-шамыч, чыланат ушым огыт 
шынде мо? Нуно Юмым ушышкышт налын огы-
тыл. 6 Лўдшаш уке верыште ºрт лекшаш гае лўды-
ныт, вет е‰лан йºраш тºчышº-шамычын луыш-
тым Юмо шалатен. Нуно вожылмашеш кодыныт, 
вет Юмо нуным йºршеш пытарен. 7 Сион гыч Из-
раильлан утарымашым кº пуа? Кунам Юмо Шке 
калыкшым плен гыч пºртылта, тунам Иаков йы-
вырта да Израиль куана.

1-2 Мучашлан. Муро. Тунемаш. Давидын.
Кунам Зифей-влак толыныт да Сауллан 

каласеныт: теве Давид мемнан дене огыл мо 
шылын? 53.

3 Эй Юмо, Шке лўмет верчын мыйым утаре 
да Шке куатет дене мыйым судитле. 4 Эй Юмо, 
мыйын кумалмем кол, каласыме мут-шамычем 
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колышт! 5 Вет ºрдыж е‰-шамыч мыланем вашта-
реш шогальыч, куатан-шамыч чонем кычальыч 
да Юмым шке ончылнышт ышт кучо. 6 Теве мы-
ланем Юмо полша, да Господь — мыйын чонем 
аралыше. 7 Тушман-шамычын осалыштым шкешт 
декак савыра: Шке чынлыкет дене нуным пыта-
ре. 8 Тыланет шке эрыкем дене надырым кондем, 
эй Юмо, Тыйын лўметым моктем, вет Тудо сай. 
9 Вет Тый мыйым тўрлº ойго гыч утарышыч, да 
мыйын шинчам тушман-шамыч ўмбаке онча.

1 Мучашлан. Муро.
Тунемаш. Асафын. Псалом, 54.

2 Эй Юмо, мыйын кумалмем колышт да мыйын 
сºрвалымем йºрдымыш ит лук. 3 Мыйым ушешет 
пыште да мыйым колышт: ойгем дене орланен пы-
тышым, 4 Да тушманын ойлымыжо дене, языкан 
е‰ын шыгыремдыме дене чонем пудыраныш, вет 
мыйым закондымын титаклышт да шыдышт дене 
мыланем осалым ыштышт. 5 Мыйын кºргыштем 
шўмем пудыраныш, да колымаш деч лўдмаш чо-
нышкем пурыш. 6 Лўдмем дене мый чытырышым, 
да мыйым пычкемыш леведе. 7 Мый каласышым: 
кº мыланем кºгºрчен шулдыр гае шулдырым пуа? 
Да мый чо‰ештен каем да лыпланем ыле. 8 Теве 
мый мўндыркº куржым да ир мландыште илы-
шаш верым муым. 9 Лўдмаш деч, тўтан мардеж деч 
мыйым утарымыжым Юмо деч вучышым. 10 Эй 
Юмо, нуным вўдыш пуртен колто да йылмыш-
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тымат луген пытаре, вет олаште закондымылыкым 
да вурседылмым ужым: 11 Йўдшº-кечыже нуно ола 
пырдыж йыр коштыт, тудын покшелныже — за-
кондымылык, орлык да ондалымаш. 12 А уремлашт 
гыч утыждене налмаш да осал чоялык ок кора‰. 
13 Мыйым тушман вурса ыле гын, мый чытем ыле, 
мыйым ужын кертдыме е‰ ончылнем кугешнен 
ойла ыле гын, мый туддеч шылам ыле. 14 Тыйже, 
мый денем ик шўлышан е‰, мыйын кумыл та‰ем 
да мыйын лишылем, 15 Мый денем пырля коч-
кын-йўын илыше е‰ем улат, Юмын пºртышкы-
жат ик шонымаш дене пырля коштна. 16 Нунын 
деке колымаш толжо, да илышынекак тамыкыш-
ке волен кайышт, вет нунын суртыштышт да ну-
нын коклаште эре чояланымаш. 17 Мый Юмылан 
сºрвален кумальым, да Юмо мыйым колышто. 
18 Кастенат, эрденат, кечывалымат Тудлан кала-
сем да увертарем, да Тудо йўкем колеш. 19 Мый 
декем лишемше-шамыч деч чонемым тыныслын 
утара, вет нуно мыйын йырем пеш шукын улыт. 
20 Курым дечат ожно улшо Юмо колеш да нуным 
ў‰ышемда: вет нуно огыт вашталт да Юмо деч лў-
дын огытыл. 21 Тудо нунылан пºртылташ кидшым 
шуйыш: нуно Тудын шўдымыжым пудыртышт, 
22 Юмын шыдештше чурийже деч нуно шаланен 
пытышт. Шўмышт дене лишемыч гынат, мутышт 
ўй дечат пушкыдо гынат, нуно пўсº умдо улыт. 
23 Тый ойгетым Юмылан пыште, да Тудо тыйым 
тема: Юмылан йºрышº е‰ым Тудо курымеш ок 
кудалте. 24 Эй Юмо, Тый осал-шамычым колы-
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маш вынемышке волтен колтет: вўр йоктарыше 
да чояланыше-шамыч ўмырыштын пелышкыжат 
огыт шу. Эй Юмо, мыйже Тыланет ўшанем.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Святой Юмо, Святой Куатле, Святой Колыды-
мо, мемнам серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Эн Святой Троице, мемнам серлаге; Господь 
Юмо, язык деч мемнам эрыкте; Ашныше Юмо, 
мемнан осалым ыштымынам кудалте; Святой 
Юмо, толын, Шке лўмет верчын, черна деч мем-
нам паремде.

Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Пылпомышто улшо мемнан Ачана! Тыйын 
лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо, 
Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат Пылпомышысо 
гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым, тачылы-
кым, мыланна пу; кудалте мемнан язык-шамыч-
нам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыш-
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тым кудалтымына гаяк; языкышке мемнам ит 
пурто, осал дечын мемнам утаре.

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

Шымше кафисме деч вара
тропарь-влак, 5-ше сем

Чонем, тыйым судышко на‰гаят. Тушто Су-
дитлыше шинча, Суксо-влак шогат, пуч йўк шок-
та, тул йўла. Тунам мом ыштет? Вет чыла осал 
пашат койын шогышо лиеш да шолып ыштыме 
сулыкет-влак почылтыт. Тугеже мучашыш шумо 
деч ончыч уло йўкын тый Судитлышым сºрвале: 
Юмем, эрыкте мыйым да утаре.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Чыланат малыде шогена да Христосым шуко 
елей дене, волгыдо сорта дене вашлийына, Юмын 
полатыш пураш йºрышº лийына. Вет тўжвалне 
кодшыжо, «Юмо, серлаге» манын, арам сºрвалаш 
тў‰алеш.

Кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.
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Шуко сулыкым ыштыме верыште кием да, 
утаралтам манын, шкемым арам ўшандарем. Вет 
йогыланен малымем чонемлан орлыкым ямды-
ла. ™дыр деч шочшо Юмо, Тыйым моктен мураш 
мыйым кынелте, да Тыйым чапландарем.

Юмо, серлаге (40 гана) да молитва:

Мыйын Юмем, Поро да Айдемым йºратыше 
Господь, мыланем ыштыме шуко порылыкетым 
ужаш ўшанемат лийын огыл. Господь Юмем, 
Тыйын порылыкетлан мо дене пºртылтем? Кугун 
моктымо Тыйын лўметлан таум ыштем, мыйын 
ўмбалан шукталтше ºрыктарыше поро кумылет-
лан да мучашдымын кужун чытыметлан таум ыш-
тем.

Кучен Ашныше, ончыкыжым Тыйын ончыл-
нет сулыкым ышташ огыл манын, мыйым арале, 
полшо да чыла осал дечат авыре. Тый вет мый-
ын вашке яклешт каен кертшашем да мыйын 
ушдымылыкем шинчет, Тый мыйын пален але 
палыде, эрык дене але эрык деч посна, йўдым 
але кечывалым, уш але шонымаш дене ыштыме 
чыла сулыкем палет. Поро да Айдемым йºраты-
ше Юмо, Тыйын чаманымашетын лупс шырчаже 
дене мыйым эрыкте. Пеш поро Господь, Тыйын 
святой лўмет верч, Шке палымет семын, мемнам 
утаре. Тый вет Волгыдо, Чын да Илыш улат, да 
Тыланет таум ыштена, Ачалан, Эргылан, Святой 
Шўлышлан, кызытат, керек-кунамат, курым-ку-
рым мучкак. Аминь.
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КАНДАШЫМШЕ КАФИСМЕ

1 Мучашлан.                                           
Святыня деч кора‰дыме е‰-влак нерген.

Давидын ме‰геш возымыжо, кунам тудым
Гефыште йот е‰-влак кученыт. Псалом, 55.

2 Эй Юмо, мыйым серлаге, вет е‰ мыйым тош-
кыш, мый декем пижын, кече еда мыйым шыгы-
ремдыш. 3 Тушманем-шамыч кече еда мыйым тош-
кышт, вет мыйын ваштареш кугешнен шогышыжо 
пеш шуко. 4 Ик кечат ом лўд, вет Тыланет ўшанем. 
5 Юмым шке мутем дене моктем. Юмылан ўша-
нышым, ом лўд. Мылам кап мом ышта? 6 Кече еда 
мыйын мутем деч йырнышт. Мыйын нерген чыла 
шонымашышт — осаллан гына. 7 Шылын шин-
чат, йолтаганем эскерат, тыге чонем ва‰ат. 8 Ну-
ным куштылгын кора‰дет: шыдет дене калык-ша-
мычым сўмырал шуэт. 9 Эй Юмо, илышем Тыланет 
палдарышым: Шке каласымет семын шинчавўдем 
ончылнет кучет. 10 Тыйым ўжмем кечын тушманем-
шамыч чакнен кайышт: тыге мыйын Юмем улме-
тым палышым. 11 Юмым моктен ойлем, Господьым 
мутем дене моктем. 12 Юмылан ўшанышым, ом лўд, 
е‰ мылам мом ышта? 13 Эй Юмо, Тыйым мокташ 
сºрымº шомакем-шамыч мый денем улыт, Тыйым 
моктымаш дене нуным шуктем, 14 Тый вет мыйын чо-
немым колымаш деч, шинчамым шортмо деч, а йо-
лемым шўртньымº деч утарышыч: илыше-шамычын 
тўняштышт Юмылан йºрышын ышташ тў‰алам.
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1 Мучашлан. Ит пушт.
Саул деч пещерыш куржмыж годым

Давидын ме‰геш возымыжо, 56.
2 Мыйым серлаге, эй Юмо, мыйым серлаге; вет 

чонем Тыланет ўшаныш, да закондымылык эртен 
кайымешке, Тыйын шулдырет йымалне ўшанен 
илем. 3 Кўшылсº Юмым, мылам порылыкым ыш-
тыше Юмым, сºрвалем. 4 Вет Тудо Пылпомыш 
гыч полышым колтыш да мыйым утарыш, мый-
ым шыгыремдыше-шамычым мыскылаш пуыш: 
Юмо Шке порылыкшым да Шке чынжым кол-
тыш 5 Да чонем самырык лев-шамыч кокла гыч, 
лўдын кийыме верем гыч, утарыш. Айдеме эрге-
шамычын пўйышт умдо да пикш улыт, а йыл-
мышт — пўсº керде. 6 Эй Юмо, Пылпомышко нºл-
талалт, да уло мланде мучко Тыйын чапет лийже! 
7 Нуно йолемлан вапшым ямдылышт да чонемым 
шыгыремдышт: ончылнем вынемым кўнчышт да 
тушко шкеак камвозыч. 8 Шўмем ямде, эй Юмо, 
шўмем ямде: чапыште улмем годым моктем да 
мурем. 9 Эй, чапем, кынел, псалтирь ден кўсле, 
кынелза, мый эрак кынелам. 10 Эй Юмо, калык-
шамыч коклаште Тыйым палдарем, йот калык-
шамыч коклаште Тыйым моктен мурем. 11 Вет 
Тыйын чаманымашет пылпомыш марте, а чы-
нет пыл деке шумешкак нºлталтын. 12 Эй Юмо, 
Пылпомышко нºлталалт, да уло мланде мучко 
Тыйын чапет лийже!
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1 Мучашлан. Ит пушт.                                   
Давидын ме‰геш возымыжо, 57.

2 Эй, айдеме эрге-шамыч, чыным тура ойледа 
гын, чын тºрлыза. 3 Вет шўмыштыда закондымы-
лыкым ыштеда: мланде ўмбалне кидда шоякым 
тодыт. 4 Языкан-шамыч шочмышт годсекак Юмо 
деч кора‰ыныт, авашт кºргº гычак йомшаш кор-
ныш шогалыныт, шоякым ойленыт. 5 Нунын чот 
сырымышт кишкын гае, пылышыжым петырыше 
со‰гыра аспидын гае, 6 Тудым эн мастар локты-
зо локта гынат, локтызын йўкшым ок кол. 7 Юмо 
нунын умшасе пўйыштым пудырта: Юмо лев-ша-
мычын о‰ылашлуыштым пудыртен. 8 Йоген эр-
тыше вўд гае нуно йомыт: Юмо Шке пикшыжым 
нунын вийышт пытымешке ок луштаре. 9 Шыште 
левыме гае пытат: ўмбакышт тул возын, да нуно 
кечым ышт уж. 10 Осаллыкышт шуркалыше изи 
вондо гыч кугу вондерыш савырнымешке, Юмо 
шыдыж дене нуным илыше гайым нелын кол-
та. 11 Юмын пºртылтымым, ўчым шуктымым уж-
меке, Юмылан йºрышº е‰ йывырта: языканын 
вўрешыже шке кидшым мушкеш. 12 Тунам е‰ ка-
ласа: туге гын, Юмылан йºрышº е‰лан суап уло, 
да мланде ўмбалне нуным судитлыше Юмо уло!

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).
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Юмо, серлаге (3 гана).
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

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

1 Мучашлан. Ит пушт.                                  
Давидын ме‰геш возымыжо.

Давидым пушташ манын, кунам Саул
тудын пєртшым оролаш колтен, 58.

2 Эй Юмо, мыйым тушманем-шамыч деч ара-
лен нал да ваштареш шогышо-шамыч деч мый-
ым утаре. 3 Закондымылыкым ыштыше-шамыч 
деч мыйым утаре да вўрым йоктарыше е‰-шамыч 
деч мыйым арале. 4 Теве нуно мыйын чонемым 
кучышт: законым пудыртен омыл гынат, языкем 
уке ўмбач, эй Юмо, виян-шамыч мыйын ўмба-
кем кержалтыч! 5 Мый законым шым пудырто, 
чын илышым; кынелын, ваштарешем тол да уж! 
6 Эй Господь, куат-шамычын Юмыжо, Изра-
ильын Юмыжо, чыла калык деке вашке тол да 
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закондымылык ыштыше-шамычым иктыштымат 
ит чамане. 7 Нуно кастене пий гае шужен пºр-
тылыт да ола йыр савырнат. 8 Теве нуно умшашт 
дене ойлат, а умшаштышт керде: кº колеш? 9 Эй 
Юмо, а Тый нуным воштылат: Тый чыла калык-
шамычым вожылмашыш пуртет. 10 Эй Юмо, куа-
темым Тыйын гоч саклем, вет мыйын аралышем 
Тый улат. 11 Мыйын Юмем Шке чаманымашыже 
дене мый декем вашка. Мыйын Юмем тушма-
нем-шамыч ўмбалан тидым ончыкта. 12-13 Ну-
ным ит пушт, законетым ынышт мондо ыле; эй 
Господь, аралыше Юмем, нуным умшаштын язы-
кышт верч, йылмыштын мутышт верч Шке виет 
дене шалатыл колто да ўлыкº шынде. Кугешны-
мышт годым кучымо лийышт, а шудалмышт да 
шояклымышт верч пытымышт годым палдарыме 
лийыт, 14 Шучкын колен йомыт да огыт лий. Иа-
ковым да чыла мландым Юмын кучымыжым па-
лен налыт. 15 Нуно кастене пий гай шужен пºрты-
лыт, ола йыр савырнат. 16 Кочкышым мушаш верч 
шаланат, огыт тем гын, ºпкелен ойлат. 17 Мыйже 
адакат Тыйын куатетым моктен мурем да эр год-
секак Тыйын порылыкетлан йывыртем, вет Тый 
мыланем ойган кечыштем миен пурышаш верем 
да мыйын аралтышем лийыч. 18 Эй Юмем, мый-
ын полшышем, аралыше Юмем, чаманышем Тый 
улат, Тыланет мурем.
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1-2 Мучашлан. Вашталтшаш-влак нерген.
Давидын ме‰геш возымыжо. Тунемаш.
Кунам тудо Месопотамысе Сирий ден 

Цовальысе Сирийым йўлалтен, да кунам 
Иоав пєртылмыж годым Шинчалан лоп 
верыште Идумей калыкын латкок тўжем 

е‰жым пытарен, 59.
3 Эй Юмо! Тый мемнам кудалтышыч да мемнан 

чапнам пытарышыч, Тый шыдештыч гынат, мем-
нам чаманышыч. 4 Тый мландым чытырыктышыч 
да илыш радамжым пытарышыч: пужлышо вер-
же-шамычым тºрлате, вет тудын пе‰гыдылыкше 
лушкыш. 5 Тый Шке калыкетлан нелылыкым он-
чыктышыч, мыланна ойго йошкар аракам йўк-
тышыч. 6 Тый дечет лўдшº-шамычлан пикш деч 
шылаш палым пуышыч. 7 Йºратымет-шамыч ут-
лышт манын, пурла кидет дене арале да мыйым 
колышт! 8 Юмо Шке святой верыштыже каласен: 
«Йывыртем да Сихемым пайлем, илем-шамыч 
улмо верым вискален пайлем: 9 Галаад — Мыйын, 
Манассий — Мыйын, Ефрем — Мыйын вуйла-
тышемын пе‰гыдылыкше, Иуда — Мыйын ку-
гыжам, 10 Моав — чот ўшаныме атем, Идумейым 
кемем дене тошкалам: йот тукым-шамыч Мый-
ын кид йымалнем лийыч». 11 Пе‰гыде пырдыжан 
олаш мыйым кº пурта? Але Идумей марте мыйым 
кº намия? 12 Эй, мемнам кудалтыше Юмо, мем-
нан вийна дене лекдыме Юмо, Тый пуртыде, кº 
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пурта? 13 Ойгыштына мыланна полшо, вет е‰ын 
утарымыже арам паша. 14 Юмо полшымо дене ме 
куатнам ончыктена, да Тудо тушман-шамычнам 
ў‰ышемда.

1 Мучашлан. Муро.                                    
Давидын псаломжо, 60.

2 Эй Юмо, сºрвалымем колышт, кумалмемлан 
пылышетым пыште. 3 Шўмем ойган лийме го-
дым мланде мучаш гыч Тыйым сºрвален йодым: 
Тый мыйым кў ўмбаке нºлтальыч, мылам кор-
ным ончыктышыч. 4 Вет Тый мыйын ўшанымем 
да тушманем деч пе‰гыдын аралышем лийыч. 
5 Тыйын илыме верышкет курымеш илаш пурем, 
Тыйын шулдырет йымалне ўшыкыштº илем. 6 Эй 
Юмо, Тый кумалмем кольыч: лўмет деч лўдшº-
шамычлан ужашым пуышыч. 7 Кугыжалан илышаш 
кече-шамычым ешарет, тудын курымжым тукым 
гыч тукымышко шует. 8 Тудо Юмын ончылныжо 
курымеш ила. Юмын порылык ден чынлыкшым 
кº шинчен кертеш? 9 Тыге кече еда сºрымем шук-
тем, Тыйын лўметлан курымеш мурем.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).
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Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

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

1 Мучашлан. Идифум нерген.                         
Давидын псаломжо, 61.

2 Юмым огыл мо мыйын чонем колыштеш? 
Мыйым утарыше Тудо вет. 3 Тудо мыйын Юмем, 
Утарышем, аралышем, тетла ом тарване. 4 Тайны-
ше пырдыжым да йºрлшº саварым пытарыме гае, 
мо марте е‰ ўмбак те чылан кержалтыда? 5 Чапе-
мым пытараш ка‰ашен, нуно вашкен куржыч: 
умшашт дене порылыкым ойлышт, а шўмышт 
дене мыйым шудальыч. 6 Эй чонем, Юмым ко-
лышт, вет мыйын чытымашем Тудын деч. 7 Тудо 
мыйын Юмем, Утарышем, аралышем, ом тай-
налт. 8 Мыйын утаралтмашем, чапем Юмо деч, 
мылам полшышо — Юмо, ўшанымашемат Юмо 
деч. 9 Эй, калык-шамычын чыла погынжо, Туд-
лан ўшаныза, Тудын ончылно шўмдам почса, вет 
мемнан полшышына — Юмо. 10 Чынжымак, ай-
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деме эрге-шамыч арам тургыжланат, арам тур-
гыжланымыштлан кºра, шоя виса дене висалтын, 
пырля шояк лийыныт. 11 Шояклан ўшанен ида 
иле да шупшын налшашым ида шоно: поянлык 
шуко толмо годым тудлан кумылдам ида пыште. 
12 Икана Юмо каласыш, да тиде кок чыным мый 
кольым: куат — Юмо деч, 13 Эй Юмо, чаманыма-
шат — Тыйын, вет Тый керек-кºланат пашажым 
ончен пºртылтет.

1 Давидын псаломжо, Иудей пустыньыште 
лиймыж годым, 62.

2 Эй Юмо, мыйын Юмем! Мый Тыланет пеш 
эр кумалам: коштын керташ лийдыме да вўдды-
мº ир мландыште мыйын капем Тый декет пеш 
лишемнеже, мыйын чонемат Тый декет лишем-
неже! 3 Тыйын куатетым да чапетым ужаш Тый-
ын святой верышкет пурынем ыле! 4 Вет Тыйын 
порылыкет илыш дечат шерге. Мыйын йылмем 
Тыйым мокта. 5 Илымем годым Тыйым тыге мок-
тем, Тыйын лўмет верчын кидем нºлтем. 6 Мўй 
дене, ўй дене чонем темже ыле, да умшамат йы-
выртыме йўк дене Тыйым моктыжо. 7 Малыме 
верыштем ушешем налын, эрдене эрак Тыйын 
нерген шонышым; 8 Вет Тый мыйын полшышем 
лийынат, да мый Тыйын шулдырет йымалне ку-
анем. 9 Мыйын чонем Тый денет ушныш, а Тый-
ын пурла кидет мыйым йºратен нале. 10 Мыйын 
чонемым арам кычалше-шамыч тамыкыш каят, 
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11 Нуно керде дене руэн пытаралтыт, рывыж-ша-
мычын кочшаш ужашыже лийыт. 12 А кугыжа 
Юмылан куана, Юмын лўмжылан товатлыше-
шамыч чыланат мокталтыт, вет шоякым ойлышо-
шамычын умшашт петырналтыныт.

1 Мучашлан.
Давидын псаломжо, 63.

2 Эй Юмо, Тыланет кумалмем годым йўке-
мым кол, тушман лўдыктымº деч чонемым ута-
ре. 3 Осалым ыштыше-шамычын погынымаш 
деч, шоякым ыштыше шуко е‰ деч мыйым левед 
шого. 4 Нуно йылмыштым керде гай пўсемденыт, 
осал пашаштлан пикшыштым чыменыт: 5 Язык-
дыме ўмбаке шолып лўяш шонат, тудым кенета 
лўят да огытат лўд. 6 Нуно шояк мутыштышт чот 
шогат: мемнам кº ужеш манын, вапшыштым шо-
лып пышташ ка‰ашеныт. 7 Закон ваштареш ыш-
таш кычалыныт, тидым чот кычалше-шамыч йо-
мын пытеныт; тугае е‰ лишемеш, а шўм-чонжо 
келгышке шылтыме. 8 А Юмо нºлталалтеш! Ну-
нын ыштыме сусырышт — йоча пикшын умды-
жо гына. 9 Йылмышт вийдыме лийыныт, нуным 
ужшо-шамыч чыланат пудыраненыт. 10 Керек-
могае е‰ат лўдын, да Юмын пашаже-шамычым 
ойленыт, ыштыме пашаже-шамычым умыленыт. 
11 Юмылан йºрышº е‰ Юмылан йывырта да Туд-
лан ўшана; чыным йºратыше-шамыч чыланат 
мокталтыт.
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Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Святой Юмо, Святой Куатле, Святой Колыды-
мо, мемнам серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Эн Святой Троице, мемнам серлаге; Господь 
Юмо, язык деч мемнам эрыкте; Ашныше Юмо, 
мемнан осалым ыштымынам кудалте; Святой 
Юмо, толын, Шке лўмет верчын, черна деч мем-
нам паремде.

Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Пылпомышто улшо мемнан Ачана! Тыйын 
лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо, 
Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат Пылпомышысо 
гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым, тачылы-
кым, мыланна пу; кудалте мемнан язык-шамыч-
нам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыш-
тым кудалтымына гаяк; языкышке мемнам ит 
пурто, осал дечын мемнам утаре.

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
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тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

Кандашымше кафисме деч вара                          
тропарь-влак, 5-ше сем

Мыйым, сулыкын келгытышкыже яклештшым, 
ўшаным йомдарымаш толкын гай лупша. Чыла 
кертше Утарыше да чылаштым чын корныш вик-
тарыше Христос, вашке тол да Шке порылыкет 
дене мыйым сулыкдымо шып верыш на‰гае да 
утаре.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Чонем, тыште чылажат жаплан веле, а тушто — 
курымешлан. Судитлыме вер ден Престолышто 
улшо Судьям ужам да «Чонем, вашке савырне, 
суд вет чаманыдыме» манме деч лўдын чытырем.

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

™шаным йомдарыше-влакын — ™шанышт, по-
лыш укеан-влаклан — Полыш, Тыланет э‰ер-
тыше-влаклан — Пыдал налше, Чыла Кучен 
Ашныше да Юмым Шочыктышо Святой Ава, 
мыланна Шке полышетым колто.
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Юмо, серлаге (40 гана) да молитва:

Шуко пуышо да Чаманыше, кужун Чытыше 
да чот Чаманыше Господь, мыйын сºрвалымем 
колышт да кумалме йўкемым шўмышкет пыште: 
мый денем поро лийшаш палым ончыкто. Тыйын 
чынет дене кошташ манын, Тыйын корнышкет 
мыйым виктаре. Тыйын святой лўмет деч лўдаш 
манын, мыйын шўмем куан дене теме. Тый вет 
кугу улат да ºрыктарыше пашам ыштет. Тый Икте 
Юмо улат, да Тыйын гай моло юмо уке. Ачан, Эр-
гын, Святой Шўлышын лўмжылан ўшаныше-ша-
мычым утараш, лыпландараш да полшаш Тый ча-
манымаште Виян, пе‰гыдылыкыште Поро улат, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак, 
аминь.

ИНДЕШЫМШЕ КАФИСМЕ

1 Мучашлан. Давидын муро псаломжо. 
Иеремий ден Иезекиильын сєрвалыме 

мурышт, йот кундемыште илыше калыкын 
плен гыч утлаш ямдылалтме годсо, 64.
2 Эй Юмо, Сионышто Тыланет мураш келша, 

да Иерусалимыште кумалме мут Тыланет пуал-
теш. 3 Мыйын кумалмем кол, керек-могай е‰ат 
Тый декет мия. 4 Закондымын илыше-шамычын 
мутышт мемнам се‰ышт, а языкна-шамычым 
Тый эрыктет. 5 Тыйын ойырен налме е‰ет поро 
пиалан, тудо суртышкет илаш пура! Пºртетын 
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порылыкшо дене темына: Тыйын черкет святой, 
6 Чынлыкше дене ºрыктарыше. Мемнам утарыше 
Юмо, те‰ызыште да тўня тўр марте улшо-влакын 
ўшанышт, мемнам кол! 7 Куатет дене курык-ша-
мычым пўрышº, Тый виетым кыдалешет ўшта-
лынат, Те‰ыз келгытым пудыратет. 8 Тудын тол-
кынжын лўшкымыжым кº чыта? Калык-шамыч 
пудыранат, 9 Да мланде тўрыштº илыше-шамыч 
Тыйын палдарыше палет деч лўдыт. Кече лекмым 
да кече шичмым Тый чевертет. 10 Мландышке то-
лын, Тый тудым йўктенат, тудын поянлыкшым 
шукемденат: Юмын э‰ерже вўд дене темын, ай-
деме-шамычлан Тый кочкышым ямдылышыч, вет 
тыге лийын ямдылымаш. 11 Куралме мландым 
йўктº, тудын шурно лектышыжым шукемде, тудо 
вўд чўчалтыш-шамыч дене кушкыктен йывырта. 
12 Шке порылыкетын идалык шўдышыжым порын 
сугыньлет, да пасуэт-шамыч поянлык дене темыт. 
13 Ир мланде-шамычын сылне верышт лектышым 
пуаш тў‰алыт, да кўкшº вер-шамыч йывырты-
маш дене ўшталалтыт. 14 Шорык кўтў меж дене ле-
ведалтеш, да тºр вер-шамыч шыда‰ лектышым ку-
гемдат. Чылан сºрвален йодыт да таум ыштен мурат.

1 Мучашлан. Ылыж кынелме нерген муро 
псалом, 65.

2 Уло мланде, Юмылан кугу йўк дене йывырте, 
Тудын лўмжылан мурыза, Тудым моктен чаплан-
дарыза. 3 Юмылан каласыза: пашат-шамыч могай 
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лўдыкшº улыт! Куатет шукылан лийын, тушма-
нет-шамыч Тыйын ончылнет ондалышыш лек-
тыт. 4 Уло мланде Тыланет кумалже да Тыланет 
мурыжо, эй Кўшылсº, Тыйын лўметлан мурыжо! 
5 Толза да Юмын пашаже-шамычым ужса: Тудо 
айдеме-эрге-шамыч нерген ка‰ашыштыже чот 
лўдмашан. 6 Тудо те‰ызым кукшо верыш савы-
рен: э‰ер гоч йолын лектыт, тушто Тудын верч 
ме йывыртышна, 7 Кº Шке куатше дене курымеш 
ашнен ила: Тудын шинчаже калык-шамычым 
ужын шога, Тудым шыдештарыше-шамыч шке-
шт дене тек ынышт кугешне. 8 Эй, калык-ша-
мыч, мемнан Юмынам чапландарыза да Тудым 
кугу йўк дене моктыза. 9 Тудо чонемлан илышым 
пуэн да йолемым ыш шўртньыктº. 10 Эй Юмо, 
Тый мемнам тергышыч, шийым тул дене эрык-
тыме гае мемнам тул дене эрыктышыч. 11 Мемнам 
вапшыш пуртышыч, тупешна орлык-шамычым 
пыштышыч. 12 Е‰-шамычым мемнан вуйышко 
кўзыктен шындышыч, ме тул гоч, вўд гоч эр-
тышна, да Тый мемнам тымык верышке луктыч. 
13-14 Тыйын пºртышкет йўлалтен кумалмаш дене 
пурем, ойган жапыштем умшам дене ойлен, 
йылмем дене сºрымем Тыланет намием. 15 Тыла-
нет кугун йўлалташ фимиам* ден тага-шамычым 
кондем, ўшкыж ден казатагам пуэм. 16 Эй, Юмо 
деч лўдшº-шамыч, толза да чыланат колыштса, 
да чонемлан мом ыштымыжым тыланда каласем. 

*Фимиам — тамле пушан ладан.
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17 Мый Тудым умшам дене сºрвалышым да йыл-
мем дене Тудым моктен ойлышым. 18 Шўмыш-
тем шоякым ужам ыле гын, Юмо мыйым ок кол 
ыле. 19 Но Юмо мыйым кольо, кумалме йўкемым 
пылышешыже пыштыш. 20 Юмо моктымо, Тудо 
мый дечем Шке чаманымашыжым ыш кора‰де да 
мыйын кумалмемым ыш шўкал!

1 Мучашлан. Муро.                                    
Давидын муро псаломжо, 66.

2 Эй Юмо, мыланна поро лий да порым тылане, 
мыланна чуриетым волгалтаре, мемнам серлаге, 
3 Мланде ўмбалне Тыйын корнетым палена ыле, 
Тыйын утарымашет чыла калык коклаштат! 4 Эй 
Юмо, калык-шамыч Тыйым чапландарышт, да 
чыла калыкат Тыйым чапландарыже! 5 Калык-ша-
мыч йывыртен куанышт, вет Тый е‰-шамычлан 
чын судым ыштет да калык-шамычым мланде ўм-
балне вўден коштыктет. 6 Эй Юмо, калык-шамыч 
Тыйым чапландарышт, да чыла калыкат Тыйым 
чапландарыже! 7 Мланде шке саскажым пуыш: эй 
Юмо, эй Юмына, мыланна порым каласе! 8 Эй 
Юмо, мыланна порым каласе, да уло мланде Ту-
дын дечын лўдын илыже!

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).
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Юмо, серлаге (3 гана).
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

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

1 Мучашлан.
Давидын муро псаломжо, 67.

2 Юмо ылыж кынелже, да Тудын тушманже-
шамыч шаланен пытышт, да Тудым ужын кертды-
ме-шамыч Тудын чурийже деч куржышт! 3 Шикш 
шаланыме гае шаланен пытышт да, тул дечын 
шыште левыме гае, языкан-шамыч Юмын чурий-
же деч йомын пытышт! 4 А Юмылан йºрышº-ша-
мыч Юмын ончылно йывыртен куанышт да йы-
выртымаш дене чоныштым кандарышт. 5 Юмылан 
мурыза, Тудын лўмжым чапландарыза, кече шич-
машке Толшылан корным ямдылыза, Тудын лўм-
жº — Господь, да Тудын ончылно йывыртыза. 
6 Тудын чурийже деч лўдын пудыранышт, Тудо — 
тулык-шамычын Ачашт да тулык вате-шамычын 
Аралышышт: Юмо Шкенжын святой верыштыже. 
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7 Юмо Шкеж дене ик шонымашан-шамычым пºр-
тыш илаш пурта, шинчырлыме-шамычым куат-
ше дене эрыкышке луктеш, тыгак ойга‰дарыше-
влакымат, кудышт кызыт шўгарыште улыт. 8 Эй 
Юмо, Тый Шке калыкет ончыко лекмет годым, 
ир мланде гоч эртен кайымет годым, 9 Синайын 
Юмыжо ончылно, Израильын Юмыжо ончылно 
мланде чытырналтын, да кава-шамыч шуленыт. 
10 Эй Юмо, Тый Шке калыкетлан тале йўрым пуэ-
нат, а калыкын вийже пытыме годым Тый тудым 
чоткыдемденат. 11 Тушто Тыйын янлыкет-шамыч 
иленыт, эй Юмо, Тый порылыкет дене нуным 
йорло-шамычлан ямдыленат. 12 Поро уверым ка-
ласыше-шамычлан Юмо кугу куатан мутым пуа. 
13 Йºратымын куатше-шамыч Кугыжа пºртшын 
сылнылыкше верч тыршыше-влаклан погым ше-
ледаш пуэн. 14 Шкаланда вочшо мландыш илаш 
пурымеке, те ший шулдыран да ваче коклаштыда 
шºртньº гае йылгыж шогышо пыстылан кºгºр-
чен гае лийында. 15 Кунам Пылпомышысо Юмо 
кугыжа-шамычым шогалтен, нуно Селмон курык 
ўмбалсе лум гае ошемыныт. 16 Юмын курык — 
поян курык, ўян курык — поян курык! 17 Эй, ўян 
курык-шамыч, молан ваштареш шогеда? Тиде 
курыкым Юмо Шкаланже илаш ойырен налын, 
вет Юмо тушто курымеш ила. 18 Юмын орваже 
тўжем-тўжем дене, йывыртен илышыже — тў-
жем дене: нунын коклаште, Синайыште, свя-
той верыштыже — Юмо. 19 Тый кўшкº кўзенат, 
пленыште улшо-шамычым Шке декет налынат, 
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Тыйын мутетым колыштдымо-влак коклаш илаш 
пурышаш верч айдеме-влаклан пºлекым пуэде-
нат. 20 Господь Юмо моктымо, Юмо чыла кечы-
нат моктымо, утарыше Юмына мыланна пол-
шаш вашка. 21 Мемнан Юмына — утарыше Юмо, 
колымаш капкажат — Юмын, Юмын кидыште. 
22 Юмо тушманже-шамычын вуйыштым, вуйпун-
даш марте языкыште коштшо-шамычын вуйыш-
тым, шалата. 23 Господь каласен: нуным Васан 
гыч савырен кондем, те‰ыз пундашыштат муам, 
24 Тек йолетат, пиет-шамычын йылмыштат Юмын 
тушманже-шамычын вўрешышт нºрат. 25 Эй Юмо, 
кайыметым ужыныт, святой пºртыштº улшо Ку-
гыжа Юмемын кайымыжым ужыныт: 26 Ончыч, 
тимпан шоктышо ўдыр-шамыч коклаште, муры-
шо-шамыч пелен, князь-шамыч каеныт. 27 Эй, 
Израиль тукым гыч шочшо-шамыч, черкыште 
Господь Юмым чапландарыза! 28 Тушто эн са-
мырык Вениамин ºрын йывырта, нунын вуйла-
тышышт-шамычат тушто улыт: Иудан князьышт 
да Завулонын князьышт, Неффалим князь-ша-
мычат. 29 Эй Юмо, кўштыметым Шке куатет дене 
теме: эй Юмо, мыланна ыштыметым пе‰гыдемде! 
30 Тыйын храмет верчын Иерусалимышке кугыжа-
шамыч Тыланет пºлекым кондат. 31 Омыж ло‰гасе 
янлык-шамычым, ўшкыж кўтўм, чаре: самырык 
презе гае калык-шамыч кокласе ший дене тер-
гыме е‰-шамычлан нуно чаракым ынышт ыште; 
кредалаш шонышо калык-шамычым шалатен пы-
таре. 32 Египет гыч кумалше-шамыч толыт, Эфи-
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опий кидшым Юмо деке ончылтен шуя. 33 Эй, 
мланде ўмбалнысе кугыжаныш-шамыч, Юмылан 
мурыза, Господь Юмылан мурыза, 34 Тудо пылпо-
мышысо Пылпомышко, кече лекмашке, кўзен. 
Теве Тудо Шке йўкшº дене куатле йўкым пуа. 
35 Юмылан чапым кондыза! Тудын ºрыктарыше 
сылнылыкше Израиль ўмбалне да куатше — пыл-
шамыч ўмбалне. 36 Святой-шамыч коклаште — 
Юмо, Израильын Юмыжо, чот ºрыктарыше: Тудо 
Шке калыкшылан куат ден пе‰гыдылыкым пуа. 
Юмо — чапландарыме!

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

Кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь. 
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1 Мучашлан. Вашталтшаш нерген.
Давидын псаломжо, 68.

2 Эй Юмо, мыйым утаре, вет вўд толкын-шамыч 
чонем марте шуыч. 3 Мый келге купеш пижым, 
тошкал шогалашат вер уке: те‰ызын келгытыш-
кыже логальым, да тале мардеж мыйым вўдыш 
пуртен колтыш. 4 Йўкын ўжмем дене нойышым, 
йўкем йомо, Юмылан ўшанен вучымем дене шин-
чам ноен пытыш. 5 Мыланем арамак сырен илы-
ше-шамыч вуйысо ўпем дечат шукемыч, мыйым 
арамак поктылшо тушманем-шамыч вия‰ыч: мый 
налдымемат нунылан пуышым. 6 Эй Юмо! Тый 
ушдымо улмем шинчет, да языкем-шамычат Тый 
дечет шылтыме лийын огытыл. 7 Эй Юмо, куат-
шамыч Юмо, Тыланет ўшаныше-шамыч мыйын 
верчем вожылмашеш ынышт код ыле. Израильын 
Юмыжо, Тыйым кычалше-шамыч мыйын верчем 
намысыш ынышт пуро ыле. 8 Вет мый Тыйын 
верчет орлыкым чытышым, чуриемым вожыл-
маш петырыш. 9 Мый изам-шамычлан йот лийым 
да авамын эргыже-шамычлан ºрдыж е‰ лийым. 
10 Тыйын пºртет верч чонем йўла, да Тыйым ор-
лышо-шамычын орлымышт мыланем логале. 
11 Мый, пўтым кучен, чонемым ў‰ышемдышым, 
да тидланат мыйым орлышт. 12 Мый ўмбакем шўк-
шº вургемым чийышым, да нуно мыйым вош-
тылтышыш луктыч. 13 Капка воктене шинчыше-
шамыч мыйым мыскылышт, арака йўшº-шамы-
чат мыйын нерген мурышт. 14 Эй Юмо, мыйже 
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Тыланет кумалам, порылык ышташ жап шуын! 
Эй Юмо, порылыкет шуко дене чын утарымаше-
тым ончыкто да мыйым кол. 15 Мыйым куп лавы-
рашке волен кайыме деч арале; мый ужын кертде 
илыше-шамыч деч да келге вўд дечат утлем ыле. 
16 Вўдтолкын мыйым пуртен ынже колто, да вўд 
пундаш мыйым ынже нел, мыланем келге тавеш 
петыралт кодаш огыл ыле. 17 Эй Юмо, чаманы-
машетын порылыкшылан кºра мыйым кол, шуко 
порылыкетлан кºра мый декем ончал. 18 Шке рве-
зет деч чуриетым ит савыре, ойгырымемлан вер-
чын мыйым вашке кол, 19 Чонемлан кумылетым 
пыште да тудым утаре, тушман-шамычем верч 
мыйым утаре. 20 Вет мыйым мыскылымым, ор-
лымым да вожылтарымым Тый шинчет, мыйым 
орландарыше-шамыч чыланат Тыйын ончылнет 
улыт. 21 Чонем мыскылымашым, йºсылыкым ву-
чыш, а мый чаманымым вучышым, тыгайже ыш 
лий; лыпландарыше-шамычым вученам ыле да 
шым му. 22 Мылам кочкышлан шекшым пуышт 
да йўмем шумо годым мылам уксусым йўктышт. 
23 Кочкын-йўын шинчымышт нунылан вапш лий-
же, ўчº пºртылтымаш да оптыш лийже. 24 Нунын 
шинчашт пычкемышалтышт, ужын кертдыме 
лийышт, да нунын тупыштым йºршешлан пўгыр-
тº. 25 Нунылан шыдетым пыште, шыдетын куат-
шат нунын деке шужо. 26 Нунын суртышт пусташ 
кодшо, да пºртыштышт илыше ынже лий. 27 Вет 
Тыйын сусыртымо е‰етым нуно поктен мийышт 
да мыйын сусыремым шукемдышт. 28 Законды-



184

мылыкышт ўмбаке закондымылыкым пыште, 
да нуно Тыйын чынышкет пурен ынышт керт. 
29 Нуно илыше-шамычын книгашт гыч ўштылал-
тышт да чын ыштыше-шамыч радамышке ынышт 
возалт. 30 Мый йорло да орланыше улам; эй Юмо, 
Тыйын утарымашет мыйым арален налже ыле. 
31 Мый Юмемын лўмжым муро дене моктем, 
моктымо дене Тудым чапландарем. 32 Нºргº тўкан 
да кўчан самырык презе дечат утларак Юмылан 
тиде йºрышº лиеш. 33 Йорло-шамыч тидым ужыт 
да куанат. Юмым кычалза, да чонда илыше лиеш. 
34 Юмо йорло-шамычым кольо да шинчырлыме-
шамычымат ыш шўкал. 35 Пылпомыш ден млан-
дат, те‰ыз да тушто илыше-шамычат — чылан 
Тудым моктат! 36 Юмо Сионым утара, да Иудей 
ола-шамыч нºлталтыт, тушан верланат да кучен 
илат. 37 Кулет-шамычын тукымжо тудым куча, да 
Тыйын лўметым йºратыше-шамыч тушто илаш 
тў‰алыт.

1 Мучашлан. Давидын. Тудым Господьын
утарымыж нерген шарнымаш, 69.

2 Эй Юмо! Мыйын полшышем лий. Эй Господь! 
Мылам полшаш вашке. 3 Чонемым кычалше-ша-
мыч намысыш пурышт да вожылмашеш кодышт, 
мылам осалым шонышо-шамыч вожылмашеш 
кодышт да чакнен кайышт. 4 Мылам «сай, сай» 
манын илыше-шамыч, вожылын, вашке чакнен 
кайышт. 5 Эй Юмо, Тыйым кычалше-шамыч чы-
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ланат Тыланет йывыртен куанышт, Тыйын ута-
рыметым йºратыше-шамыч: «Юмо моктымо 
лийже!» манын, чарныде ойлышт. 6 Мый йорло 
да йºрдымº улам, эй Юмо, мылам полшо: мылам 
Полшышо, мыйым Утарыше Тый улат, эй Юмо, 
кужун ит вучыкто!

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Святой Юмо, Святой Куатле, Святой Колыды-
мо, мемнам серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Эн Святой Троице, мемнам серлаге; Господь 
Юмо, язык деч мемнам эрыкте; Ашныше Юмо, 
мемнан осалым ыштымынам кудалте; Святой 
Юмо, толын, Шке лўмет верчын, черна деч мем-
нам паремде.

Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Пылпомышто улшо мемнан Ачана! Тыйын 
лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо, 
Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат Пылпомышысо 
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гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым, тачылы-
кым, мыланна пу; кудалте мемнан язык-шамыч-
нам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыш-
тым кудалтымына гаяк; языкышке мемнам ит 
пурто, осал дечын мемнам утаре.

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме се-
мын тиде илышыште шуко языкым ыштен гы-
нат, Айдемым йºратыше Юмо улметлан кºра 
Тый тудым проститле да чамане (кумалына), 
курымашлык орлык деч утаре (кумалына), Пыл-
помышысо Кугыжанышышкет пуртен ашне 
(кумалына) да мемнан чонланат пайдалым ыште 
(кумалына).

Индешымше кафисме деч вара                       
тропарь-влак, 6-шо сем

Лўдыкшº кече-влак нерген шонем да сулыкан 
пашам верч шортам. Колыдымо Кугыжалан кузе 
вашештем? Мый, яжарланыше, могай шинча дене 
Судитлыше ўмбак ончалам? Поро шўман Ача, Ик 
шочмо Эрге, Святой Шўлыш, мыйым чамане.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Шуко Чаманыше, кунам Тый сºрымº верыш-
кет, шинчавўд лапышке, чын судым ышташ шин-
чат, мыйын шолып ыштымем тўжвак ит лук, 
Суксо-влак ончылно мыйым намысыш ит пурто. 
Юмем, мыланем поро лий да мыйым чамане.



187

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

Юмым Шочыктышо ™дыр, Тый декет толшо-
влакын ўшанышт да чыла кучышо леведышышт, 
тўня верч порын шогышо, Тый Икте Порылан 
пўралтше улат да Айдемым йºратыше Юмым 
шочыктенат, капдыме Суксо-влак дене пырля 
Тудым, Шке Эргычым, мемнан чоннам тўрлº лў-
дыкшº деч утараш сºрвале.

Юмо, серлаге (40 гана) да молитва:

Кучен Ашныше мемнан Господь Юмына, 
мыйын йºрдымº чонемын сусыржым да тудым 
кузе эмлышашым Тый гына палет. Тыйын шуко 
чаманымашет да пеш поро улмет дене чонемым 
Шке палымет семын паремде. Мыйын пашам деч 
тушко пыштышаш эмлыше ластыкат, ўят, вўдыл-
шаш шовычат уке. Тый вет чын ыштыше-вла-
кым ўжаш огыл, а сулыкан-влакын сулыкыштым 
касараш толынат. Господь Юмем, чонемым ча-
мане, поро лий, проститле, мыйын шуко да чот 
вожылтарыше паша-шамычем возымым кушкед 
да мыйым Шке чын корнышкет шогалте. Тыйын 
чын корныштет коштын, осалын пикш-влакше 
деч утлем да Тыйын лўдыкшº Престолет ончы-
ко судитлалтде шогалам ыле. Тыйын эн Святой 
лўметым курымеш чапландарем да моктен мурем, 
аминь.
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ЛУЫМШО КАФИСМЕ

Давидын псаломжо. Ионадавын эргыже-
влакын да пленыш икымше гана логалше-
влакын. Еврей-влак дене возымо огыл, 70.

1 Эй Юмо, мый Тыланет ўшанышым да куры-
меш вожылмашеш ом код. 2 Чынет дене мыйым 
арален нал, мыйым эрыкыш лук, мылам пылы-
шетым пыште да мыйым утаре. 3 Мыйым аралы-
ше Юмо лий да мыйым утараш пе‰гыде вер лий, 
вет мыйын чоткыдемдышем да аралтышем Тый 
улат. 4 Эй Юмем, языканын кидше гыч, законым 
пудыртышын да шыгыремдышын кидше гыч, 
мыйым утаре. 5 Эй Юмо, вет чытымашым пуы-
шо Юмем, рвезем годсекак ўшанымем Тый улат. 
6 Шочмем годсекак Тыланет чот ўшанышым, ава 
кºргº гычак мыйым левед аралыше Тый улат. 
Мыйын мурем эре Тыйын нерген. 7 Шуко е‰лан 
мый умылаш лийдыме лийым, а Тый мыйын ку-
атле полшышем улат. 8 Умшам моктымаш дене 
темже, да чапетым, сылнылыкетым кече мучко 
моктен мурем. 9 Шо‰геммекем, мыйым ит кудал-
те, вием пыташ тў‰алмекат, мыйым ит кодо! 10 Вет 
тушманем-шамычат мылам ойлышт, да чонемым 
ва‰ыше-шамычат пырля ка‰ашышт, 11 Кала-
сышт: «Тудым Юмо кудалтыш, тудым миен кучы-
за, вет тудын утарышыже уке». 12 Эй Юмем! Мый 
дечем мўндыркº ит кае. Эй Юмем! Мылам пол-
шаш вашке. 13 Чонемым арам мыскылыше-ша-
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мыч вожылмашеш кодышт да йомышт ыле, мы-
лам осалым шонышо-шамыч намысыш пурышт 
да вожылмашеш вўдылалтышт ыле. 14 Мый ўша-
нымашым эре Тыланет пыштем да Тыйым тўрлº 
семын моктем. 15 Умшам кече мучко Тыйын чы-
нет ден утарымашет нерген ойла, вет мый книган 
мастарже омыл. 16 Юмын куатше дене черкышке 
пурем. Эй Юмо! Ик Тыйын гына чынетым ушыш-
тем кучем. 17 Эй Юмем! Рвезем годымак мылам 
туныктен ойлымо ºрыктарыше пашатым кызытат 
палдарем. 18 Эй Юмем, мыйын шо‰геммешке, 
пеш шо‰геммешкем, куатетым чыла ончыкылык 
тукымлан палдарымешке, мыйым ит кодо. 19 Эй 
Юмо, куатетым, кўшкº шумешкак койын шогы-
шо чынетым, мылам ыштыме кугу пашатым пал-
дарем. Эй Юмо, Тыйын гае кº уло? 20 Эй Юмо,
Тый мылам пеш шуко неле ойгым ужыктышыч 
гынат, адак мыйым ылыжтышыч да мыйым млан-
дын пундашдыме келгытше гыч луктыч. 21 Мы-
лам кугулыкетым шуко гана ончыктышыч да 
адак мыйым лыпландарышыч, мыйым мландын 
пундашдыме келгытше гыч уэш луктыч! 22 Санде-
не е‰-шамыч коклаште Тыйым ойлем, эй Юмо, 
чынетым псалом шоктымо семўзгар дене чап-
ландарем. Израильын Святойжо, Тыланет кўсле 
дене мурем. 23 Тыланет мурымем годым умшамат, 
Тыйын утарыме чонемат йывыртат. 24 Йылмемат 
кече мучко чынетым ойлаш тў‰алеш, вет мылам 
осалым кычалше-шамыч намысыш пурат да во-
жылмашеш кодыт.
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Соломон нерген.
Давидын псаломжо, 71.

1 Эй Юмо, кугыжалан Шке судетым да кугы-
жан эргылан Шке чынетым пу, 2 Калыкетлан 
чын судым ыштышт да йорло-шамычетым закон 
почеш тºрлышт. 3 Курык-шамыч калыклан ты-
нысым налышт, а кўкшº вер-шамыч — чыным. 
4 Калык кокласе йорло е‰-шамычлан Тудо су-
дым ышта да ў‰ышº-шамычын эргыштым ута-
ра, а шойышт ойлышым ў‰ышемда. 5 Тылзе деч 
ончыч, кече дене пырля Тудо тукым гыч тукы-
мышто лиеш. 6 Тудо межышке йўршº йўр гае 
да мландышке чўчен шогышо чўчалтыш гае во-
зеш. 7 Тылзе налалтмешке, Тудын кечылашты-
же, чын да шуко тыныс волгалтеш. 8 Те‰ыз гыч 
те‰ызышке шумешке да э‰ер-шамыч деч тўня 
тўр марте Тудо кучен ила. 9 Эфиоп е‰-шамыч 
Тудлан возын кумалыт, а тушманже-шамыч пу-
ракым нулаш тў‰алыт. 10 Фарсис кугыжа-шамыч 
да отро*-шамыч Тудлан пºлекым кондат, Аравий 
кугыжа-шамыч да Сава Тудлан пºлекым кондат. 
11 Мланде ўмбалне кугыжа-шамыч чыланат Туд-
лан вуйыштым сават, чыла калыкат Тудлан пашам 
ышташ тў‰алеш. 12 Вет йорлым да полшышыжо 
укеан незер е‰ым виян е‰ деч утарен. 13 Йорлым 
да незер е‰ым чаманен кода, незер е‰-шамычын 
чоныштым утара: 14 Ондален пайдам налмаш да 

*Отро — остров.
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шояклымаш деч нунын чоныштым утара. Тудын 
лўмжº нунын ончылно чапланыше. 15 Тудо илы-
ше лиеш, Тудлан Аравийын шºртньыжым пуаш 
тў‰алыт да, Тудын лўмжым ойлен, эре кумалыт. 
Тудым кече еда чапландарат. 16 Мланде ўмбалне, 
курык-шамыч вуйышто, Тудо пе‰гыде лиеш, Ту-
дын саскаже Ливан дечат кўшкº нºлталалтеш, да 
оласе-шамычышт мланде ўмбалсе шудо гае пеле-
далтыт. 17 Тудын лўмжº курымеш моктымо лиеш, 
Тудын лўмжº кече деч ожнак уло, да мланде ўм-
балсе чыла тукым Тудын гоч порылыкым налеш, 
Тудым чыла калыкат чапландара. 18 Израильын 
Господь Юмыжо моктымо, ик Тудо гына ºрыкта-
рыше паша-шамычым ышта! 19 Тудын чапланыше 
лўмжº курымеш, курым-курымеш моктымо. Ту-
дын чапше дене уло мланде темеш: тыге лийже, 
тыге лийже.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
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орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

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

Иессей эрге Давидын мурыжо-влак
тышан пытеныт. Асафын псаломжо, 72.
1 Израильын Юмыжо яндар чонан-шамычлан 

кунаре поро! 2 Йолем изиш гына ыш шўртньº, 
йол пундашем изиш гына ыш яклешт. 3 Языкан-
шамычын тыныс илышыштым ужын, мый закон-
дымылык ыштыше-шамычлан шыдештым. 4 Вет 
нунын колымаштышт орлык уке да йºсланы-
мыштат кужун ок шуйно. 5 Е‰ тыршен ыштыме 
гае нуно огыт тырше да е‰-шамыч ужмо ойгы-
мат огыт уж. 6 Садлан нуным кугешнымаш вўдыл 
налын: шоякеш да пужлымашеш вўдылалтыныт. 
7 Шоякышт ток илымаш гыч лекме гай лектеш, 
шўм йодмышт почеш илат. 8 Осалым шонен ой-
леныт, Кўшылсº нерген шоякым ойленыт. 9 Ум-
шаштым пылпомышко нºлталыныт, а йылмышт 
мланде ўмбалне каен. 10 Мыйын калыкем нунын 
могырышко савырна да илыме кечылаштыже ну-
нын дене лиеш. 11 Да ойла: «Юмо кузе пален кер-
теш? Кўшылсын уш-акылже уло мо? 12 Теве нине 
языкан е‰-шамыч курымышт мучко сай кечым 
ужыт да поян лийын илат». 13 Мый каласышым: 
«Арамлан мо шўмем чын кучаш тыршышым да 
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кидемымат титакдыме-шамыч коклаште муш-
кым? 14 Кечын шкемым орлыклан пуэн, язык нер-
ген ойгырен, эр еда шкемым арамлан мо вур-
сышым?» 15 Кызыт каласымем семын ойлем ыле 
гын, мый тиде тукым ончылно языкан лиям ыле. 
16-17 Сандене мый тидым умылаш тыршышым, но 
Юмын святой пºртышкыжº пурымешке да ну-
нын кузе пытымыштым пален налмешке, мылам 
тидым умылаш йºсº ыле. 18 Шояк мутыштым он-
чен, Тый нунылан йºсылыкым тыге ончыктенат, 
кугешнымышт годым нуным ўлыкº шынденат. 
19 Кузе нуно укешке лектыч? Кенета йомыч, за-
конде илымышт верч пытышт. 20 Мален кынел-
шын омыжо гае, эй Юмо, Шке олаштет нунын 
сыныштым укешке луктат. 21 Вет шўмем йўлен, 
кºргем весемме годым 22 Нимолан йºрдымº 
улам ыле да шым умыло, Тыйын ончылнет мый 
вольык гае лийым. 23 Туге гынат эре Тый денет 
улам, Тый мыйым пурла кидем гыч кучышыч 
24 Да Шке ка‰ашет дене кондыштыч, мыйым чап 
дене нальыч. 25 Пылпомышто мыланем мо уло? 
Мланде ўмбалнат Тый дечет посна мый мом йо-
дам? 26 Шўмемат, капемат пыта. Эй Юмо, шўме-
мын Юмыжо да курымаш ужашем! 27 Теве шке-
ныштым Тый дечет кора‰дыше-шамыч пытат, 
Тый дечет каен, молылан кумалше-шамычым 
Тый чылаштымат пытарет. 28 Мыланемже Юмо 
дене ушнымо, ўшанымашым Юмылан пыштыме 
да Сион ўдырын капкаже ончылно чыла чапетым 
моктымаш сай.
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Туныкташ. Асафын,73.
1 Эй Юмо, молан йºршын савырен колтышыч? 

Шке кўтўсº шорыкет-шамычлан молан шы-
дет кугеме? 2 Ожнысек погымо Шке калыкетым 
шарналте, тудым кугыжанышым ышташ да он-
чен илышаш верч сулен налынат, тиде — Сион 
курык, кушко Тый илаш пуренат. 3 Тушман-ша-
мычын кугешнымышт ваштареш кидетым чотак 
нºлтал. Нуно святой пºртыштет осалым мыня-
ре ыштеныт! 4 Тыйым ужын кертдыме-шамыч 
Тыйын пайремет годым моктанышт! Нуно шке 
тистыштым* шогалтышт, а лекмаште, капка ўм-
балне улшо мемнан тистым ышт шотло. 5 Чоды-
раште пу руымо гае тудын омсаже-шамычым то-
вар дене руышт. 6 Товар дене, лом дене тудым 
шалатен пытарышт. 7 Святой пºртетым тул дене 
йўлалтышт, мланде ўмбалне Тыйын лўметлан 
ыштыме пºртым шакшылен пытарышт. 8 Нунын 
родышт-шамыч, пырля лийын, шке шўмыштышт 
каласышт: «Толза, мланде ўмбалне Юмын пай-
ремже-шамычым пытарена». 9 Шке палына-ша-
мычым ышна уж, ынде пророк уке, да Юмо ынде 
мемнам ок пале. 10 Эй Юмо, тушман мо марте 
орлен ила? Лўметым курымеш вурсен ила мо? 
11 Шкендын кидетым, пурла кидетым, помышет 
кºргº гыч молан йылтак кора‰дет? 12 Эй Юмына, 
мемнан Кугыжана, курым деч ончычак мланде 
покшелне утарымашым ыштенат. 13 Тый куатет 

*  Тисте — знамя,  флаг.
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дене те‰ызым пе‰гыдемденат, кишке-шамычын 
вуйыштым вўдыштº пудыртенат. 14 Тый кугу 
кишкын вуйжым пудыртенат да тудым Эфиопи-
йын е‰же-шамычлан кочкаш пуэнат. 15 Тый па-
маш-шамычым да йогышо вўд-шамычым лукты-
нат, Ифамысе э‰ер-шамычым коштенат. 16 Кечат 
Тыйын, йўдат Тыйын, ўжара ден кечымат Тый 
ыштенат. 17 Мландын чыла мучашыже-шамычым 
Тый пўренат, ке‰еж ден шошымат Тый пўренат. 
18 Тидымат ушышкет нал: тушман-шамыч Юмым 
мыскыленыт, да ушдымо калык Тыйын лўметым 
орлен. 19 Тыйым жаплыше чоным янлык-шамыч-
лан ит пу, нужна-шамычын чоныштым йылтак 
ит мондо! 20 Пуымо мутетым ушышкет нал, вет 
закон деч посна ыштыше-шамычын суртышт 
дене мландын пычкемыш верже-шамыч темы-
ныт. 21 ™‰ышº е‰, орланен, савырнен ынже кае 
ыле: йорлыжат, нужнажат лўметым моктышт 
ыле. 22 Эй Юмо, кынел, Шке пашатым тºрлº, 
ушдымо е‰ын Тыйым кече еда орлымыжым 
ушешет пыште. 23 Тыланет кумалше-шамычын 
йўкыштым ит мондо! Тыйым ужын кертде илы-
ше-шамычын кугешнымышт чарныде Тый де-
кет нºлталтеш.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).
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Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

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

1 Мучашлан. Ит йомдаре.                                
Асафын муро псаломжо, 74.

2 Тыйым моктена, эй Юмо, Тыйым моктена да 
Тыйын лўметым сºрвален ўжына. Тыйын чыла 
ºрыктарыше пашат-шамычым каласен палдарем. 
3 «Жап шумеке, Мый чын судым ыштем. 4 Млан-
де да тудын ўмбалне илыше-шамыч чылан шу-
лен пытышт: тудын кў ме‰гыже-шамычым Мый 
пе‰гыдемдышым». 5 Закон деч посна илыше-ша-
мычлан каласышым: закон деч посна илымыдам 
кудалтыза, а языкланыше-шамычлан маньым: 
тўкыдам ида нºлтº. 6 Тўкыдам кўшкº ида нºлтº 
да Юмо нерген шоякым ида ойло, 7 Вет суд кече 
лекме вер гыч огыл, кече шичме вер гыч огыл, ир 
мланде ўмбалнысе курыкла гычат огыл. 8 Юмо — 
судым ыштыше: иктым ў‰ышемда, весым нºлта. 
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*  Варыме — тамлештарыме.

9 Вет Господьын кидыштыже варыдыме арака дене 
темыме чаше, варыме* деныже тичак темыме, да 
тудым иктылан да весылан опталеш, но тудын 
ружо огеш изем: тудым мландын чыла языкан-
шамычше йўыт. 10 Мыйже курымеш йывыртем, 
Иаковын Юмыжлан мурем. 11 Языкан-шамычын 
тўкыштым пудыртем, да Юмылан йºрышº е‰-
шамычын тўкышт нºлталтеш.

1 Мучашлан. Муро. Асафын псаломжо.
Ассирийысе е‰ нерген муро, 75.

2 Юмо Иудейыште палыме, Израильыште Ту-
дын лўмжº кугу. 3 Тудын верже — тыныслыкыш-
те, а илыме пºртшº — Сионышто. 4 Тудо тушто 
пикш-шамычын пе‰гыдылыкшым, кредалмаш 
ўзгар-шамычым, кердым да сарым пытарыш. 
5 Тый курымаш курык-шамыч ўмбачын ºрыкта-
рен волгалтарет. 6 Шўмышт дене ушдымо улшо-
шамыч чыланат пудыранен пытышт, шке омышт 
дене мален колтышт, да поян-шамыч кидыштышт 
нимогай ўзгарымат ышт му. 7 Иаковын Юмыжо, 
имне ўмбак шичше-шамыч Тыйын чарымет дене 
нералтен колтышт. 8 Тый лўдыкшº улат, да Тый-
ын ваштареш кº шогал кертеш? Тунамсек Тыйын 
шыдет почылтын: 9 Тый Пылпомыш гыч судетым 
колыктышыч: мланде лўдº да шыпланыш, 10 Вет 
Юмо мланде ўмбалнысе чыла ў‰ышº-шамычым 
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утараш судышко шогале. 11 Сандене е‰ын чыла 
шонымашыже Тыйым чапландара, да шоныма-
шыже мучаш марте чап дене Тыйым мокта. 12 Мем-
нан Господь Юмылан чыланат кумалза, Тудлан 
моктымашым пуыза, Тудын йыр улшо-шамыч 
Тудлан пºлекым кондат: 13 Лўдыкшылан, князь-
шамычын шўлышыштым налшылан, мланде ўм-
балнысе кугыжа-шамычлан лўдыкшº улшылан.

1 Мучашлан. Идифум нерген.
Асафын псаломжо, 76.

2 Йўкем дене Юмым сºрвалышым, йўкем дене 
Юмылан кумальым — да Тудо мыйым колыш-
то. 3 Ойган кечыштем Юмым кычальым, йўдымат 
кидем Тудын деке нºлтальым — да ондалалт шым 
код. Чонемын шыматалтмыже ыш шу. 4 Юмым 
ушешем пыштымеке, йывыртышым, шонка-
лышым, да чонем ойган лие. 5 Шинчам йўд орол-
шамычын вашталтмекат ыш петырналт, кумылем 
пудыраныш, да шымат ойло. 6 Ожнысо кечы-
лам шонен, курымласе идалык-шамычым ушеш 
пыштен, тунемым. 7 Йўдым шўмыштем шонен 
кийышым, да шўлышем умылаш тыршен: 8 Ала 
Юмо курымеш кудалта да порылыкшым огеш 
ончыкто? 9 Ала порылыкшым йºршеш кўрлеш 
да тукым гыч тукымышко ойлымыжым чарна? 
10 Ала Юмо чаманыше кумылжым монда да шы-
дыж дене Шке порылыкшым чара? 11 Вара кала-
сышым: «Теве кызыт умылаш тў‰альым: тиде — 
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Кўшылсын пурла кидше гоч лийше вашталтыш». 
12 Юмын пашаже-шамычым ушешем пыштышым, 
вет тў‰алтыш гычак лийше ºрыктарыше пашат-
шамычым шарнаш тў‰алам, 13 Тыйын чыла пашат 
гыч тунемам да чыла пашатым шонем. 14 Эй Юмо, 
Тыйын корнет святой. Мемнан Юмо гае кугу 
Юмо кº уло? 15 Тый ºрыктарыше паша-шамычым 
ыштыше Юмо улат, Тый калык-шамыч коклаште 
виетым ончыктенат. 16 Тый Шке калыкетым, Иа-
ков ден Иосифын эргыже-шамычым, Шке куатет 
дене утаренат. 17 Тыйым шуко вўд ужын, эй Юмо, 
шуко вўд Тыйым ужын да лўдын, пундашдыме 
вер-шамыч пудыраненыт, 18 Шуко вўд пеш талын 
шаулен: пыл-шамыч йўкым пуэныт, вет Тыйын 
умдет-шамыч чо‰ештеныт. 19 Тыйын кўдыртымº 
йўкет — пылпомышто йырваш: волгенчет тўням 
волгалтарен; мланде тарванен да чытырналтын. 
20 Тыйын корнет те‰ызыште да корнет-шамыч 
шуко келге вўдыштº, да кышат-шамыч пален 
шуктыдымо улыт. 21 Моисейын да Ааронын ки-
дышт дене Тый калыкетым шорык гае кондыш-
тынат.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Святой Юмо, Святой Куатле, Святой Колыды-
мо, мемнам серлаге (3 гана).
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Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Эн Святой Троице, мемнам серлаге; Господь 
Юмо, язык деч мемнам эрыкте; Ашныше Юмо, 
мемнан осалым ыштымынам кудалте; Святой 
Юмо, толын, Шке лўмет верчын, черна деч мем-
нам паремде.

Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Пылпомышто улшо мемнан Ачана! Тыйын 
лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо, 
Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат Пылпомышысо 
гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым, тачылы-
кым, мыланна пу; кудалте мемнан язык-шамыч-
нам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыш-
тым кудалтымына гаяк; языкышке мемнам ит 
пурто, осал дечын мемнам утаре.

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).



201

Луымшо кафисме деч вара тропарь-влак,        
6-шо сем

Христос Юмо, Тыйын лўдыкшº кечет толмо 
деч чот лўдам. Господь, сулыкем пеш шуко да су-
лен керташ лийдыме, сандене Тыйын судет деч 
лўдам да чытырем. Чаманыше Юмо, мыйын чот 
чаманыше Утарышем, мучашке шумо деч ончыч 
мыйым савыре да утаре.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Господь, кунам Тыйын судетлан престолым 
ямдылат да е‰-влак кугу судышкет шогалыт, ту-
нам кугыжа салтак деч кугу ок лий, озаже шке 
кулжо деч кугу ок лий, кажне е‰ шке пашаж дене 
але чаплана, але вожылтарыме лиеш.

Кызытат, керек-кунамат, курым-курым муч-
как. Аминь.

Юмын Ава, Яндар ™дыр, Тый кугу суапым на-
лаш йºрышº лийынат. Мемнан чоннам утараш 
манын, Кумытло гыч Иктым, Илышым пуышо 
Христосым, кап дене шочыктенат.

Юмо, серлаге (40 гана) да молитва:

Порылыкет дене Поян, чаманымашет дене 
умылен керташ лийдыме мемнан Господь Юмы-
на! Тый Икте сулыкдымо улат да сулык деч посна 
мемнан верч Айдеме лийынат. Тиде шагатыште 
мыйын йºсланен сºрвалымем колышт. Вет мый 
поро пашалан незер да йорло улам, да мыйын 
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кºргыштем шўмем пудыраныш. Кўшылсº Кугы-
жа, Пылпомышын да мландын Господьшо, самы-
рыкем годым сулыкын илен эртарымем Тый па-
лет. Вет мый капемын йодмыж почеш ыштенам, 
ия-шамычын воштылтышышт лийынам, диавол 
почеш коштынам, яжарланыме лавыраште пºрда-
лынам. Шонымашем дене изием годсекак пычке-
мышалтынам, кызыт мартеат тыгаяк улам. Тый-
ын святой эрыкетым шукташ нигунам тыршен 
омыл, осалыш шупшмо кепшылыш логалынам, 
ия-шамычлан воштылчык да мыскылтыш лийы-
нам. Тыйын чарен ойлыметым пудыртышо-влак 
ўмбак кугу шыде вочмо нерген да йўлышº тамы-
кыш верештме нерген нигунам шонен омыл. Сан-
дене ынде чыташ лийдыме ойгыш логалынам, да 
Тый декет савырнаш нимогай ўшанемат уке. Тый 
декет лишемаш ик поро пашамат уке, чара улам. 
Могай гына сулыкым ыштен омыл? Ия-шамычын 
могай гына пашаштым ыштен омыл? Могай гына 
вожылмаш да яжар пашам утыждене да тыршен 
ыштен омыл? Ушемым капын шарнымашыж дене 
йырныктаренам, капемым лавыртенам да шўлы-
шемым йырныктаренам. Мыйын йºрдымº капе-
мын чыла ужашыже сулыклан тыршен ышташ 
йºратен. Ынде мыйын верч, йºрдымº верч, кº 
гына ок шорт? Мыйын судитлалтшашем верч кº 
гына ок шорт? Кучен Ашнышем, мый веле, икте, 
Тыйын шыдетым ылыжтаренам. Мый веле, икте, 
Тыйын ончылнет удам ыштенам. Та‰астараш да 
касараш лийдыме кугу сулыкем-шамыч дене ку-
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рым мучко улшо чыла сулыкан-шамычымат эртен 
каенам. Но Тыйже вет Айдемым йºратыше, шуко 
чаманыше да поро шўм-чонан улат да айдемын 
савырнымыжым вучет. Теве мыят чот лўдыкшº 
да чыташ лийдыме судет ончыко шкемым шуэм. 
Тыйын пеш яндар йолет деке сукалтен, уло чо-
нем дене Тыйым йўкын сºрвалем. Господь, мый-
ым эрыкте, чамане, порылыкышко савыре, прос-
титле, мыйын вийдымылыкем чамане, шонен 
моштыдымо улмем умыло, мыйын кумалмем кол 
да шинчавўдем уж. Мыйым, сулыкем верч ойгы-
рышым, йºратен нал; мыйым, йомын коштшым, 
савыре. Тый декет савырнышым авалтен нал да, 
сºрвалымемлан верч, титакем кудалте. Чын ыш-
тыше-влаклан огыл язык касарымашым пуэнат, 
сулыкдымо-шамычын огыл титакыштым кудалте-
нат. Сулыкем дене Тыйым чот шыдештаренам гы-
нат, мыланем, сулыканлан, сулык касарымашым 
пуэнат. Е‰-влакын шўмыштым палыше Господь, 
Тыйын ончылнет кудашалтын да чара шогем да 
шке сулыкем почын ойлем. Сулыкем-шамычын 
нелытышт дене пўгыргенам, сандене Пылпомыш 
кўкшытыш ончалын да ужынат ом керт. Господь, 
мыйын шўмемын шинчажым волгыдемде, мыла-
нем сулыкем касарыкташ кумылым пу да шўме-
мым ў‰ышемаш тарате. Тунам, чаманымашетлан 
куанен, поро ўшан дене вес тўняшке каем, Тый-
ын эн Святой лўметым моктем да чапландарем, 
Ачам, Эргым, Святой Шўлышым, кызытат, ке-
рек-кунамат, курым-курым мучкак. Аминь.
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ЛАТИКЫМШЕ КАФИСМE

Тунемаш. Асафын, 77.
1 Эй, калыкем, законем колышт, умшамын 

мутшо-шамычлан пылышдам пыштыза. 2 Умшам 
туштен каласаш почам, ожно каласымым викта-
рен ойлем. 3 Шкенан колмым, палымым да ача-
мыт ойлымым, 4 Мом шке эргышт деч ончыкы-
лык тукымлан шылтен коден огытыл — Юмын 
ыштыме ºрыктарыше пашам, Тудын вийжым 
да чапшым — увертарем. 5 Тудо Иаковлан поч-
машым пуэн да Израильлан законым пыштен: 
ачана-влаклан кўштымыжым эргышт-шамыч-
ланат каласаш шўден, 6 Тудым ончыкылык ту-
кым, шочшаш эрге-шамычат палышт да нунат, 
кушкын шумеке, шке эргыштланат палдарышт, 
7 Нуно шке ўшанымыштым Юмылан пыштышт, 
Юмын пашаже-шамычым ынышт мондо да Ту-
дын шўдымыжº-шамычым ыштышт, 8 Ачашт гае 
чояланыше да шыдештарыше тукым ынышт лий, 
шўмжым яндарын кучыдымо да шўлышыж дене 
Юмылан ўшаныде илыше тукым ынышт лий. 
9 Кредалмаш кечын Ефремын эргыже-шамыч, 
пикшыштым чымен, лўен-лўен, мº‰геш пºрты-
лыныт. 10 Нуно Юмын шўдымым шуктен шоген 
огытыл, да Тудын законжо дене коштмышт шуын 
огыл, 11 Тудын чыла сайым ыштымыжым да он-
чыктымо ºрмº пашажым монденыт: 12 Ачашт-
шамыч ончылно, Египет мландыште, Танеос па-
сушто Тудын ыштыме ºрыктарыше пашажым. 
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13 Те‰ызым ойырен да нуным тудын гоч лук-
тын: вўдым шувышеш темыме гае кучен шынден. 
14 Нуным кечывалым пыл дене, а йўдым йўдвошт 
тулын волгыдыж дене на‰гаен. 15 Ир мландыште 
кўм шелыктен да пундашдыме вўд гыч йўктымо 
гае нуным йўктен. 16 Кў гыч вўдым луктын да вў-
дым э‰ер гае йогыктен. 17 Туге гынат Юмын он-
чылно нуно адак языкланеныт: вўддымº верыште 
Кўшылсым шыдештареныт. 18 Чон йодмо коч-
кышым йодыныт, шўмыштышт Юмым шыненыт. 
19 Юмылан ºпкелен каласеныт: «Юмо ир млан-
дыште кочкышым ямдылен кертеш мо? 20 Кўым 
шелеш да вўд йога, да э‰ер-шамыч ташлат гынат, 
Тудо киндымат пуэн кертеш мо, але калыкшылан 
кочкышым ямдылен кертеш мо?» 21 Юмо тидым 
колын да нуным йºратыдыме лийын, да Иаковын 
шочшыжо-шамыч коклаште тул йўлаш тў‰алын, 
а Израиль ўмбаке шыдыже возын, 22 Вет нуно 
Юмылан ўшанен огытыл да Тудын утарымыжлан 
инанен огытыл. 23 Тудо кўшнº пыл-шамычлан 
шўден да пылпомышын омсаже-шамычым по-
чын. 24 Нунылан кочкашышт манным йўрыктен 
да пылпомыш киндым нунылан пуэн: 25 Айдеме 
суксо киндым кочкын. Нунылан кочкышым те-
маш ситышым колтен: 26 Пылпомыш гыч кечы-
валвел мардежым нºлталын да Шке куатше дене 
кечывалвел-касвел мардежым колтен, 27 Вара ну-
нылан пурак наре шуко шылым да те‰ыз ошма 
наре кайыкым колтен, 28 Нунын илыме верышке, 
омаш йырышт, чыла тиде толын возын. 29 Нуно 
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шер теммеш кочкыныт, йодмыштым нунылан 
пуэн, 30 Кочмо кочкышышт умшаштышт улмо го-
дымак йодмо шумышт пытен огыл. 31 Да нунылан 
Юмын шыдыже толын, нуным шукыштым пуш-
тын да Израильын ойырен налме-шамычымат 
пытарен. 32 Тылеч вара нуно адакат языкланеныт 
да Тудын ºрыктарыше пашаже-шамычлан ўша-
нен огытыл. 33 Кечышт арам паша дене эртен, да 
курымышт вашке йомын. 34 Пуштедымыж годым 
нуно Юмо деке савырненыт, Тудым кычалыныт 
да эрденак кумалыныт, 35 Юмын нунылан пол-
шышо улмыжым, Кўшылсº Юмо нуным утарыше 
улмым ушешышт пыштеныт. 36 Умшашт дене Ту-
дым йºратеныт, а йылмышт дене Тудым ондале-
ныт. 37 Шўмышт Тудын ончылно чын лийын огыл, 
да Тудын сугыньжылан ўшанле лийын огытыл. 
38 Но поро улмыжлан кºра Юмо нунын языкыш-
тым кудалтен да нуным йºршын пытарен огыл, 
нунылан вочшаш шыдыжым шуко гана чарен да 
шыдыжым чотак кугемден огыл. 39 Тудо нунын 
кап улмыштым, ик гана лекше да мº‰геш тол-
дымо шўлыш улмыштым пален. 40 Ир мландыш-
те мыняр гана нуно Тудын кумылжым волтеныт, 
вўддымº мландыште Тудын шыдыжым луктыныт! 
41 Кунамже Юмо деке савырненыт, кунамже Ту-
дым шыненыт да Израильын святойжым шыдеш-
тареныт. 42 Шыгыремдыше-шамыч деч утары-
ме кечын Тудын поро ыштыше кидшым ушыш 
налын огытыл: 43 Египетыште Тудын ончыкты-
мо палыже-шамычым, Танеос пасушто ыштыме 
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ºрыктарыше пашаже-шамычым, 44 Да Египетысе 
е‰-шамыч йўын ынышт керт манын, нунын э‰ер 
ден памашыштым вўрышкº савырымыжым! 45 Ну-
нылан йыгыжтарыше орашы‰а тўшкам колтен, да 
нуно пурын пытареныт; ужава-шамычым колтен, 
нуным шакшыландарен. 46 Саскаштым осал лупс 
локтылын, а кушкылыштым шурнышырчык-ша-
мычлан пытарыктен. 47 Виноград пуше‰гыштым 
шолемлан кырыктен, а смоква пуше‰геш пок-
шым возын. 48 Вольыкыштым шолемлан кырык-
тен, а погыштым туллан пуэн. 49 Нунылан шы-
дыжым шукемден: осал суксо-шамыч гоч шыдым, 
ойгым да орлыкым колтен. 50 Шыдыже мияш 
корным ыштен да чоныштым колымо деч утарен 
огыл, нунын вольыкыштым осал черлан пуэн. 
51 Египет мландыште икымше шочшо-шамычым 
чылаштымат пуштын, Хам тукымын илыме вер-
лаштыже эн сай погыштым пытарыктен. 52 Шке 
калыкшым шорык-шамыч гае кынелтен да кўтў 
семын ир мланде дене на‰гаен. 53 Нуным ўшаны-
маш дене пе‰гыдемден, да нуно лўдын огытыл, а 
тушманыштым те‰ыз леведын. 54 Нуным Шкен-
жын святой курыкышкыжо конден, тиде куры-
кым Тудын пурла кидше ямдылен. 55 Нунын чу-
рийышт ончыч калык-шамычым поктен колтен, 
шеревам пыштен да мландыштым висыме керем 
дене пайлен пуэн, а илыме верышкышт Израиль 
тукым-шамычым илаш пуртен. 56 Нуно Кўшылсº 
Юмым шыненыт да пеш шыдештареныт, закон-
жым шуктен огытыл. 57 Ачашт гае савырнен ка-
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еныт да Юмо деч кора‰ыныт, кадыр пикш гае 
лийыныт. 58 Кўкшака верышт дене Тудын шы-
дыжым луктыныт, шояк юмо-шамычым ыште-
ныт да Тудым шыдештареныт. 59 Юмо колын да 
Израильым йºратыдыме лийын, тудым укеш ко-
ден, 60 Е‰-шамыч коклаште улшо илыме верже 
деч, Силомысо скиний деч, кора‰ын, 61 Нунын 
пе‰гыдылыкыштым пленышке пуэн да сайыш-
тым тушман кидышке кучыктен. 62 Шке калык-
шым кердылан пуэн да Шке ужашыжым ужын 
кертдыме лийын. 63 Вуеш шушо эргыштым тул 
кочкын, а ўдырышт верч шорташ нигºлан 
лийын, 64 Священникышт-шамыч керде йыма-
лан коленыт, да тулык вате-шамыч верч шорт-
шо огеш лий. 65 Господь мален кынелше гае, 
куатан да руштшо гае кынелын. 66 Юмо тушман-
шамычым ше‰гечышт кырен, нуным курымлан 
намысыш пуртен. 67 Иосифын илемжым кудалтен 
да Ефрем тукымымат ойырен налын огыл. 68 Иуда 
тукымым ойырен налын, Сион курыкым йºратен 
налын. 69 Шке святой вержым единорог илыме 
вер гайым ыштен да мланде ўмбалан тудым ку-
рымеш шынден. 70 Шке кулжым, Давидым, ойы-
рен да тудым шорык кўтыма гыч налын. 71 Шке 
ужашыже Израильым, шке кулжо Иаковым кўтен 
кондыштшаш верч лўштымº вольык кокла гыч 
Давидым налын. 72 Тудо нуным ў‰ышº шўм дене 
кўтен кондыштын да шке кидше дене моштен 
вўден.
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Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

Кызытат, керек-кунамат, курым-курым муч-
как. Аминь. 

Асафын псаломжо, 78.
1 Эй Юмо, Тыйын ужашышкет чын огыл 

юмылан кумалше-шамыч тольыч, Тыйын свя-
той пºртетым шакшылышт, 2 Иерусалимым 
пакча саскам аралыме верыш савырышт, кулет-
шамычын колышо капыштым кавасе кайык-ша-
мычлан кочкаш пыштышт, а Тыланет йºрышº 
е‰-шамычын капыштым мланде ўмбалнысе ян-
лыклан пуышт. 3 Нунын вўрыштым Иерусалим 
йыр вўд гае йоктарышт, да нуным тойышат ыш 
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лий. 4 Ме пошкудына-шамычлан мыскылтыш, 
мемнан йыр илыше-шамычлан о‰артыш да вош-
тылтыш лийна. 5 Эй Юмо, мо марте чарныде 
шыдешкаш тў‰алат? Сырымет мо марте тул гае 
лиеш? 6 Тыйым шинчыдыме калык-шамычлан 
да Тыйын лўметым ўждымº кугыжаныш-ша-
мычлан Шке шыдетым поч. 7 Вет нуно Иаков 
тукымым кочкын пытарышт да тудын илыме 
верым яраш кодышт. 8 Ожно закон деч посна 
илымынам ушешет ит пыште, Шке порылыке-
тым мыланна вашке колто, эй Юмо, вет ме пеш 
йорлештна. 9 Утарыше Юмына, лўмет чаплалт-
шаш верч мыланна полшо. Эй Господь, мемнам 
утаре да Шке лўмет верч мемнан языкнам эрык-
те. 10 Чын огыл юмылан кумалше-шамыч «Нунын 
Юмышт кушто?» манын, нигунамат ынышт ка-
ласе ыле да кулет-шамычын вўрыштым йокта-
рымышт верч мемнан шинчана ончылно нуны-
лан кўсыным пºртылтымым нуно палышт ыле. 
11 Шинчырлыме-шамычын орланымышт Тыйын 
ончыкет шужо ыле, пуштмо е‰-шамычын эр-
гыштым кугу виет дене арале. 12 Эй Юмо, Тыйым 
орлымышт верч, пошкудына-шамычлан, нунын 
ло‰гашкышт, орлыкым шым пачаш пºртылтº! 
13 Эй Юмо, ме, Тыйын калыкет да кўтўэтын шо-
рыкшо-шамыч, Тыйым курымеш моктен ойлена 
да Тыйын чапетым тукым гыч тукымышко увер-
тарена.
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1 Мучашлан. Вашталтшаш нерген.
Почмаш. Асафын псаломжо, 79.

2 Эй, Израильым кўтен кондыштшо, колышт, 
Иосифым шорык гае вўдышº, Херувим-шамыч 
ўмбалне шинчыше, Шкендым ончыкто! 3 Ефрем, 
Вениамин да Манассий ончылно куатетым поч 
да мемнам утараш тол. 4 Эй Юмо, мемнам Шке 
декет савыре, чуриетым волгалтаре, да ме утарал-
тына. 5 Эй Господь, куат-влакын Юмыжо, кулет-
шамычын кумалмыштлан мо марте шыдешт илет? 
6 Мо марте мемнам шинчавўдан кинде дене пук-
шет да мыланна шинчавўдым теммешкына йўк-
тет? 7 Мемнам пошкудына-шамычлан ўчашымаш 
амаллан кодышыч, да тушман-шамычна мемнам 
мыскылышт. 8 Эй Господь, куат-влакын Юмыжо, 
мемнам Шке декет савыре, чуриетым волгалта-
ре, да ме утаралтына. 9 Тый Египет гыч виноград 
пуше‰гым конденат, вес калык-шамычым поктен 
колтенат да тудым шынденат. 10 Тудын ончылно 
Тый корным ямдыленат, вожшым шынденат, да 
тудо мландым темен. 11 ™мылжº курык-шамычым 
петырен, укшыжо — Юмын кедрже-шамычым. 
12 Укшыжо-шамычым те‰ыз деке шумеш, а игыже-
шамычым э‰ерла деке шумеш йыр шарен. 13 Ту-
дын саварже-шамычым Тый молан кора‰дышыч? 
Корно дене эртыше-шамыч чыланат тудым кўр-
лын-кўрлын каят. 14 Тумерысе ир сºснат тудым су-
сыртыш, да шкет коштшо янлыкат тудым кочко. 
15 Куат-влакын Юмыжо, савырне, пылпомыш гыч 
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ончал да уж, тиде виноградет деке йºратен тол 
16 Да пурла кидет шындымым тºрлате! Шкаланет 
пе‰гыдемдыме Айдеме Эргым порылык дене он-
чал. 17 Виноградет тулеш йўлен да кўнчен пытары-
ме лийын. Тыйын шыдын ончалмет дене чылан 
пытат. 18 Тыйын кидет пурла могырысо е‰ет ўм-
балне лийже, Шкаланет пе‰гыдемдыме Айдеме 
Эрге ўмбалне лийже. 19 Тый дечет огына кора‰: 
мемнам ылыжтаре, да ме Тыйын лўметым сºрва-
лен ўжаш тў‰алына! 20 Эй Господь, куат-влакын 
Юмыжо, мемнам Шке декет савыре, чуриетым 
волгалтаре, да ме утаралтына.

1 Мучашлан. Виноград вўдым лукмо нерген.
Асафын псаломжо, 80.

2 Мыланна полшышо Юмылан йывыртыза, 
Иаковын Юмыжлан куанен мурыза! 3 Псаломым 
налза, мотор йўкан псалтирь ден кўслем да тимпа-
ным пуыза. 4 У тылзе тў‰алтыште, пайремдан эн 
кугун йывыртыме кечыште, пучым пуалтыза. 5 Вет 
Израильлан тыге шўдалтын, да Иаковын Юмы-
жо тыге пўрен. 6 Египет мланде гыч лекме годым 
Юмо тидым Иосифлан законлан пыштен, тушто 
Иосиф палыдыме йылмым колын. 7 Юмо тудын 
тупшо гыч неле нумалтышым волтен: тунам Ио-
сифын кидше комдым нумал кондыштын улмаш. 
8 Ойгыштет Мыйым сºрвален ўжыч, да Мый ты-
йым утарышым,  тўтан мардеж годым улак ве-
рыште тыйым кольым, ўчашен шогымо вўд лиш-
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не тыйым шынышым. 9 «Эй, калыкем, колышт, да 
Мый тыланет таныклем: эй, Израиль, тый Мый-
ым колыштат ыле гын! 10 Тыйын у юмет ынже 
лий, да йот юмылан ит кумал. 11 Вет тыйым Еги-
пет мланде гыч лукшо Господь Юмет Мый улам: 
умшатым поч, да Мый тудым темем». 12 Но калы-
кем Мыйын йўкемым ыш колышт, да Израиль 
Мыйым колыштдымо лие. 13 Садлан Мый нуным 
шўмышт йодмо почеш колтышым: шонымышт 
семын коштышт! 14 Калыкем Мыйым колыштеш 
ыле гын, Израиль Мыйын корнем дене коштеш 
ыле гын, 15 Мый тудын тушманже-шамычым ваш-
ке ў‰ышемдем да нуным шыгыремдыше-шамыч 
ўмбаке кидем пыштем ыле. 16 Юмын тушманже-
шамыч Тудым ондаленыт, нуно курымеш орла-
нат. 17 Тудо нуным туто шыда‰же дене ток тема 
да, кў гыч мўйым луктын, нуным пукша ыле.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
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проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

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

Асафын псаломжо, 81.
1 Юмо юмо-шамычын погынымашыште шога-

лын да юмо-шамыч коклаште судым ышта: 2 Мо 
марте, ондален судитлен, языкан-шамычым ара-
леда? 3 Тулык ден незер е‰ым аралыза, ў‰ышº 
ден йорлым чыныш лукса. 4 Йорло да незер е‰ым 
арален налза, языканын кидше гыч тудым ута-
рыза. 5 Огыт пале. Огыт умыло. Пычкемышыш-
те коштыт. Мландын чыла негызше тарваныже 
ыле! 6 Мый каласышым: те юмо улыда да чыла-
нат Кўшылсын эргышт улыда. 7 Туге гынат те е‰-
шамыч гае коледа да князь-шамыч гаяк камво-
зыда. 8 Эй Юмо, ылыж кынел, тўням судитле, вет 
чыла калык гычат Тыйын корнет дене мийыше 
лийыт.

1 Асафын муро-псаломжо, 82.
2 Эй Юмо, кº Тый гает лийын кертеш? Эй 

Юмо, йўкым пуыде ит код да ў‰ышº ит лий! 
3 Теве тушманет-шамыч лўшкаш тў‰альыч, да 
Тыйым ужын кертдыме-шамыч вуйыштым нºл-
тальыч. 4 Калыкетлан шонымышт семын осалым 
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ыштышт да Тыйын святой-шамычет ваштареш 
ка‰ашышт. 5 Нуно каласеныт: «Толза, да ну-
ным калык кокла гыч пытарена, тылеч вара Из-
раильын лўмжат ынже шокто». 6 Вет ик ой дене 
пырля лийын, ка‰ашеныт, Тыйын ваштарешет 
ушненыт: 7 Идумей мланде ўмбалнысе да Измаил, 
Моав ден Агарян тукым-шамыч, 8 Гевал, Амон да 
Амалик тукым-шамыч, Тирыште илыше да йот 
тукым-шамычат, 9 Нунын денак Ассур пырля 
лийын: нуно чыланат Лотын эргыже-шамычлан 
полышкаленыт. 10 Мадиамлан, Сисарлан да Кис-
сон э‰ер воктене Иавимлан ыштымет семынак 
нунылан ыште, 11 Нуно вет Аэндорышто пытары-
ме улыт, мландылан терыс гае лийыныт. 12 Нунын 
Орив ден Зив да Зевей ден Салман князьыштым 
йºрыктымº гае чыла князьыштымат йºрыктº. 
13 Вет нуно маныныт: «Юмын святой пºртшым 
шкаланна налына». 14 Эй Юмем, нуным пºрдын 
шогышо орава гайым, мардеж дене тарванылше 
омыж гайым ыште. 15 Тул чодырам йўлалтыме гае, 
тулйолкын курык-шамычым йўлалтыме гае, 16 Тый 
нунымат тале мардеж дене туге поктен колто да 
Шке шыдет дене нуным пудыратен пытаре. 17 Ну-
нын чурийыштым намыс дене петыре, эй Юмо, 
нуно Тыйын лўметым кычалышт! 18 Вожылын, 
курым гыч курымеш пудыранышт да, воштылма-
шеш кодын, йомын пытышт. 19 Тек палат: Тыйын 
лўмет — Господь, да чыла мландылан Кўшылсº 
Юмо Ик Тый гына улат.
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1 Мучашлан. Виноград вўдым лукмо нерген.
Корейын эргыже-влаклан. Псалом, 83.
2 Куат-влакын Юмыжо, Тыйын илыме верет-

шамыч пеш йºратыме улыт! 3 Мыйын уло чонем 
Юмын суртлашкыже пеш чот мийынеже, шўмем 
ден капемат, илыше Юмо дене лийына манын, 
йывыртен шогат. 4 Кайыкат илаш верым муэш, 
кºгерченат игыже-шамычлан пыжашым ышта: 
мыланемже, куат-влакын Юмыжо, эй Кугыжа, 
эй Юмем, Тыйын алтарет-шамыч тыгай улыт! 
5 Тыйын пºртыштет илыше-шамыч поро пиалан 
улыт: нуно Тыйым курым гыч курымышко мок-
тат. 6-7 Тыйын аралыме да шортмо вер* гыч Тый-
ын шўдымº верышке** мийышашым шўмыш-
тыжº кучышо е‰ поро пиалан, вет Законым 
Лукшо тудлан порылыкым ышта. 8 Тыгай-шамыч 
утыр да утыр вия‰ыт, нунылан Сионышто юмо-
шамычын Юмыжо конча. 9 Эй Господь, куат-ша-
мыч Юмо! Кумалмем кол, эй, Иаковын Юмыжо, 
колышт! 10 Эй, мемнам аралыше Юмо, ончо да 
святой ўй дене шўрымº Шке е‰етын чурийжым 
уж! 11 Вет Тыйын кудывечыштет эртарыме ик кече 
тўжем кече дечат сайрак: языкан-шамычын пºр-
тыштышт илымешке, Юмемын пºртшº ончылно 
кием ыле. 12 Вет Юмо чаманымашым да чыным 
йºрата, Юмо порылыкым да чапым пуа. Оса-

  *Шортмо вер — тиде тўнясе илыш.
**Тыйын шўдымº  вер — Юмын Кугыжаныш.
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лым шоныде коштшо-шамычым Юмо порылык 
деч посна огеш кодо. 13 Эй Господь, куат-шамыч 
Юмо, Тыланет ўшаныше е‰ поро пиалан!

1 Мучашлан. Корейын эргыже-влаклан.    
Псалом, 84.

2 Эй Юмо, Тый Шке мландетлан порылыкым 
ыштенат да Иаковын тукымжым плен гыч пºр-
тылтенат, 3 Калыкетын закон деч посна илыме 
сулыкшым кудалтенат, нунын чыла языкыш-
тым леведынат. 4 Чыла шыдетым чаренат, чот 
сырымет деч кора‰ынат. 5 Эй, утарыше Юмына, 
мемнам савырен кондо да чот сырыметым мем-
нан деч кора‰де. 6 Ала Тый мыланна курымеш 
шыдешкаш тў‰алат? Ала шыдетым тукым гыч 
тукымышко кучет? 7 Эй Юмо, Тый мемнам угыч 
ылыжтен кынелтет, да Тыйын калыкет Тыйын 
верчет куана. 8 Эй Юмо, мыланна порылыке-
тым ончыкто да Шке утарымашетым мыланна 
пºлекле. 9 Господь Юмын мыланем мом ойлы-
мыжым колыштам: кузе Тудо Шке калыкшы-
лан, Шкаланже йºрышº-шамычлан да Тудын 
дек шўмышт дене савырныше-шамычлан ты-
ныслыкым каласа. 10 Шке дечше лўдшº-шамыч-
лан Тудын утарымашыже лишнак, тыге Тудо 
мемнан мландышкына чапландарымашым пур-
та. 11 Чаманымаш ден чынлык вашлийыныт, чын 
ден тыныслык ушналтыныт! 12 Чынлык мланде 
ўмбачын волгалтын, чын пылпомыш гыч во-
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лен. 13 Вет Юмо порылыкым ышта, да мландына 
саскажым пуа. 14 Чынже Тудын ончычшо толеш 
да шке йолкопажым корныш шында.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Святой Юмо, Святой Куатле, Святой Колыды-
мо, мемнам серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Эн Святой Троице, мемнам серлаге; Господь 
Юмо, язык деч мемнам эрыкте; Ашныше Юмо, 
мемнан осалым ыштымынам кудалте; Святой 
Юмо, толын, Шке лўмет верчын, черна деч мем-
нам паремде.

Юмо, серлаге (3 гана).
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 

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

Пылпомышто улшо мемнан Ачана! Тыйын 
лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо, 
Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат Пылпомышысо 
гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым, тачылы-
кым, мыланна пу; кудалте мемнан язык-шамыч-
нам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыш-
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тым кудалтымына гаяк; языкышке мемнам ит 
пурто, осал дечын мемнам утаре.

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

Латикымше кафисме деч вара                  
тропарь-влак, 7-ше сем

Чонем, сулыкем касарыктыме дене паремын 
кертат. Шинчавўдым йоктарен, ойгырен-сºрва-
лен йод: чонем ден капем Эмлыше да Айдемым 
йºратыше, шуко сулыкем деч мыйым утаре. Яжар 
ўдырамашым, разбойник ден мытарьым чаманы-
мет семынак мыйым чамане. Эй Юмо, мыйын 
закондымын ыштымем кудалте да мыйым утаре.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Сулыкем касараш мытарь гай сºрвален омыл да 
яжар ўдырамаш гай шинчавўдым йоктарен омыл. 
Пычкемышалтмем дене мый тºрланыме нерген 
шоненат омыл. Айдемым йºратыше Христос 
Юмо, Шке поро шўм-чонет дене мыйым утаре.

Кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.
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Юмым Шочыктышо Яндар ™дыр, кўшнысº 
куат-влак дене пырля Шке Эргычым сºрвале, 
илышна мучашке шумо деч ончыч Тудо мыланна 
сулык касарымашым да кугу чаманымашым пуы-
жо ыле.

Юмо, серлаге (40 гана) да молитва:

Айдемым йºратыше Господь, Юмым палыма-
шын эреак йўлышº волгыдет дене мемнан шўмыш-
тына эрелан волгалт. Евангелийысе чыла увертары-
машетым умылен налаш мемнан ушнан шинчажым 
поч. Тыйын поро пиалан шўдымашет-влак деч 
лўдмашым кºргышкына пыште. Капын чыла уда 
йодмыжым се‰ен, шўлышын йодмыж почеш иле-
на ыле. Шонымаш денат, паша денат чылажымат 
Тыланет йºрышын ыштена ыле. Тый вет мемнан 
Христос Юмына да мемнан чонна ден капнам 
волгыдемдыше улат. Тыланет да Тыйын Тў‰ал-
тышдыме Ачат да Эн Святой, Поро да Илышым 
пуышо Тыйын Шўлышетлан таум ыштена, кыз-
ытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. Аминь.

ЛАТКОКЫМШО КАФИСМЕ

Давидын молитваже, 85.
1 Эй Юмо, пылышетым пыште да мыйым 

колышт, вет мый йорло да незер улам. 2 Чоне-
мым арале, вет мый Тыланет йºрышº улам. Эй 
Юмем, Тыланет ўшаныше кулетым утаре. 3 Эй 
Юмо, мыйым серлаге, вет мый кече еда Тыйым 
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сºрвалем. 4 Шке кулетын чонжым йывыртыкте, 
вет мый чонем дене Тый декет нºлталалтым. 
5 Вет Тый, Юмо, Тыйым сºрвалыше-шамычлан 
чылаштланат поро, ў‰ышº да шуко порым он-
чыктышо улат. 6 Эй Юмо, сºрвалымем колышт 
да кумалме мутемлан пылышетым савыре. 7 Ой-
ган кечыштем мый Тыйым сºрвалышым, вет 
Тый мыйым колыштыч. 8 Эй Юмо, юмо-шамыч 
коклаште Тыйын гае иктат уке, пашашт денат 
Тыйын гай кўкшытан уке. 9 Эй Юмо, Тыйын 
пўрымº калык-шамыч чыланат ончыкет толыт 
да Тыланет кумалыт, Тыйын лўметым чаплан-
дарат: 10 Вет Тый кугу улат да ºрыктарыше па-
ша-шамычым ыштыше Тый улат, Тый Икте 
Юмо улат. 11 Эй Юмо, мыйым Шке корнышкет 
шогалте, да мый чыныштет кошташ тў‰алам, 
Тыйын лўмет деч лўдын, шўмем йывыртыже 
ыле. 12 Господь Юмем, уло кумылем дене Ты-
ланет ойлем да Тыйын лўметым курымеш чап-
ландарем. 13 Вет Тыйын мылам ыштыме поры-
лыкет кугу, да Тый мыйын чонемым тамыкын 
эн пундашыж гыч утарышыч. 14 Эй Юмо, закон 
деч посна илыше-шамыч мыйын ваштарешем 
шогальыч, да виян-шамыч, погынен, чонемым 
кычальыч. Тыйым нуно шке ушыштышт ышт 
кучо. 15 Тыйже, Господь Юмем, поро кумылан 
да е‰ым чаманыше, кужун чытыше, шуко по-
рылыкан да чын улат, 16 Мыйын ўмбакем ончал 
да мыйым серлаге, Шке рвезетлан куатетым пу 
да Тыйым жаплен илыше кул ўдырамашын эр-
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гыжым утаре. 17 Эй Юмо, мыйын ўмбалан поро 
палым ончыкто: мыйым ужын кертдыме-ша-
мыч мыланем полшыметым да лыпландарыме-
тым ужышт да вожылышт ыле.

1 Корейын эргыже-влаклан.                   
Муро-псалом, 86.

2 Тудын негызше-шамыч святой курык-влак 
ўмбалне улыт: Юмо Сионын капкаже-шамычым 
Иаковын чыла илыме верже деч утларак йºрата. 
3 Эй, Юмын олаже, Тыйым чот чапландарыше 
мут-шамыч каласалтыныт. 4 Мыйым палыше-ша-
мычлан Раав ден Вавилоным ушештарем. Теве йот 
тукым-шамыч да Тир ден Эфиопий е‰-шамычат 
тушто лийыныт. 5 Сионым кажне е‰ авай манеш, 
да тушто Айдеме шочын, да Сионым Кўшыл-
сº Шке негызлен. 6 Юмо тушто улшо калык да 
князь-шамычын возымашышт гоч тидым почын 
ончыкта. 7 Вет чыла йывыртыше-шамычын илы-
ме верышт — Тый денет.

1 Муро-псалом. Корейын эргыже-влаклан. 
Мучашлан. Тўшкан куанен мураш. 

Вашмутлан. Туныкташ.
Израильысе Еманын, 87.

2 Эй, мыйым утарыше Господь Юмо! Кечы-
валымат, йўдымат мый Тыйым сºрвалышым. 
3 Мыйын кумалмем Тый декет шужо ыле, мыйын 
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сºрвалымемлан пылышетым савыре. 4 Вет мый-
ын чонем ойго дене теме, да илышем тамыкышке 
лишеме. 5 Мый шўгарышке волтымо-шамыч гае 
лийым, ўнардыме е‰ гае, 6 Колышылан шотлымо 
да колоткашке пуштын пыштыме гае, нуным Тый 
ушешет от нал, да кидет дечынат нуно ойыралты-
ныт. 7 Мыйым пеш келге вынемыш, пычкемыш 
верыш да колымаш ўмылыш пыштышт. 8 Тыйын 
шыдет мыйын ўмбакем возо, да чыла толкынет-
шамычым Тый мыланем логалтет. 9 Палыме е‰-
шамычым Тый мый дечем кора‰дышыч: нуно мый 
дечем йырнышт, мыйым ужалышт, да лектынат 
ом керт. 10 Ойгырен илымем дене шинчам уждымо 
лие. Эй Юмо, мый Тыйым кече еда сºрвалышым, 
Тый декет кидем нºлтышым. 11 Єрыктарыше па-
шат-шамычым Тый колышо-шамычлан ыштет 
мо? Эмлызе-шамыч колышо-шамычым ылыжтен 
кынелтат мо, да нуныжо Тыйым чапландарат мо? 
12 Тыйын поро кумылетым да Тыйын чынетым 
иктажше, колымеке, шўгарыште каласен кертеш 
мо? 13 Тыйын ºрыктарыше пашат-шамычым пыч-
кемыш верыште, а Тыйын чынетым мондымо 
мландыште палат мо? 14 Эй Юмо! Мый Тыйым 
сºрвалышым, да эрдене эр кумалмем Тый декет 
шужо. 15 Эй Юмо, молан мыйын чонем Шке де-
чет поктет? Шке шўргетым мый дечем молан са-
вырет? 16 Мый йорло улам да изием годсек йºсын 
илем: чапланенам ыле, ынде ў‰ышемым да вие-
мат пытыш. 17 Тыйын шыдет-шамыч мыйын ўмба-
чем эртышт, Тыйын лўдыктымашет-шамыч мый-
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ым пудыратышт: 18 Нуно мыйым вўд гае авалтышт 
да кече мучко пырля авырен шогышт. 19 Орланен 
илымем годым Тый мыйын та‰ем, лишылем да 
палымем-шамычым мый дечем кора‰дышыч.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

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

1 Туныкташ. Израильысе Ефамын, 88.
2 Эй Юмо, порылыкетым курымеш моктен 

мурем, Тыйын чынлыкетым умшам дене тукым 
гыч тукымышко каласем. 3 Вет Тый каласенат: 
«Порылык курымешлан негызлалтеш», Тыйын 
чынет Пылпомышто пе‰гыдемдалтын. 4 «Шке 
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ойырен налмем-шамычлан сугыньым пуышым, 
Давид кулемлан товатлышым: 5 Тукыметым ку-
рымеш чоткыдемдем да престолетым тукым гыч 
тукымышко ыштем». 6 Эй Юмо, ºрыктарыше па-
шатым Пылпомыш палдара, а чынлыкетым свя-
той-шамычын погынымаште ойлат. 7 Вет пыл-
шамыч ўмбалне Господь дене кº та‰астаралт 
кертеш? Юмын эрге-шамыч коклаште Господь 
гае кº лийын кертеш? 8 Юмо святой-шамыч по-
гынымаште чапландарыме, Тудо йырже улшо-
шамычлан кугу да лўдыкшº. 9 Эй Господь, ку-
ат-шамыч Юмо, Тыйын гае кº уло? Эй Юмо, 
Тый куатле улат, да Тыйын чынет Шке йырет. 
10 Те‰ызын куатшым Тый кучен илет, тудын нºл-
талалт шогышо толкынжо-шамычым тыпланда-
рет. 11 Кугешныше е‰ым Тый сусыргышо гайым 
ыштен ў‰ышемдышыч, Шке тушманет-ша-
мычым виян кидет дене шалатышыч. 12 Пылпо-
мышат Тыйын, мландат Тыйын, тўням да тушто 
улшым — чылажымат Тый ыштенат. 13 Йўдве-
лым да те‰ызым Тый пўренат, Фавор ден Ермон 
Тыйын лўметлан йывыртат. 14 Тыйын чогашылет 
виян, Тыйын кидет пе‰гыде лийже, да Тыйын 
пурла кидет нºлталалтше! 15 Чын да суд — Ты-
йын престолетын негызше: порылык ден чын-
лык Тыйын чуриет ончыч толыт. 16 Господьым
йывыртен ўжмым палыше е‰-шамыч поро пиа-
лан улыт. Нуно чуриетын волгыдыштыжо каят, 
17 Тыйын лўметлан кече мучко йывыртат да чы-
нет дене нºлталалтыт. 18 Вет нунын куатыштым 



226

моктышо Тый улат, да порылыкет дене мемнан 
куатна нºлталалтеш. 19 Вет аралтышна Юмо деч, 
Израильын Святойжо да мемнан Кугыжана деч. 
20 Тунам Тый эрге-шамычлан ужмаш гоч ойле-
нат, Тый каласенат: «Мый виянлан полшышым, 
калыкем кокла гыч ойырен налмым нºлтальым: 
21 Шке кулемым, Давидым, муын, тудым Шке 
святой ўем дене шўрышым. 22 Вет Мыйын ки-
дем тудым арала да куатем тудым чоткыдемда. 
23 Тушман тудлан нимомат ыштен огеш керт, да 
закондымын илыше эрге тудлан ынде осалым 
ышташ огеш тў‰ал. 24 Тудын ончылно тушман-
же-шамычым руал шуэм да тудым ужын кер-
тдыме-шамычым се‰ем. 25 Мыйын чынлыкемат, 
Мыйын порылыкемат тудын дене, да Мыйын 
лўмем дене тудын куатше нºлталалтеш. 26 Тудын 
кидшым те‰ыз ўмбаке, а пурла кидшым э‰ер-
шамыч ўмбаке пыштем. 27 Тудо Мыйым сºрва-
лен каласа: Тый мыйын Ачам, мыйын Юмем 
да мыйын утаралтмашемын аралтышыже улат. 
28 Мый тудым икымше шочшым ыштем, млан-
де ўмбалнысе кугыжа-шамыч дечат кўшкº нºл-
талам. 29 Порылыкем тудын деч курымеш ом 
нал, да тудлан пуымо сугынем ўшанле лиеш. 
30 Тудын тукымжым курым гыч курымыш шуем, 
а престолжым пылпомышын кечылаже гайым 
ыштем. 31 Тудын эргыже-шамыч законем деч 
кора‰ыт да 32 Мыйын эрыкем дене огыт кошт 
гын, Мыйын чыныш лукшо мутем-шамычым 
пужат да кўштымем-шамычым огыт шукто гын, 
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33 Закон деч посна ыштымыштым вуйлатышын 
тояже дене тºрлем да шоякышт верчын нуным 
кырем, 34 Туге гынат порылыкем нунын деч ом 
нал да чынлыкем ом вашталте, 35 Пуымо мутем 
ом пудырто да умшам гыч лекше мутем деч ом 
кора‰. 36 Икана Мый Шке святынем дене сºре-
нам гын, Давидлан шоякым ойлем мо? 37 Тудын 
тукымжо курымеш шога, да тудын престолжо 
Мыйын ончылнем кече гае 38 Да тичмаш тылзе 
гае курымеш ила. Пылпомышысо таныклыше — 
ўшанле». 39 Тый тудым савырен колтышыч, изи-
еш пыштышыч, да святой ўй дене шўрымº Шке 
е‰етлан шыдет толын. 40 Кулетлан пуымо муте-
тым мº‰геш нальыч, мланде ўмбалне тудын свя-
той вержым жаплыдымым ыштышыч. 41 Тудын 
чыла саваржым сўмырышыч, а пе‰гыдемдыме 
верже-шамычым лўдыкшым ыштышыч. 42 Кор-
но дене эртыше-шамыч чылан тудым толен 
кайышт, тудо пошкудыжо-шамычлан воштыл-
машеш кодо. 43 Тудым поктышо-шамычын пур-
ла кидыштым Тый куатаным ыштышыч, тудын 
чыла тушманжым йывыртыктышыч. 44 Тый ту-
дын кердыжлан полшымым чарнышыч да са-
рыште тудым шыч арале. 45 Тудым эрыкталтмаш 
деч посна кодышыч, престолжым мландышке 
сўмырышыч. 46 Тудын илышаш кечыжым кўчы-
кемдышыч, а шкенжым вожылмашеш кодышыч. 
47 Эй Юмо, мо марте Тый мемнан деч тупынь 
савырнет? Тыйын шыдет мо марте тул гае йўла? 
48 Мыйын могай улмем ушешет пыште. Ала айдеме 
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эрге-шамычым арам гына пўренат? 49 Е‰-шамыч 
кокла гыч иктажше колымашым ужде кодшо уло 
мо? Шке чонжым тамык кид гыч утарыше уло 
мо? 50 Эй Юмо, чынлыкет дене Давидлан ожнак 
товатлен пуымо порылыкет кушто? 51 Эй Юмо, 
кулет-шамычын шуко йот калык деч ужмо ор-
лыкыштым кºргыштем кучен илымем ушышкет 
нал. 52 Эй Юмо, тушманет-шамычын орлымым, 
святой ўй дене шўрымº Шке е‰етын вашталт-
мыжым орлымыштым ушышкет нал! 53 Юмо ку-
рымеш чапландарыме, тыге лийже, тыге лийже.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

Кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь. 
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1 Юмын е‰же Моисейын молитваже, 89.
2 Эй Юмо! Тукым гыч тукымышко Тый мемнан 

аралтышна улат. 3 Курык-шамыч лийме деч ожно, 
мланде ден тўням пўрымº деч ожно, курым гыч 
курымышко Тый улат. 4 Вет Тый «Эй, айдеме эрге-
шамыч, рокыш савырныза!» манынат гынат, айде-
мым ўлык ит шынде. 5 Эй Юмо, тўжем ий Тыйын 
шинчат ончылно те‰гече эртыше кече гае да йўд 
оролын жапше гае. 6 Айдеме-шамычын ўмырышт 
пеш кўчык: эр шудо гае пыта, эрдене пеледеш 
да лывыжга, а кас велеш кошка да пешкыдемын 
йога. 7 Вет ме Тыйын сырымет дене укешке лек-
на да шыдет деч пудыранышна. 8 Мемнан закон-
дымылыкнам Шке ончылнет пыштенат, да мем-
нан курымна Тыйын чуриетын волгыдыштыжо. 
9 Мемнан чыла кечына шагалеме, да Тыйын сы-
рымет дене йомна. 10 Мемнан ўмырна э‰ыремыш 
шўртº гае начар, ўмырнан кутышыжо — шымлу 
ий, вий шута гын — кандашлу ий, туштат шу-
кыжо — йºсылык да чер веле, вет нуно мемнам 
ў‰ышемдат да туныктат. 11 Тыйын чот сырыме-
тым кº пален кертеш? Тый дечет лўдмыж годым 
Тыйын шыдетым кº умылен кертеш? 12 Мыла-
нем Шке пурла кидетым да кугу уш-акыл дене 
шўмыштым пе‰гыдемдыше-шамычым ончыкто. 
13 Эй Юмо, мемнан деке савырне, мо марте от 
савырне? Шке кулет-шамычлан поро лий. 14 Эй 
Юмо, эрдене эрак Тыйын поро кумылет дене те-
мын, пеш куанена да пеш йывыртена ыле, 15 Тый-
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ын мемнам ў‰ышемдыме кечет-шамыч верч,
мыланна йºсылыкым ужыктымо идалык-шамыч 
верч чыла кечыштат пеш йывыртена ыле. 16 Шке 
кулет ден Шке пўрымет-шамычым ончо да ну-
нын эргышт-шамычымат туныкто. 17 Мемнан 
Господь Юмынан волгыдыжо мыланна лий-
же ыле, да киднан паша лектышыже-шамычым 
мыланна порылан савыре, киднан паша лек-
тышыжым порышко савыре.

Моктымо муро. Давидын.
Еврей-влак дене возымо огыл, 90.

1 Кўшылсын полшымыж дене илыше е‰ Пылпо-
мышысо Юмын леведышыже йымалне лыплана, 
2 Юмылан каласа: «Полшышем мыйын, Аралты-
шем мыйын, Юмо, Тый улат, мый Тыланет ўша-
нем». 3 Тудо тыйым кучышо-шамычын оптышышт 
гыч луктеш, аяр шомак дечат утара, 4 Шке вачыж 
дене тыйым авыра, тый Тудын шулдыржо йымалне 
ўшанен илет, Тудын чынлыкше Тыйым саркурал 
дене авыра. 5 Йўдым лўдыктышº дечат, кечывалым 
лўйымº чо‰ештыше пикш дечат, 6 Пычкемыште 
коштшо осал дечат, чер дечат, тура кечывалымсе 
ия дечат от лўд. 7 Тыйын воктенет тўжем йºрлеш, 
пурла могырыштет лу тўжем йºрлеш, а тый декет 
огеш лишем. 8 Шке шинчат дене ончет да сулы-
кан-шамычлан орлык лийшашым ужат. 9 «™шаны-
мем мыйын, Юмо, Тый улат» манынат да миен 
пурымо веретлан Кўшылсым ойыренат. 10 Тыланет 
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нимогай йºсат ок лий, тыйын капетлан* нимогай 
сусырат ок тўкнº. 11 Вет Юмо тыйын нерген Сук-
сыжо-шамычлан кўшта: коштмо корныштет тый-
ым аралыкта. 12 Тыйын йолет кў пелен шўртньы-
мº дечын нуно тыйым шке кидышкышт нºлтал 
налыт. 13 Аспид ден василиск кишкым тошкалат, 
левым да кугу кишкымат лаштыртет. 14 «Мыланем 
ўшанымыжлан верч Мый тудым утарем, Мыйын 
лўмем палымыжлан верч Мый тудым левед ара-
лем. 15 Мыйым сºрвалымыж годым колыштам, ор-
лыкшо годымат Мый тудын дене лиям, Мый ту-
дым утарем да чапландарем, 16 Мый тудым кужу 
ўмыраным ыштем да тудлан Шке утарымашемым 
ончыктем».

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Святой Юмо, Святой Куатле, Святой Колыды-
мо, мемнам серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Эн Святой Троице, мемнам серлаге; Господь 
Юмо, язык деч мемнам эрыкте; Ашныше Юмо, 

*  Капетлан — илеметлан,  суртетлан.
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мемнан осалым ыштымынам кудалте; Святой 
Юмо, толын, Шке лўмет верчын, черна деч мем-
нам паремде.

Юмо, серлаге (3 гана).
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 

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

Пылпомышто улшо мемнан Ачана! Тыйын 
лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо, 
Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат Пылпомышысо 
гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым, тачылы-
кым, мыланна пу; кудалте мемнан язык-шамыч-
нам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыш-
тым кудалтымына гаяк; языкышке мемнам ит 
пурто, осал дечын мемнам утаре.

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

Латкокымшо кафисме деч вара                    
тропарь-влак, 7-ше сем

Господь, Тый Петрын да яжар ўдырамашын 
шинчавўдыштым шотыш налынат, уло кºргыж 
дене ойгырен сºрвалыше мытарьым чыныш лук-
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тынат. Утарышем, мыланемат, ончыкет ў‰ышын 
толын сукалтышылан, поро лий да мыйым утаре.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Господь, мытарьым пуртымет семынак мыйы-
мат Шке декет пурто, яжар ўдырамашым эрык-
тымет семынак мыйымат эрыкте. Кучен Ашны-
ше, Шке чаманымашет дене ханаан ўдырамашым 
чаманымет семынак мыйымат чамане.

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

Юмым Шочыктышо да Порылан пўралтше 
™дыр, Волгыдын Аваже, эр ўжаралан волгалташ 
да мемнан чонлан кугу чаманымашым пуаш 
Христос Юмынам сºрвале.

Юмо, серлаге (40 гана) да молитва:

Мыйын Господь Юмем, Икте Поро да Ай-
демым йºратыше, Икте Чаманыше да ™‰ышº, 
Икте Чын да Тºр ыштыше, Икте Ситышын пуы-
шо да Серлагыше мемнан Юмына, мыйын ўм-
баке, сулыкан да йºрдымº Тыйын кулет ўмбаке, 
Тыйын виет толжо да Тыйын Святой Евангели-
етын туныктымашыже дене мыйын храмемым* 
пе‰гыдемдыже. Кучен Ашныше, Айдемым да 
Порылыкым йºратыше поро шўман Йºратымаш, 
мыйын кºргем ден капемын чыла ужашыжым 
Шке эрыкет дене волгалтаре, мыйым чыла шыде 

* Храмем — чонем ден капем.
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да сулык деч эрыкте, диаволын пижедылмыже да 
чыла осалым ыштымыж деч мыйым лавыргыде 
да яндарын арален кодо. Шке порылыкет дене 
мыланем Тыйыным палаш, Тыйыным умылаш, 
Тыйын кумылет почеш илаш, Тыйын лўдыкшет 
деч лўдаш да пытартыш шўлышем марте Тыла-
нет йºрышым ышташ полшо. Каласен мошташ 
лийдыме Шке порылыкет дене мыйын капем ден 
чонем, ушем ден шонымашем арале, да мыйын 
храмем ваштареш кийыше вапш-сетке гоч пижде 
эртем. Господь, мыйын Господем, Тыйын поро 
шўм-чонет дене мыйым левед да мыйым, сулы-
кан, йырнык да йºрдымº Тыйын кулетым, ит 
кодо. Господь, Тый вет мыйын аралтышем улат, 
мый Тыйын нергенет мурем да Тыланет Таум 
ыштем, Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

ЛАТКУМШО КАФИСМЕ

1 Шуматкечын мурышаш псалом, 91.
2 Юмым ойлен чаплыме, эй Кўшылсº, Тыйын 

лўметлан мурымо сай, 3 Эрдене Тыйын порылы-
кетым да йўд еда Тыйын чынетым каласен пал-
дарыме, 4 Тыланет лу кылан псалтирь дене, кўсле 
дене мурымо пеш сай. 5 Эй Юмо, Тыйын пўрен 
ыштыметлан мый йывыртем да кидетын пашаж-
лан куанем. 6 Эй Юмо, пашат мыняре кўкшº, 
Тыйын шонымет пеш келге! 7 Ушдымо е‰ тидым 
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огеш пале, шонен моштыдымо е‰ тидым огеш 
умыло. 8 Вет курым гыч курымыш йомшаш верч 
языкан-шамыч шудо гае кушкыт да закондымын 
ыштыше-шамыч лектыт, 9 Тыйже, Кўшылсº, эй 
Юмо, курымеш улат! 10 Теве тушман-шамычет, 
эй Юмо, теве тушман-шамычет йомын пытат, 
да закондымын ыштыше-шамыч чыланат шала-
нен пытат, 11 Да мыйын куатем ик тўкан янлыкын 
тўкыжº гае нºлталтеш, а шо‰гылыкем шуко ўй 
дене шўралтеш. 12 Шинчам тушманем-шамычым 
ужеш, а пылышем мыйын ваштареш шогалше-
шамычын чояланымыштым колеш. 13 Юмылан 
йºрышº е‰ финик пуше‰ге гае пеледеш да Лива-
ныште шочшо кедр гае шукемеш. 14 Нуно Юмын 
пºртыштº шындыме улыт, мемнан Юмынан ку-
дывечылаштыже пеледыт, 15 Чот шо‰геммеке, 
эше шукемыт да поро пиалан лийыт. 16 Господь 
Юмынан чынлыкшым да Тудын шоякше укем 
нуно палдарышт ыле.

Кугарнян, кунам мландыште 
илаш тў‰алыныт.

Давидын моктымо мурыжо, 92.
1 Господь Кугыжа лие, моторлык дене вўдылал-

те, Господь куат дене вўдылалте да кыдалешыже 
ўштале, вет Тудо тўням пе‰гыдемден да тарва-
таш лийдымым ыштен. 2 Престолет курым годсе-
как шындалтын: Тый курым годсекак улат. 3 Эй 
Юмо, э‰ер-шамыч йўкланеныт, э‰ер-шамыч чот 
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йўкланеныт, 4 Шуко вўд шаулен йогымо годым 
э‰ер-шамыч толкыныштым кўшкº нºлталыт. 
Те‰ызын кўкшº толкынжо-шамыч ºрыктарыше 
улыт, Кўшылсº Юмо эшеат ºрыктарыше, 5 Тыйын 
каласыме мутет-шамыч пеш чын улыт. Эй Юмо, 
Тыйын пºртетлан чыла кечынат святой лийман.

Давидын псаломжо.
Арнян нылымше кечыжлан, 93.

1 Кўсыным пºртылтышº Господь Юмо, кўсы-
ным пºртылтышº Юмо почылтын. 2 Уло тўням 
Судитлыше, кынел да кугешныше-шамычлан 
кўлеш семын пºртылтº! 3 Эй Юмо, языкан-ша-
мыч мо марте, мо марте языкан-шамыч моктанен 
илат? 4 Закондымылык ыштыше-шамыч чыланат 
мо марте шоякым каласат да ойлат? 5 Эй Юмо, 
нуно Тыйын калыкетым ў‰ышемденыт да Тый-
ын ужашетлан осалым ыштеныт, 6 Тулык вате ден 
тулык йочам колымашке шуктеныт, ºрдыж вер 
гыч толшым пуштыныт 7 Да каласеныт: «Господь 
огеш уж, Иаковын Юмыжо огеш пале». 8 Эй, е‰-
шамычын ушдымышт, ушым налза, эй, шонен 
моштыдымо-шамыч, теат кунам-гынат умылы-
за! 9 Пылышым пуышо огеш кол мо? Шинчам 
пўрышº огеш уж мо? 10 Калык-шамычым чын 
илыш корныш шогалтыше, е‰ым уш дене илаш 
туныктышо тендам огеш вожылтаре мо? 11 Е‰-
шамычын шонымышт арам улмым Юмо пала. 
12 Эй Юмо, Тыйын законетлан да уш дене илаш 
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туныктымо е‰ет поро пиалан. 13 Неле кечыла гыч 
тў‰алын, языканлан лаке кўнчалтмешке тек тудо 
ў‰ышº лиеш. 14-15 Вет судышко чынлык пºртыл-
мешке да чынлан ўшанен илыше поро шўман 
е‰-влакын пºртылмешкышт, Господь Шке ка-
лыкшым савырен огеш колто да Шке ужашыжым 
огеш кудалте. 16 Осалым ыштыше-шамыч вашта-
реш мыйын верч кº шогалеш? Закондымылыкым 
ыштыше-шамыч ваштареш мый денем пырля кº 
шогалеш? 17 Мылам полшышо Юмо огеш лий 
ыле гын, мыйын чонем тамыкышке вашке ло-
галеш ыле. 18 «Мыйын йол йыжы‰ем пытыш»,— 
манын ойлымекем, Господь, Тыйын порылыкет 
мылам полшыш. 19 Шўмыштем ойгем шукемме 
годым Тыйын лыпландарымет чонем куандарыш. 
20 Шўдыметым шуктымо ваштареш йºсылык ыш-
тышылан, законде илышылан Тыйын лишнет вер 
ынже лий: 21 Нуно Юмылан йºрышº е‰ын чон-
жым авырен кучат да титакдымын вўржым тита-
каныш луктыт. 22 А Господь мыйын аралтышем 
лие, мыйын Юмем — ўшанле полшышем. 23 За-
кондымылыкышт верч Юмо нунылан пºртылта, 
да шоякышт верч Господь Юмо нуным пытара.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).
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Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

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

Давидын моктымо мурыжо.
Еврей-влак дене возымо огыл, 94.

1 Толза, Юмылан йывыртена, Утарыше Юмы-
ланна йывыртен мурена. 2 Тудын чурийже ончыко 
Тудым чапландарен миена да Тудлан псалом-ша-
мычым кугу йўк дене мурена, 3 Вет Юмо — Кугу 
Господь да уло мландылан Кугу Кугыжа, 4 Чыла 
мланде Тудын кидыштыже, да тура курык-шамы-
чат Тудын улыт, 5 Вет те‰ыз — Тудын, Юмо ту-
дым пўрен, мландымат Тудын кидше пўрен. 6 Тол-
за, Тудлан сукен кумалына да мемнам пўрышº 
Юмына ончылно шортына. 7 Вет Тудо мемнан 
Юмына, ме Тудын кўтўжын калыкше да кидшын 
шорыкшо улына. Тудын йўкшым кызыт колыда 
гын: 8 «Ир мландыште шыныме кечылаште шы-
дештарымыда гае шўмдам ида пешкыдемде, 9 Туш-
то тендан ачада-шамыч Мыйым шынышт, Мый-
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ым шынышт да пашам-шамычымат ужыч. 10 Саде 
тукымлан Мый нылле ий шыдештым, Мый ка-
ласышым: нуно шўмышт дене йо‰ылышым ыш-
тат, а Мыйын корнем-шамычым пален налын 
огытыл. 11 Садлан верч Мый шыдем дене товат-
лышым: нуно Мыйын тынысышкем огыт пуро».

Давидын моктымо мурыжо.
Плен гыч толмеке, пєртым чо‰ымо годым.

Еврей-влак дене возымо огыл, 95.
1 Юмылан у мурым мурыза, уло мланде, 

Господьлан мурыза! 2 Юмылан мурыза, Тудын 
лўмжым суапландарыза, Тудын утарымыжым кече 
еда порын увертарыза. 3 Калык-шамыч коклаш-
те Тудын чапшым палдарыза, чыла е‰-шамыч 
коклаште Тудын ºрыктарыше пашаже-шамы-
чым увертарыза. 4 Вет Юмо кугу да пеш мокты-
мо, Тудо чыла шояк юмо-шамычлан лўдык-
шº. 5 Вет язычник-шамычын юмышт ия улыт, а 
Господь пылпомыш-шамычым пўрен. 6 Тудын он-
чылно чапландарымаш да моторлык, Тудын свя-
той пºртыштыжº — порылык да сылнылык. 7 Эй, 
калык-шамычын шочмо кундемышт, Юмылан 
кондыза, Юмылан чап ден жаплымашым конды-
за! 8 Юмылан, Тудын лўмжылан, чапым кондыза, 
надыр-шамычым налза да Тудын кудывечылаш-
кыже пурыза. 9 Святой кудывечыштыже Юмылан 
кумалза. Тудын чурийже ончылно чыла мланде 
чытырналт шогыжо! 10 Калык-шамычлан каласы-
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за: Юмо Кугыжа лие. Тудо тўням пе‰гыдемден 
да тарваташ лийдымым ыштен, Тудо калык-ша-
мычым чын судитлаш тў‰алеш. 11 Пылпомыш-
шамыч йывыртышт да мланде куаныже, те‰ыз да 
тушто мо уло — тарванышт! 12 Пасу да тушто мо 
уло — чылажат йывыртышт, тунам чодырасе чыла 
пуше‰ге-шамыч Господьын чурийже ончылно 
йывыртат, 13 вет Тудо толеш, мландым судитлаш 
толеш, Тудо уло тўням чын дене судитла да ка-
лык-шамычлан Шке чынже почеш судым ышта.

Давидын псаломжо.
Кунам тудын мландыже шотыш кондалтын.

Еврей-влак дене возымо огыл, 96.
1 Юмо Кугыжа лие, да мланде йывыртыже, 

шуко отро-шамыч йывыртышт! 2 Тудын йырже — 
пыл да пычкемыш, Тудын престолжын негыз-
ше — чын да суд. 3 Тудын ончылно тул толеш да 
йырже улшо тушман-шамычшым когарта. 4 Ту-
дын волгенчыже тўням волгалтарен, тидым ужын 
да мланде чытырнен. 5 Юмын чурийже деч, уло 
мландын Юмыжын чурийже деч, курык-шамыч 
шыште гай левеныт. 6 Пылпомыш-шамыч тудын 
чынжым палдареныт, да чыла калыкат Тудын 
чапшым ужын. 7 Чын огыл юмылан кумалше-ша-
мыч, идол дене моктаныше-шамыч чыланат тек 
вожылыт. Эй, Юмын Суксыжо-шамыч, чыланат 
Господьлан кумалза! 8 Сион колын да йывыртен, 
эй Юмо, чын тºрлыметлан верч Иудейысе ўдыр-
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шамыч куанышт. 9 Вет Тый чыла мландылан 
Кўшылсº Юмо улат, чыла вес юмо деч пеш кўш-
кº нºлталалтынат. 10 Эй, Юмым йºратыше-ша-
мыч, осалым ужын кертдыме лийза! Юмо Шка-
ланже йºрышº е‰-шамычын чоныштым арала, 
нуным языкан-шамыч кид гыч утара. 11 Юмылан 
йºрышº е‰лан волгыдо волгалтын, да тºр чонан 
е‰-шамычлан йывыртымаш толын. 12 Эй, Юмы-
лан йºрышº-шамыч, Юмылан йывыртыза да Ту-
дын святой улмыжым ушешда пыштен ойлыза.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме се-
мын тиде илышыште шуко языкым ыштен гы-
нат, Айдемым йºратыше Юмо улметлан кºра 
Тый тудым проститле да чамане (кумалына), 
курымашлык орлык деч утаре (кумалына), Пы-
лпомышысо Кугыжанышышкет пуртен ашне 
(кумалына) да мемнан чонланат пайдалым ыште 
(кумалына).

Кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь. 
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Давидын псаломжо, 97.
1 Юмылан у мурым мурыза, вет Юмо ºрыкта-

рыше пашам ыштен: Тудын пурла кидше да свя-
той куатше е‰-шамычым утарен. 2 Юмо Шке ута-
рымашыжым ончыктен, калык-шамыч ончылно 
Шке чынжым почын. 3 Тудо Иаковлан ыштышаш 
Шке порылыкшым да Израиль суртлан ончык-
тышаш Шке чынжым ушешыже налын: мландын 
чыла мучашыже-шамычат мемнан Юмынан ута-
рымыжым ужыч. 4 Уло мланде, Юмылан йывыр-
тен муро! Тудым чаплыза, йывыртыза да мурыза! 
5 Юмылан кўсле дене, кўсле дене да псалом йўк 
дене мурыза! 6 Кугыжа Юмо ончылно той пуч-
шамычым пуалтыза да тўкº пуч йўкым лукса! 
7 Те‰ыз да тушто мо уло, тўня да тушто илыше-
шамыч — чыланат тарванышт! 8 Э‰ер-шамычат 
кидым совышт, курык-шамычат Юмын чурийже 
ончылно куанышт, 9 вет Тудо толеш, мландым су-
дитлаш толеш, Тудо тўням чын дене судитла да 
калык-шамычлан чын дене судым ышта.

Давидын псаломжо, 98.
1 Юмо Кугыжа лие: калык-шамыч тек чыты-

рат! Херувим-шамыч ўмбалне шинчыше Кугы-
жа лие: тек мланде чытырна! 2 Юмо Сионышто 
кугу да чыла калык-шамыч дечат Тудо кўкшº. 
3 Тек Тыйын кугу лўметым почын ойлат, вет тудо 
чот лўдыкшº да святой. 4 Кугыжан чапше судым 
йºрата. Тый тºр илымашым ямдыленат, Тый суд 
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ден чыным Иаковлан ыштенат. 5 Господь Юмы-
нам нºлтыза да йолжо шогымо верлан кумалза, 
вет тудо вер святой. 6 Моисей ден Аарон Тудын 
священникше улыт, Самуилат Тудын лўмжым 
сºрвален ўжшº гыч иктыже: нуно Юмылан кума-
лыныт, да Тудо нуным колыштын. 7 Пыл ме‰ге 
гыч Тудо нунылан ойлен, вет Тудын пуымо за-
конымат, Тудын кўштымыжымат нуно кученыт. 
8 Господь Юмына, Тый нуным колыштынат! Эй 
Юмо! Тый нунылан поро лийынат да чыла па-
шаштланат пºртылтенат. 9 Господь Юмынам нºл-
тыза да Тудын святой курыкыштыжо кумалза, вет 
мемнан Господь Юмына Святой.

Давидын моктен мурымо псаломжо, 99.
1 Уло мланде, Юмылан йывыртен муро! 2 Юмы-

лан йывыртен ыштыза, Тудын ончыко куанен 
мийыза. 3 Господьын мемнан Юмына улмыжым 
палыза, ме шке лийын огынал, мемнам Тудо 
пўрен, ме Тудын калыкше да Тудын кўтўжын 
шорыкшо улына. 4 Тудын капкашкыже чаплымаш 
дене, а кудывечылашкыже муро дене пурыза, Ту-
дым ойлен чапландарыза да лўмжым моктыза. 
5 Вет Юмо поро, Тудын порылыкшо курымеш, да 
Тудын чынже — тукым гыч тукымышко.

Давидын псаломжо, 100.
1 Чаманымашетым да тºр судетым, эй Юмо, 

Тыланет мурем! 2 Мурем да языкдыме корным 
шонем: мый декем кунам толат? Шке суртыш-
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тем шўмем дене порым шонен коштым, 3 Закон 
ваштареш лийшаш пашам шинча ончылнем шым 
кучо, осалым ыштыше-шамычым ужын кертдыме 
лийым. 4 ™скырт койышан шўм мыйын лишнем 
ыш лий, мый дечем кора‰ше осал е‰ым мый па-
лен омыл. 5 Шке лишылжым шолып титаклышым 
мый шке дечем поктышым; кугешнен ончышо 
е‰ дене да темдыме шўман дене пырля шым коч. 
6 Мланде ўмбалсе ўшанле е‰-шамычым шке вок-
тенем шындаш шинчам дене кычальым; языкдыме 
корно дене коштшо е‰ мыланем полшен илыш. 
7 Шкенжым кугулан ужшо мыйын сурт кºргыш-
тем ыш иле; шояк ойлышо е‰ мыйын шинча он-
чылнем сайыш лектын ыш керт. 8 Закон деч пос-
на ыштыше-шамычым чылаштым Юмын олаж 
гыч пытараш манын, мланде ўмбалнысе чыла су-
лыкан-влакым мый эрдене эрак кыренам.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо. (3 гана).

Святой Юмо, Святой Куатле, Святой Колыды-
мо, мемнам серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Эн Святой Троице, мемнам серлаге; Господь 
Юмо, язык деч мемнам эрыкте; Ашныше Юмо, 
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мемнан осалым ыштымынам кудалте; Святой 
Юмо, толын, Шке лўмет верчын, черна деч мем-
нам паремде.

Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Пылпомышто улшо мемнан Ачана! Тыйын 
лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо, 
Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат Пылпомышысо 
гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым, тачылы-
кым, мыланна пу; кудалте мемнан язык-шамыч-
нам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыш-
тым кудалтымына гаяк; языкышке мемнам ит 
пурто, осал дечын мемнам утаре.

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме се-
мын тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, 
Айдемым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый ту-
дым проститле да чамане (кумалына), курымаш-
лык орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо 
Кугыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да 
мемнан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

Латкумшо кафисме деч вара                          
тропарь-влак, 8-ше сем

Господь, чаманен ончышо шинчат дене мый-
ын ў‰ышеммем уж, вет илышем изин-изин пыта. 
Пашам-шамыч дене утаралт ом керт, сандене 
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сºрвалем: Господь, чаманен ончышо шинчат дене 
мыйын ў‰ышеммем уж да мыйым утаре.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Чонем, Судитлыше ончылно шогымет гаяк 
тургыжлане да чот лўдыкшº суд нерген шоно: вет 
поро ыштыдыме-влаклан Тудын судшо поро ок 
лий. Христос Юмым сºрвален йод: «Чоным Па-
лыше, мый сулыкым ыштенам, судитлымет деч 
ончычак мыйым чамане».

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

Тыйын пеш шучко да сулен лекташ лийдыме 
судетым кече еда, шагат еда ушыштем кучем да 
осалым ыштыше гай чытырем: вожылтарыше да 
чот осал пашам мый веле шкеак тыршен ыште-
нам, сандене Тыйын ончыкет лўдын сукалтем 
да йºсланен сºрвалем: чот Чаманыше, Тыйым 
Шочыктышын кумалмыж дене мыйым утаре.

Юмо, серлаге (40 гана) да молитва:

Кўшнº илыше Святой Юмо, чыла ужшо шинчат 
дене Тыйын пўрен ыштымет-шамыч ўмбаке он-
чет. Тыланет ме чон ден капын шўйжым пўгырте-
на. Святой-шамыч дечат Святой, Тыланет кума-
лына: Тый ужаш лийдыме кидетым Шке святой 
илыме верет гыч шуялте да мемнам суапландаре, 
Тыйын ончылнет эрык дене але эрык деч посна 
ыштыме чыла сулыкнам касаре. Мемнан Юмы-
на, мемнам чаманаш да утараш Тыйын эрыкет 
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уло, мыланна тыныслыкым да порылыкым пу, да 
Тыланет таум ыштена, Ачалан, Эргылан, Святой 
Шўлышлан, кызытат, керек-кунамат, курым-ку-
рым мучкак. Аминь.

ЛАТНЫЛЫМШЕ КАФИСМЕ

1 Йорло е‰ын молитваже,                                
кунам тудо ойгыра да Господь ончылно    

шке ойгыжым почеш, 101.
2 Эй Юмо, мыйын кумалмем колышт, да шор-

тын сºрвалымем Тый декет шужо ыле. 3 Чури-
етым мый дечем ит савыре: мыйын ойгырымо 
кечыштем мыланем пылышетым пыште; Тыйым 
сºрвалыме кечыштем мыйым вашке кол. 4 Вет 
кечем-шамыч шикш гае шулышт, да луэм-ша-
мыч кукшо пу гае лийын кошкышт. 5 Мый солы-
мо шудо гае йºрльым, да шўмем кошкыш, кин-
де кочшашемат мондышым. 6 Йўкын кечкыжмем 
дене чогашылем луэшем кошкен пиже. 7 Мый ир 
мландысе кайык гае лийым, сўмырлышº пºртыш-
тº улшо йўд курныж гае лийым. 8 Шым мале да 
пºрт вуйышто шкет шинчыше кайык гае лийым. 
9 Тушманем-шамыч мыйым кажне кечын ор-
лышт, а мыйым моктышо-шамыч мый денем то-
ватлышт. 10-11 Тыйын шыдетлан кºра, сырыметлан 
кºра, кинде кочмо гае мый ломыжым кочкым, 
йўышашем шинчавўд дене варышым, вет Тый 
мыйым нºлтальыч да ўлыкº волтен шуышыч. 
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12 ™мырем ўмыл гае вашке эртыш, да мый шудо 
гае кошкен пытышым. 13 Эй Юмо, Тый курымеш 
илет, да Тыйын нерген шарнымаш — тукым гыч 
тукымышко. 14 Тый ылыж кынелат да Сионлан 
порым ыштет, вет тудлан порылыкым ончык-
таш жап шуын, ынде жап шуын. 15 Вет Тыйын 
кулет-шамыч Сионын кўыштымат йºратеныт да 
пуракшымат чаманат. 16 Юмын лўмжº деч калык-
шамыч лўдыт, да мланде ўмбалнысе кугыжа-ша-
мыч чыланат Тыйын чапет деч лўдыт. 17 Вет Юмо 
Сионым угыч ышта да Шке чапше дене толеш. 
18 ™‰ышº-шамычын кумалмыштым Тудо ужын да 
нунын сºрвалымыштым шўкалын огыл. 19 Тек ти-
дын нерген ончыкылык тукымлан возалт кодеш, 
да толшаш калык Юмым мокта. 20-21 Шинчырлы-
ме-шамычын ойган йўкыштым колаш да пушт-
мо-шамычын эргыштым рудаш манын, Господь 
Шке святой кўкшытшº гыч лап лийын да Пыл-
помыш гыч мландышке ончалын. 22-23 Кунам ка-
лык да кугыжа-шамыч Господьлан кумалаш пыр-
ля погынат, нуно Сионышто Господьын лўмжым 
увертараш да Иерусалимыште Тудым мокташ 
тў‰алыт. 24 Вийвал пагытыште улмыж годым тудо 
Юмылан каласен: «™мыремын кўчыкеммыжым 
мылам палдаре. 25 ™мыремын пелыштыже мыйым 
ит нал». Тый тукым гыч тукымышко илет: 26 Эй 
Юмо, тў‰алтышыштак мландым Тый пўренат, да 
пылпомыш-шамычат — Тыйын кидетын пашаже. 
27 Нуно пытат, а Тый илет; нуно чыланат вургем 
гае тоштемыт, а Тый нуным вургем гае пўтырет, 
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да нуно вашталтыт. 28 А Тый тугаяк кодат, да куры-
мет огеш пыте. 29 Кулет-шамычын эргышт илаш 
пурат, тукымышт курымеш сай илышан лийыт.

Давидын псаломжо, 102.
1 Эй чонем, Юмым мокто, уло кºргемат Ту-

дын святой лўмжым мокто! 2 Эй чонем, Юмым 
мокто да Юмын чыла порыжым ит мондо: 3 Юмо 
чыла языкетым эрыкта, чыла черетым паремда, 
4 Тыйын илышетым пытыме деч утара, Шке поро 
кумылжо дене, чаманымашыж дене тыйым леве-
деш, 5 Тыйын поро шонымашетым шукта, тыйын 
рвезылыкет арслан кайыкын гае уэмеш. 6 Чыла 
шыгыремдыме-шамычлан Юмо порым да тºр су-
дым ышта. 7 Юмо Шке корнылажым Моисейлан 
ончыктен, Израильын шочшыжо-шамычлан — 
Шке эрыкшым. 8 Юмо поро кумылан да чама-
ныше, шуко чытыше да чот чаманыше. 9 Мучаш 
марте огеш шыдешке да курымеш огеш сыре. 
10 Мыланна закондымылыкнам ончен ыш ыште 
да языкна-шамычым онченат ыш пºртылтº. 11 Вет 
кава мланде деч кунаре кўкшº, Юмо Шке дечше 
лўдшº-шамычлан порылыкшым тунаре чот он-
чыктен. 12 Кече лекмаш вел деч кече шичмаш вел 
кунаре мўндырнº, мемнан законде ыштымынам 
Тудо тунаре мўндыркº кора‰ден. 13 Ача эргыже-
шамычым кузе чамана, Юмо Шке дечше лўд-
шº-шамычым тугак чаманен. 14 Вет Юмо мемнан 
ышталтмынам пала: мемнан рок улмынамат ок 
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мондо, 15 Айдеме шудо гае, тудын ўмыржº олыкы-
со пеледыш гае, пеледме жапше тугак пыта. 16 Ту-
дын шўлышыжº лектеш да укеат лиеш, вара шке 
вержымат палыдыме лиеш. 17 Юмын порылыкшо 
Туддеч лўдшº-шамычлан курым гыч курымыш-
ко лийын шога, 18 Юмын чынже Тудын сугынь-
жым аралыше да Тудын кўштымашыжым шукташ 
шонышо-шамычын эргыштын эргыштлан лиеш. 
19 Юмо Шке престолжым Пылпомышеш шынден, 
да Тудын Кугыжанышыже чылам кучен ашна. 
20 Эй, шуко виян чыла Суксыжо, Юмын шомак-
шым шуктышо да Тудын мутшын йўкшым ко-
лыштшо-шамыч, чыланат Юмым моктыза. 21 Эй, 
Юмын чыла куатше-шамыч, Тудын эрыкшым 
шуктышо кулжо-шамыч, Юмым моктыза. 22 Эй, 
Юмын чыла пашаже-шамыч, Господьын кучен 
ашныме чыла верыштыжат Юмым моктыза. Эй, 
чонем, Юмым мокто!

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 
Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 

чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
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проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

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

Тўням ыштыме нерген.                               
Давидын псаломжо, 103.

1 Эй, чонем, Юмым мокто! Эй Господь, мыйын 
Юмем! Тый ºрыктарышын кугу улат, Тый чап ден 
сылнылыкым чиенат. 2 Тый волгыдым вургем гае 
ўмбакет чиет, кавам коваште леведыш гае шарет, 
3 Шке кўшнысº вер-шамычетым вўд дене леведат, 
пыл-шамычым Шканет орва олмеш ыштет, мар-
деж шулдыр ўмбалне коштат. 4 Суксо-шамыче-
тым шўлышым ыштет, а Шке кулет-шамычым — 
тул йолкыным. 5 Тый мландым пе‰гыде негызеш 
шынденат: тудо курым гыч курымышко ок тай-
налт. 6 Вургем гае тудын леведышыже — пундаш-
дыме келгыт. Курык ўмбалнат шуко вўд погына: 
7 Тыйын шўдымет дене вўд йоген кая, кўдырты-
мº йўкет деч лўдеш. 8 Курык семын нºлталтыт да 
тºр вер семын лапемыт, Тыйын кўштымº вере-
шак кодыт. 9 Тый нунылан чекым ыштенат, нуно 
тушечын вончен огыт керт да мланде ўмбалым 
леведаш огыт пºртыл. 10 Тый памаш-шамычым 
лап верышке виктарет: курык коклаште вўд йога, 
11 Тудо пасу янлык-шамычым чылаштымат йўк-
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та, ир осел-шамыч, тушечын йўын, шерыштым 
темат. 12 Вўд воктене кавасе кайык-шамыч илат, 
курык сер кокла гыч йўкым пуат. 13 Тый кўш-
нысº верет гыч курык-шамычым йўктет: Тыйын 
паша саскат дене мланде темеш. 14 Мланде гыч 
кочкышым лукташ манын, Тый вольыклан шу-
дым да е‰-шамычлан пайдаланаш пырчан куш-
кылым куштет. 15 Чурийже ўй дене шўрымº гае 
йылгыжше манын, йошкар арака е‰ын шўмжым 
йывыртыкта. Кинде тудын шўмжым пе‰гыдемда. 
16 Тыйын шындыме пасусо пуше‰ге да Ливанысе 
кедр-шамыч темыт, 17 Нунын ўмбалне кайык-ша-
мыч пыжашым оптат: аистын пыжашыже нуным 
вуйлата. 18 Кўкшº курык — пўчº-шамычлан, кў 
курык — мера‰-шамыч аралалтме вер. 19 Жапым 
палаш Тый тылзым пўренат, кече шке шичме 
вержым пала. 20 Тый пычкемышым колтет, да йўд 
лиеш, тунам чодырасе чыла янлык лектын кош-
теш, 21 Самырык лев-шамыч, кочкышым муаш 
шонен, Юмо деч йодын ырлат. 22 Кече лекмеке, 
погынен, шке пыжашышкышт пурен возыт. 23 Е‰ 
шке пашашкыже лектеш да кас марте шке сомыл-
жым шукта. 24 Эй Юмо, пашат-шамыч могай кугу 
улыт! Тый чылажымат кугу уш-акыл дене пўре-
нат. Тыйын пўрымет-шамыч дене мланде темын. 
25 Теве кугу да кумда те‰ыз: тушто шотлен пыта-
рыдыме нушкын коштшо, кугу да изи янлык-ша-
мыч улыт. 26 Тушто корабль-шамыч ийын коштыт 
да кишке, кудын чапшым волташ манын, Тый 
тудым пўренат. 27 Шке жапыште кочкышым пуэт 
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манын, чыланат Тый дечет вучен илат: 28 Тый ну-
нылан пуэт гын, налыт; кидетым почат гын, чы-
ланат порылык дене темыт. 29 Чуриетым савырет 
гын, ºрыт; шўлышыштым налат гын, йомыт да 
шке мландышкышт пºртылыт. 30 Шке Шўлыше-
тым колтет, да ышталтыт, да мландын чурийжым 
уэмдет. 31 Юмын чапше тек курымеш лийже! Юмо 
Шке пашажлан йывырта: 32 Тудо мландыш онча-
леш гын, мландым чытырыкта; курык-шамыч 
дек тўкна гын, нуно шикшаш тў‰алыт. 33 Илы-
ме курымыштем Юмылан мурем, илымем годым 
Юмым чаплем. 34 Кумалме мутем тек Тудлан ямле 
лийже, мыйже Юмылан куанем. 35 Языкан-шамыч 
мланде ўмбалне пытышт ыле, да закон деч посна 
илыше-шамыч йылтак ынышт лий ыле! Эй, чо-
нем, Юмым мокто.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
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гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

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

Аллилуиа, 104.
1 Юмым ойлен моктыза да Тудын лўмжым 

сºрвален ўжса, калык-шамыч коклаште Тудын 
пашаже-шамычым увертарыза. 2 Тудым чаплан-
дарыза да Тудлан мурыза, Тудын чыла ºрыкта-
рыше пашаже нерген ойлыза. 3 Тудын святой 
лўмжº дене моктаныза, да Юмым кычалше-
шамычын шўмышт куаныже. 4 Юмым кычалза 
да пе‰гыдемза, Тудын чурийжым эре кычалза. 
5 Тудын ыштыме палдарыше палыжым, Тудын 
ºрыктарыше пашажым да умшаж гыч лекше шў-
дымыжº-шамычым ушышкыда пыштыза. 6 Авра-
ам тукым — Тудын кулжо, Иаковын эргыже-ша-
мыч — Тудын ойырен налмыже! 7 Тудо мемнан 
Господь Юмына, Тудын шўдымыжº — чыла млан-
де ўмбалне. 8 Тудо Шкенжын сºрымыжым, тўжем 
тукымлан каласыме мутшым, Авраамлан пуымо 
мутшым 9 Да Исааклан товатлен каласымыжым 
курымеш ушыштыжо куча, 10 Тидым Иаковлан 
кўштымаште да Израильлан курымаш сºрымаште 
коден, 11 «Ужашлан ойырышаш Ханаан мландым 
тылат пуэм», — манын. 12 Тунам нуно шагалын, 
пеш шагалын лийыныт, ºрдыж вер гыч толшо 
лийыныт 13 Да калык деч калык деке, ик кугыжа-
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ныш гыч вес е‰-шамыч деке куснен коштыныт. 
14 Нуным шыгыремдаш иктыланат эрыкым пуэн 
огыл, нунын верч кугыжа-шамычлан шижтарен: 
15 «Мыйын ўйлымº-шамычем ида тўкº  да мы-
йын пророкем-шамычлан осалым ида ыште». 16 Да 
Тудо мландышке шужымашым колтен: кушшо 
чыла шурным пытарен. 17 Нунын деч ончыч ик 
е‰ым колтен: Иосиф кул лияш ужалыме лийын. 
18 Тудын йолжым кепшылтеныт: тудын чонжо 
кўртньº вошт эртен, 19 Тудын мутшо шукталтмеш-
ке, Юмын мутшо тудым волгалтарен. 20 Кугы-
жа тудым мучыштарен колтен, калык-шамычын 
вуйлатышышт тудым эрыкышке луктын. 21 Тудым 
шке пºртешыже озалан шогалтен, шкенжын чыла 
погыжлан вуйлатышым ыштен, 22 Тудын князьше-
шамычым шкенжым туныктымо гаяк туныкты-
жо, кугурак-шамычшым уш-акыллан туныктыжо 
манын. 23 Да Израиль Египетышке пурен, Хамын 
мландышкыже Иаков илаш толын. 24 Юмо Шке 
калыкшым чот шукемден, тудым тушманже-ша-
мыч деч виянракым ыштен. 25 Нунын шўмешышт 
Шке калыкшым ужын кертдымашым да кулжо 
ваштареш чоян ондалымашым ылыжтен. 26 Шке 
кулжо Моисейым да Шке ойырен налме Ааро-
ным колтен. 27 Тунам нунылан Хам мландыште 
Шкенжын палдарыше палыже-шамыч да ºрыкта-
рыше пашаже нерген увертараш пуэн. 28 Тудын 
мутшылан ваштареш шогымыштлан лийын, пич 
йўдым да пычкемышым колтен. 29 Нунын вў-
дыштым вўрыш савырен да нунын колыштым 
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пытарен. 30 Нунын мландыштышт да кугыжашт-
шамычын кºргº пºлемлаштышт ужава-шамыч 
шолыныт. 31 Тудо каласен, да чыла верлашке кар-
ме ден ўвыра-шамыч лектыныт. 32 Йўр олмеш шо-
лемым да мландышкышт йўлалтыше тулым кол-
тен. 33 Да нунын виноград вондерыштым, смоква 
пуше‰гыштым кырен да нунын верлаште чыла 
тўрлº пуше‰гыштым тодыштын пытарен. 34 Ка-
ласен, да шотлен пытарыдыме шуко шурнышыр-
чык ден шукш-шамыч толыныт, 35 Мландўмбалсе 
ужар шудым кочкын пытареныт да мландўмбал-
се чыла саскам кочкыныт. 36 Нунын мландыште 
икымше шочшо-шамычым чылажымат пуштын, 
паша лектышын эн сайжым чыла пытарен. 37 Из-
раиль тукымым шºртньº дене, ший дене луктын, 
да нунын коклаште иктат черланен огыл. 38 Ну-
нын лекмыштлан Египет йывыртен, вет нунын 
деч тудлан лўдмаш лийын. 39 Нуным леведаш пы-
лым шарен, йўдым волгалтараш нунылан тулым 
колтен. 40 Нунын йодмо дене пулдырчо-шамыч 
чо‰ештен толыныт, да пылпомышысо кинде дене 
е‰-шамычым темен. 41 Кўым шелыктен да вўдым 
йоктарен, кукшо верла гыч э‰ер-шамыч йоге-
ныт. 42 Вет Тудо Шке кулжо Авраамлан каласыме 
поро мутшым ушешыже пыштен. 43 Шке калык-
шым йывыртыктен да ойырен налме-шамычшым 
кумыла‰ден луктын. 44-45 Тудын шўдымашыжым 
аралышт да Тудын законжым пе‰гыдын шук-
тышт манын, йот калык-шамычын мландыштым 
пуэн, да паша лектышыштат нунылан лийын.



257

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Святой Юмо, Святой Куатле, Святой Колыды-
мо, мемнам серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Эн Святой Троице, мемнам серлаге; Господь 
Юмо, язык деч мемнам эрыкте; Ашныше Юмо, 
мемнан осалым ыштымынам кудалте; Святой 
Юмо, толын, Шке лўмет верчын, черна деч мем-
нам паремде.

Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Пылпомышто улшо мемнан Ачана! Тыйын 
лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо, 
Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат Пылпомышысо 
гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым, тачылы-
кым, мыланна пу; кудалте мемнан язык-шамыч-
нам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыш-
тым кудалтымына гаяк; языкышке мемнам ит 
пурто, осал дечын мемнам утаре.

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
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тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

Латнылымше кафисме деч вара               
тропарь-влак, 8-ше сем

Христос Юмо, Тыйын ончылнет яжар ўдыра-
маш гай сукен кумалам, сулыкем касараш йодам 
да тамле пушан ўй* олмеш Тыланет шўм гыч лек-
ше шинчавўдым кондем. Утарышем, тудо ўдыра-
машым чаманымет семынак мыйымат чамане да 
эрыкте, мыят тудын гае Тыйым сºрвален йодам: 
мыйын илышемын лавыраж гыч мыйым утаре.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Чонем, колымаш нерген молан от шоно? Пуч 
йўк дене судышко ўжмº деч ончыч молан кы-
зытак тºрланымашке от савырне? Тунам сулык 
касарыкташ жап огеш лий. Шортын сºрвалыше 
мытарьым да яжар ўдырамашым ушышкет нал: 
Господь, Тыйын ончылнет сулыкым ыштенам, 
мыйым серлаге.

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

* Тамле пушан ўй — миро.
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Юмым Шочыктышо Яндар ™дыр, Юмым 
шочыктымет дене Пылпомышысо куат-шамыч 
деч кўкшº лийынат. Ме Тыйын гочет Юмо дене 
пойдаралтына да Тыйым чарныде моктена.

Юмо, серлаге (40 гана) да молитва:

Мемнан утаралтмашнан Господь Юмыжо, Тыла-
нет таум ыштена, вет мемнан илышлан чыла поры-
лыкым Тый ыштет. Эртыше йўдым мемнам канда-
ренат да малыме верна гыч кынелтенат, пагалыме 
да моктымо Тыйын лўметлан кумалаш шогалтенат, 
сандене, Господь, Тыйым сºрвалена: Тыланет чын 
мураш да чарныдеак кумалаш поро полыш ден 
вийым пу. Мемнан чонлан порым ыштыше Ута-
рышына ўмбаке ўшанен ончаш да, лўдын да чыты-
рен, шкаланна утаралтмашым ышташ лийже ыле.

Поро шўм-чонан Господь, мемнам колышт да 
чамане: мемнан ваштареш кредалше да шинча-
лан койдымо тушман-шамычым мемнан йол йы-
маке кудалте. Кертмына семын таум ыштымынам 
йºратен нал, умшанам почаш поро полыш ден 
вийым пу да чыныш лекшашлан мемнам туныкто. 
Господь, Тый Шке Святой Шўлышет дене от ту-
ныкто гын, ме кумалына гынат, чын кумалын огы-
на мошто. Кызыт марте шомак але паша дене, але 
шонымаш дене, шке эрык дене але эрык деч посна 
ыштыме сулыкнам лушкыдемде, кодо, касаре. Эй 
Господь Юмо, мемнан законде ыштымынам тер-
гаш тў‰алат гын, кº шоген кертеш? Вет эрыкталт-
машат Тый дечет, утаралтмашат Тый дечет. Тый 
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Икте Святой улат, Пе‰гыде Полшышо да мемнан 
илышнам Переген шогышо, да поро шомак дене 
Тыйым курым-курым мучкак моктена. Аминь.

ЛАТВИЗЫМШЕ КАФИСМЕ

Аллилуиа, 105.
1 Юмым ойлен чапландарыза, Тудо поро, вет 

Тудын порылыкшо курымеш. 2 Юмын кугу куат-
шым кº каласен кертеш? Тудын уло чапшым чы-
лан колышт манын, кº увертарен кертеш? 3 Тºр 
судым да чыла жапыштат чыным ыштыше-шамыч 
поро пиалан улыт! 4 Эй Юмо, калыкетлан поры-
лыкетым ончыктымет годым мемнамат ушешет 
нал, толын, мемнамат утаре. 5 Тунам меат ойырен 
налме-шамычетын сай илышыштым ужына ыле, 
калыкетын йывыртымашыже дене йывыртена 
ыле, Тыйын калыкет дене пырля моктанена ыле! 
6 Ачана-шамыч дене пырля языкан лийна, закон-
дымым да чын огылым ыштышна. 7 Ачана-шамыч 
Египетыште ºрыктарыше пашат-шамычым умы-
лен огытыл, шуко порылыкетым ушыштышт кучен 
огытыл, Йошкар те‰ыз деке шумо годым Тыйым 
шыдештареныт. 8 Туге гынат Шкенжын куатшым 
ончыктышаш верч, Шке лўмжº верч Юмо нуным 
утарен. 9 Чарен каласымыж дене Йошкар те‰ыз 
кошкен, да нуным келге вўд гыч кукшо вер дене 
лукмо гае луктын. 10 Нуным ужын кертдыме е‰-
шамычын кидышт гыч утарен да тушман кид деч 
нуным арален. 11 Нуным поктышо-шамычым вўд 
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петырен: нунын кокла гыч иктыжат кодын огыл. 
12 Нуно Тудын мутшылан инаненыт да Тудым 
чапландарен муреныт. 13 Туге гынат пашаже-ша-
мычым вашке монденыт, Тудын эрыкшым шук-
тен кертын огытыл; 14 Ир мландыште кумылышт 
йодмым сутланен шуктынешт улмаш да вўддымº 
верыште Юмым шыненыт. 15 Да Тудо йодмыш-
тым пуэн: чоныштым утымеш темен. 16 Стан дене 
шогымо верыште Моисейын да Юмын священ-
никше Ааронын шыдыштым луктыныт. 17 Мланде 
шелын, Дафаным нелын, Авиронын тўшкажым 
петырен. 18 Нунын тўшкаштышт тул ылыжын, 
языкан-шамычым тул йўлалтен. 19 Хорив курык 
лишне ўшкыжым ыштеныт да тиде идоллан ку-
малыныт. 20 Юмын чапшым нуно шудым коч-
шо ўшкыж гайлан вашталтеныт. 21 Шкеныштын 
Утарышыштым, Египетыште кугу пашам ыш-
тыше, 22 Хам мландыште ºрыктарышым ышты-
ше Юмым, Йошкар те‰ызыште лўдыкшым ыш-
тышым, монденыт. 23 Нуным ынже пытаре да 
шыдыжым шºрыжº манын, Юмын ойырен нал-
ме е‰же Моисей Тудын ончылно сºрвален ок 
шого ыле гын, Юмо нуным пытараш кўшта ыле. 
24 Пуаш сºрымº мландыжым нуно аклен моштен 
огытыл, Юмын мутлан ўшанен огытыл. 25 Шке 
илыме омашыштышт ºпкелен ойленыт, Юмын 
йўкшым колыштын огытыл. 26-27 Нуным ир млан-
дыште пытараш манын, калык-шамыч коклаш-
те тукымыштым пытараш да тўрлº вере шалатен 
колташ манын, Тудо нунын ўмбаке Шке кидшым 
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нºлталын. 28 Нуно Веельфегорлан кумалыныт, 
чондымо-шамычлан кондымо надырым кочкы-
ныт. Шке пашашт дене Юмым шыдештареныт да 
тылеч вара шукын колаш тў‰алыныт. 30 Но Фине-
ес кынелын да Юмын кумылжым пушкыдемден, 
вара чер чарнен. 31 Тудын пашаже поро пашалан 
шотлалтын, тукым гыч тукымышко курымеш ко-
дын. 32 ™чашымаш вўд воктене Юмын шыдыжым 
луктыныт, да Моисей нунын верчын ойгым 
ужын. 33 Вет нуно тудын шўлышыжым пудыра-
теныт, тудо умшаж дене кокыте ойлен. 34 Юмын 
пытараш шўдымº калык-шамычым нуно пытарен 
огытыл. 35 Чын Юмым палыдыме-шамыч дене 
варналтыныт да нунын пашаштлан тунемыныт. 
36 Нунын идолыштлан кумалыныт, тыге нуно он-
далалтыныт: 37 Шке эргыштым, ўдырыштым ия-
шамычлан надырлан пуаш конденыт. 38 Ханаан 
идол-шамычлан кондымо эргышт ден ўдырыш-
тын языкдыме вўрыштым йоктареныт, да тиде 
вўр дене нунын мландышт пуштмо лийын, 39 Ну-
нын пашашт гоч тудо шакшылалтын. Шке ыш-
тылмышт гоч нуно яжарланеныт. 40 Юмын Шке 
калыкшылан шыдыже пеш чот толын, да Тудо 
ойырен налме Шке ужашыж деч йырнен. 41 Ну-
ным тушман-шамыч кидышке пуэн, нуным ужын 
кертде илыше-шамыч озаланаш тў‰алыныт. 
42 Тушман-шамычышт нуным шыгыремденыт, да 
тушман кид йымалан нуно ў‰ышемыныт. 43 Тудо 
нуным шуко гана утарен гынат, ўскырт улмышт 
дене Тудым шыдештареныт да закондымын илы-
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мыштлан верч ў‰ышемашышт логалын. 44 Ой-
гырымышт годым Юмо нуным ужын, сºрвалы-
мыштым колын. 45 Шке сºрымыжым ушышкыжо 
налын, Шке шуко порылыкшылан лийын, ну-
ным чаманен. 46 Пленыш налше-шамыч ончылно 
Шке калыкшым чаманымыжым ончыктен. 47 Эй 
Господь, мемнан Юмына, мемнам утаре, Тыйын 
святой лўметым чапландараш да Тыйын чапет 
дене моктанаш манын, калык-шамыч кокла гыч 
мемнам пого. 48 Израильын Господь Юмыжо ку-
рым-курымеш моктымо, тек чыла калык каласа: 
тыге лийже, тыге лийже.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 
Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 

чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

Кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь. 
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Аллилуиа, 106.
1 Юмым ойлен чапландарыза, Тудо поро, вет 

Тудын порылыкшо курымеш. 2 Юмо дене ута-
ралтше-шамыч, тушман кид гыч утарымыже-
шамыч, тек каласышт, 3 Кºм Тудо тўрлº эл гыч: 
кече лекме да кече шичме вел гыч, йўд могырым, 
те‰ыз могырым — поген, нуно каласышт. 4 Нуно 
вўддымº ир мландыште йомын коштыныт, калык 
илыме олашке корным муын огытыл. 5 Шуже-
ныт, йўмышт шуын, кºргыштышт чонышт пытен 
шуын. 6 Туге гынат ойгырымышт годым Юмылан 
кумалыныт, да Тудо нуным нужна гыч утарен; 
7 Калык илыме олашке пурышт манын, нуным вик 
корно дене на‰гаен. 8 Юмын порылыкшым Тудын 
ончылно почын ойлышт, ºрыктарыше пашажым 
айдеме эрге-шамыч ончылно каласышт! 9 Тудо 
пытен шушо чон-шамычым темыктен, шужышо 
чон-шамычым порылык дене темен: 10 Пычке-
мыште, колымаш ўмылыштº шинчыше-шамычым, 
йорлылык дене, кўртньº дене шинчырлыме-ша-
мычымат. 11 Вет нуно Юмын мутшылан вашта-
реш шогеныт, Кўшылсын ка‰ашыжым колыш-
тын огытыл. 12 Сандене неле паша дене шўмышт 
ў‰ышемдыме улмаш, да нуно вийдыме лийыныт, 
нунылан полшышо лийын огыл. 13 Туге гынат ой-
гырымышт годым Юмылан кумалыныт, Тудо ну-
ным нужна гыч утарен. 14 Нуным пычкемыш гыч, 
колымаш ўмыл гыч луктын да шинчырыштым 
кўрыштын. 15 Юмын порылыкшым Тудын ончыл-
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но почын ойлышт, ºрыктарыше пашажым айде-
ме эрге-шамыч ончылно каласышт! 16 Тудо вўр-
гене капка-шамычым шалатен да кўртньº капка 
тўкº-шамычым пудыртен. 17 Закондымо корнышт 
гыч нуным луктын, вет нуно закон деч посна 
илымышт верч ў‰ышемдалтыныт. 18 Чыла тўрлº 
кочмаш деч чонышт йыгыжген, да колымаш кап-
ка деке лишемыныт. 19 Туге гынат ойгырымышт 
годым Юмылан кумалыныт, Тудо нуным нужна 
гыч утарен. 20 Юмо Шке мутшым колтен, нуным 
паремден, нуным колымаш гыч утарен. 21 Юмын 
порылыкшым Тудын ончылно почын ойлышт, 
ºрыктарыше пашажым айдеме эрге-шамыч он-
чылно каласышт! 22 Тудлан моктымаш надырым 
кондышт, Тудын пашаже-шамычым йывыртен 
ойлышт 23 Корабль дене те‰ызышке лекше-ша-
мыч, кугу вўд ўмбалне коштшо-шамыч. 24 Юмын 
пашажым, Тудын ºрыктарыше пашажым нуно 
келгытыште ужыныт. 25 Тудо каласен, да пеш тале 
мардеж лектын, те‰ыз толкын-шамыч нºлталты-
ныт: 26 Нуно Пылпомышко шумеш нºлталтыт да 
пундашдыме верыш шумеш волен каят, орлык 
дене нунын чонышт пытен шуын. 27 Нуно пуды-
раненыт, йўшº е‰ гае лў‰геныт, да нунын уш-
акылышт укешке лектын. 28 Туге гынат ойгыры-
мышт годым Юмылан кумалыныт, Тудо нуным 
нужнашт гыч луктын. 29 Тале мардежлан шўден, 
да нºлталтше толкын-шамыч лыпланеныт, да тып 
лийын. 30 Нуно толкын-шамыч чарнымылан йы-
выртеныт, Тудо нуным Шке шонымо верышкы-
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же конден. 31 Юмын порылыкшым Тудын ончыл-
но почын ойлышт: ºрыктарыше пашажым айдеме 
эрге-шамыч ончылно каласышт! 32 Тудым калык-
шамыч погынымаште чапландарышт да калык-
шамычын кугуракышт-влак погынымаште Тудым 
моктышт! 33 Тудо э‰ер-шамычым ир мландыш 
савырен, вўдан памаш-шамычым коштен. 34 Туш-
то илыше-шамычын осаллыкышт верчын саска 
пуышо мландым шинчалан мландыш савырен. 
35 Ир мландым вўдан ер-шамычыш, а вўддымº 
мландым вўдан памашыш савырен. 36 Шужышо-
шамычым тушко илаш пуртен, да нуно калыклан 
илаш ола-шамычым ыштеныт, 37 Пасуэш шурным 
ўденыт, виноград вондерым шынденыт, шуко 
шурным, саскам погеныт. 38 Тудо нуным суаплан-
дарен, да нуно пеш шукемыныт, нунын вольы-
кыштымат шагалемден огыл. 39 Но ойгым, йºсым, 
черым чытымышт дене шагалемыныт да орланаш 
тў‰алыныт. 40 Тудо нунын князьышт-шамычым 
ўлык шынден, да нуным каен кертдыме вереш 
корным муде йомын кошташ коден. 41 А йорлы-
лан йорлылык гыч лекташ полшен да тукымжым 
Шке шорыкшо-шамыч наре шукемден. 42 Юмы-
лан йºрышº-шамыч тидым ужын йывыртат, чыла 
закондымылык шке умшажым петыра. 43 Кºн кугу 
уш-акылже уло да тидым арала, нуно Юмын по-
рылыкшым умылат.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.
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Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

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

1 Муро. Давидын псаломжо, 107.
2 Шўмем ямде, эй Юмо, шўмем ямде: чапланы-

мем годымат мурем да моктен мурем. 3 Эй, чапем, 
кынел, псалтирь ден кўсле, кынелза, эрденак кы-
нелам. 4 Эй Юмо, калык-шамыч коклаште Тый-
ым почын ойлем, тўрлº калык коклаште Тыланет 
мурем. 5 Вет Тыйын порылыкет кугу, пылпо-
мыш-шамыч дечат кўкшырак, Тыйын чынлыкет 
пыл деке шумешке. 6 Эй, Юмо, Пылпомыш-ша-
мычышке нºлталалт, Тыйын чапет чыла млан-
де мучко лийже! 7 Йºратымет-шамыч утлышаш 
верч пурла кидет дене мыйым утаре, мыйым кол. 
8 Юмо Шке святой верыштыже каласен: кўзем да 
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Сихемым пайлем, илем-шамыч улмо лап верымат 
висем. 9 Галаад — Мыйын, Манасий — Мыйын, 
Ефрем — Мыйын вуй аралтышем, Иуда — Мый-
ын кугыжа, 10 Моав — чот ўшаныме атем, Иду-
мей кем йымалнем лие; йот тукым-шамыч Мый-
ын кид йымалнем лийыч. 11 Пе‰гыде пырдыжан 
олашке мыйым кº пурта? Идумей марте мыйым 
кº намия? 12 Эй, мемнам кудалтыше Юмо, Тый 
огыл мо? Мемнан вийна дене лекмым чарныше 
Юмо, Тый огыл мо? 13 Ойго годым мыланна пол-
шо, вет е‰ын утарымыже арам. 14 Юмо полшымо 
дене ме куатнам ончыктена, да Тудо тушман-ша-
мычнам ў‰ышемда.

Мучашлан. Давидын псаломжо, 108.
1 Эй Юмо, чапландарымем колде ит код. 2 Вет 

языканын умшаже да пыльгыжшын умшаже 
мыйын ваштарешем почылтыч, мыйын ўмбакем 
йылмышт дене ондалкален ойлышт, 3 Осал мут-
шамыч дене мыйым авырен, мый декем амал деч 
посна пижедыльыч. 4 Мыйым йºратыме олмеш 
ўмбакем шойышт ойлышт, а мыйже кумальым, 
5 Сай олмеш мыланем осалым пºртылтышт, йºра-
тымем олмеш мыйым ужын кертдыме лийыч. 
6 Языкан е‰ тудлан оза лийже, тудын пурла мо-
гырыштыжо ия шогыжо. 7 Тудлан судым ыштыме 
годым титаканыш лекше, кумалмыжат языклан 
шотлалтше. 8 Тудын илышаш кечыже шагалемже, 
тудын лўмлº вержым весе налже. 9 Тудын эргы-
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же-шамыч тулыкеш кодышт, ватыжат тулыкеш 
кодшо. 10 Эргыже-шамыч вер гыч верыш куснен 
йодышт коштышт, шке суртышт гыч поктен лук-
мо лийышт. 11 Налшаш е‰ тудын чыла погыжым 
налже, шке ыштымыжымат йот е‰-шамыч толен 
налышт. 12 Тудым пыдал налше ынже лий; тудын 
тулыкшо-шамычлан порым ыштыше ынже лий. 
13 Тудын икшывыже-шамыч пытарыме лийышт; 
лўмжº ик тукымыштак мондалтше. 14 Ача-кочашт-
шамычын закондымын илымышт Юмын ончыл-
но ушеш налалтше, аважын языкше ынже эрык-
талт. 15 Языкышт эре Юмын ончылно лийышт, 
шкеныштым шарнымашат мланде ўмбачын йом-
жо, 16 Вет тудо порылык ыштышашым ушыштыжо 
ыш кучо, йорло, незер е‰ым, ойган кумыланым 
пушташ тºчен поктыш. 17 Тудо шудалмым йºра-
тыш, тидыже шкаланжак лиеш, суапландарымым 
ыш йод, тудыжат туддеч кора‰еш. 18 Тудо шу-
далмашым вургем гае чийыш, шудалмаш тудын 
кºргышкº вўд гае пурыш, лужо-шамычыш ўй гае 
шы‰ыш. 19 Шудалмаш тудлан чийыме вургемже 
гае, эре ўшталме ўштº гае лийже. 20 Юмын ончыл-
но ўмбакем шояклыше-шамычлан, мыйын чо-
немлан осалым каласыше-шамычлан туге лиеш. 
21 Эй Юмо, эй Юмо, Тыйже мылам Шке лўмет 
верчын ыште. Тыйын порылыкет сай вет: Мый-
ым утаре. 22 Вет мый йорло да ў‰ышº улам; шўме-
мат кºргыштем пудыраныш. 23 Пыташ тў‰алше 
ўмыл гае йомым, шурнышырчык гае поктылмо 
лийым. 24 Пўтым кучымем дене пулвуем ярныш, 
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кушкыл ўй укелан лийын, могыремат ваштал-
те. 25 Мый нунылан воштылтыш лийым: мыйым 
ужын, вуйыштым рўзышт. 26 Господь Юмем, мы-
лам полшо, мыйын Юмем, Шке чаманымет дене 
мыйым утаре. 27 Тыйын кидетын тыгай улмыжым 
умылышт; эй Юмо, тидым Тый ыштенат. 28 Нуно 
шудалыт, а Тый суапландарет, мыйын ваштареш 
шогалше-шамыч вожылмашеш кодышт. А Тыйын 
кулетше куана. 29 Мыйын ўмбакем ондален ойлы-
шо-шамыч намысыш пурышт, вургемым чийы-
ме семын шке вожылмашышт дене леведалтышт. 
30 А мый Юмым умшам дене кугу йўкын чаплан-
дарем, да шуко е‰ коклаште тудым моктем; 31 Вет 
чонемым поктышо-шамыч деч утарышаш верч 
Тудо мыйын, незерын, воктеке, пурла могырыш-
кем шогале.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Святой Юмо, Святой Куатле, Святой Колыды-
мо, мемнам серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Эн Святой Троице, мемнам серлаге; Господь 
Юмо, язык деч мемнам эрыкте; Ашныше Юмо, 
мемнан осалым ыштымынам кудалте; Святой 
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Юмо, толын, Шке лўмет верчын, черна деч мем-
нам паремде.

Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Пылпомышто улшо мемнан Ачана! Тыйын 
лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо, 
Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат Пылпомышысо 
гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым, тачылы-
кым, мыланна пу; кудалте мемнан язык-шамыч-
нам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыш-
тым кудалтымына гаяк; языкышке мемнам ит 
пурто, осал дечын мемнам утаре.

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме се-
мын тиде илышыште шуко языкым ыштен гы-
нат, Айдемым йºратыше Юмо улметлан кºра 
Тый тудым проститле да чамане (кумалына), 
курымашлык орлык деч утаре (кумалына), Пы-
лпомышысо Кугыжанышышкет пуртен ашне 
(кумалына) да мемнан чонланат пайдалым ыште 
(кумалына).

Латвизымше кафисме деч вара                        
тропарь-влак, 1-ше сем

Утарышем, мыйын сулыкем пундашдыме те‰ыз 
гае, сулыкемлан кºра лўдыкшº келгытыш волен 
каенам. Юмем, Петрлан кидетым шуялтыме се-
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мын, мыланемат кидетым шуялте, мыйым утаре 
да серлаге.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Уда шонымашем да паша-шамычем дене су-
дитлыме улам. Утарышем, Тый декет савырнаш 
ушым пу, да сºрвалем: Порылыкым ыштыше 
Поро Юмо, мыйым утаре да серлаге.

Кызытат, керек-кунамат, курым-курым муч-
как. Аминь.

Юмо дене Поро пиалан да Эн Яндар ™дыр, мый-
ым, лавыраным, йºрдымº паша да уда шонымаш 
дене сулыка‰шым да пиалдымым, эрыкте. Тый вет 
Сулыкдымо да Ару, Эн Святой ™дыр да Ава улат.

Юмо серлаге (40 гана) да молитва:

Кучен Ашныше Господь Иисус Христос, мыла-
нем полшо, Тый мыйын полшышем улат, мый Тый-
ын кидыштет улам. Тыйын ончылнет сулыкым ыш-
тыме деч мыйым арале, мый йомын коштшо улам, 
капемын эрыкше почеш мыйым ит колто да мыйым 
ужмышудымо ит лий. Господь, мый вийдыме улам, 
мыланем мо пайдале, Тый Шке палет. Сулыкеш йо-
маш мыйым коден ит кай, мый дечем ит кора‰, вет 
мый Тый декет тольым. Тый мыйын Юмем улат, 
Тыйын эрыкетым шукташ мыйым туныкто. Мый-
ын чонем паремде, вет Тыйын ончылнет сулыкым 
ыштенам. Мыйым шыгыремдыше-шамыч чыланат 
Тыйын ончылнет улыт, Шке чаманымет дене мый-
ым утаре. Господь, мыланем Тый дечет моло ўшанле 
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э‰ертыш уке. Мыйын ваштареш шогышо да мый-
ын чонем пытараш тºчышº-шамыч тек вожылмаш-
ке пурат. Господь, Тый чыла шотыштат Икте Виян 
улат, да Тыйын чапет курым-курымеш, аминь.

ЛАТКУДЫМШО КАФИСМЕ

Давидын псаломжо, 109.
1 Господь мыйын Господемлан каласен: тушма-

нет-шамычым йол йымакет пыштымешкем, 
Мыйын пурла могырыштем шинче. 2 Юмо Тылат 
Сион гыч куатлык пондыжым колта, да тушма-
нет-шамыч коклаште оза лийын иле. 3 Виетым 
ончыктышаш кечыште, Шке святоет-шамычын 
волгыдыштыжо, власть Тыйын кидыштет лиеш: 
«Эр ўжара шўдыр деч ончыч Мый Тыйым кºр-
гем гыч шочыктышым». 4 Юмо товатлен да огеш 
ºкынº: Мелхиседек радам почеш Тый курымеш 
священник улат. 5 Вет шыдыже толмо кечын Юмо 
Тыйын пурла могырыштет кугыжа-шамычым 
кырен пытара. 6 Калык-шамычлан судым ышта, 
мландым колышо-шамыч дене тема, шуко е‰ын 
вуйыштым шалата. 7 Шке корныштыжо вўд йо-
гын гыч йўэш, сандене вуйжым кўшкº нºлталеш.

Аллилуиа, 110.
1 Эй Господь, Юмылан йºрышº е‰-шамычын 

ка‰ашыште, нунын погынымашыште, Тыйым 
уло шўмем дене почын ойлем. 2 Юмын пашаже-
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шамыч кугу улыт, нуно Тудын чыла эрыкшым 
ончыктат. 3 Тудын пашаже моктен ойлышашлык 
да пеш сылне. Тудын чынже курым гыч куры-
мышко мия. 4 Шкенжын ºрыктарыше пашаже-
шамычым шарнаш йºрышым ыштен. Юмо поро 
да чаманыше: 5 Шке дечше лўдшº-шамычлан 
кочкышым пуэн, Шке сугыньжым курымеш шар-
на. 6 Чын Юмым палыдыме-шамычын ужашыш-
тым Шке калыкшылан пуышаш верч Тудо Шке 
пашажын пе‰гыдылыкшым ончыктен. 7 Тудын 
кидшын пашаже — чын да чынлык; Тудын чыла 
кўштымыжº ўшанле улыт, 8 Нуно курым гыч ку-
рымыш пе‰гыдемдыме улыт, чын да тºр суд дене 
пўралтыныт. 9 Тудо Шке калыкшылан утарыма-
шым колтен, Шке сугыньжым курымеш каласен. 
Тудын лўмжº святой да пеш лўдыкшº. 10 Кугу 
уш-акылын тў‰алтышыже — Юмо деч лўдмаш, 
туге ыштыше-шамычын чылаштын уш-акылышт 
поро. Тудын чапше курым-курымеш.

Аллилуиа, 111.
1 Юмо деч лўдшº е‰ поро пиалан, Тудын кўш-

тымыжº-шамычым пеш йºрата. 2 Тудын урлыкшо 
мланде ўмбалне виян лиеш; Юмылан йºрышº-
шамычын тукымышт суапландаралтеш. 3 Тудын 
суртыштыжо чап ден поянлык, тудын чынже 
курым-курымеш. 4 Юмылан йºрышº-шамычлан 
пычкемышыште волгыдо волгалтын: тудо поро, 
чаманыше да чын. 5 Чаманыде пуышо поро е‰ су-
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дыштат шке мутшо дене чыныш лектеш; садлан 
тудо курымеш огеш тарване. 6 Юмылан йºрышº 
е‰ курымеш шарныме лиеш, 7 Тудо осал шомак 
деч огеш лўд. 8 Тудын шўмжº Юмылан ўшанаш 
ямде; тушман-шамычын пытымыштым ужмеш-
ке, тудын шўмжº ок чытырне, огеш лўд. 9 Тудо 
мо улыжым йорло-шамычлан пуэн, тудын чынже 
курым-курымеш, тудын куатше чап дене нºлта-
лалтеш. 10 Языкан е‰ тудым ужешат, шыдешка, 
пўйжым пуреш, кошкен пыта. Языканын шоны-
мыжо огеш шукталт.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

Кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь. 
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Аллилуиа, 112.
1 Эй, рвезе-шамыч, Юмым чапландарыза, 

Юмын лўмжым моктыза. 2 Юмын лўмжº кызыт-
се жап гыч курымешат моктымо лийже. 3 Юмын 
лўмжº кече лекмаш гыч кече шичмаш марте чап-
ле. 4 Юмо чыла калык дечат кўшнº; Тудын чап-
ше пылпомыш дечат кўшнº. 5 Кº мемнан Господь 
Юмына гае кўшнº илыше, 6 Пылпомыштат, млан-
де ўмбалнат ў‰ышº-шамычым ончышо, 7 Йорлым 
мланде гыч нºлталше, ў‰ышым шўйын кийыме 
гыч кўзыктышº, 8 Тудым князь-шамыч дене, Шке 
калыкшын князьше-шамыч дене шындышаш 
верч нºлтышº, 9 Аза ыштыдыме ватым икшывы-
же-шамычлан йывыртен илыше ава семын пºр-
тышкº илаш пуртышо?

Аллилуиа, 113.
1 Израильын Египет гыч лекмеке, Иаковын ту-

кымжо йот калык кокла гыч лекмеке, 2 Юмын свя-
тыньыже Иудей мланде лийын, Израиль Тудын 
ужашыже лийын. 3 Те‰ыз ужын да лўдын чакнен, 
Иордан мº‰геш пºртылын. 4 Курык-шамыч тага 
гае, кўкшака-шамыч шорык пача гае тºрштылы-
ныт. 5 Мо лие тылат, те‰ыз, молан лўдын чак-
нышыч? Иордан, тылатат мо лие, молан мº‰геш 
пºртыльыч? 6 Эй, курык-шамыч, молан те тага 
гае тºрштылыда? Эй, кўкшака-шамыч, молан те 
шорык пача гае тºрштылыда? 7-8 Юмын чурийже 
деч, Иаковын Юмыжын чурийже деч, кўым вўдан 
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верыш да шелаш лийдыме пе‰гыде кўым вўдан 
памашыш савырыше деч, мланде тарванен. 9 Мы-
ланна огыл, эй Юмо, мыланна огыл, а чаманымет 
верчын, чынлыкет верчын Шке лўметлан чапым 
пу! 10 «Нунын Юмышт кушто?» манын, чын Юмым 
палыдыме-шамыч нигунамат ынышт каласе ыле. 
11 Мемнан Юмына пылпомыштат, мландыштат: 
ышташ шонымыжым чылажымат пўрен. 12 Чын 
Юмым палыдыме-шамычын идолышт — ший 
ден шºртньº — е‰-шамычын кидыштын пашашт: 
13 Умшашт уло гынат, ойлен огыт керт; шинчашт
уло гынат, ужын огыт керт; 14 Пылышышт уло 
гынат, огыт кол; неррожышт уло гынат, ўпшым 
огыт шиж; 15 Кидышт уло гынат, ниялтен шижын 
огыт керт; йолышт уло гынат, коштын огыт керт; 
логарышт дене йўкым луктын огыт керт. 16 Ну-
ным ыштыше да нунылан ўшаныше-шамычат ну-
нын гае лийышт! 17 Израильын пºртшº Юмылан 
ўшанен; Тудо нунын полшышыжо да аралышы-
же. 18 Ааронын пºртшº Юмылан ўшанен: Тудо 
нунын полшышыжо да аралышыже. 19 Господь 
деч лўдшº-шамыч Господьлан ўшаненыт: Тудо 
нунын полшышыжо да аралышыже. 20 Юмо, мем-
нам ушешыже пыштен, мыланна порым пўрыш: 
Израильын пºртшылан порым пўрыш, Ааронын 
пºртшылан порым пўрыш, 21 Юмо деч лўдшº-ша-
мычын изиштланат, кугуштланат порым пўрыш. 
22 Юмо тыланда, тыланда да тендан эргыда-ша-
мычланат порым пўрымыжым шукемдыже! 23 Те 
пылпомышым да мландым пўрышº Юмын су-
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апландарымыже улыда. 24 Кўшылсº пылпомыш — 
Господьлан, а мландым Тудо айдеме эрге-шамыч-
лан пуэн. 25 Колышо-шамыч огыл, тамыкышке 
волышо-шамычат огыл, эй Юмо, 26 А ме, илыше-
шамыч, кызытсе жап гыч курым-курымеш Тый-
ым чапландарена.

Аллилуиа, 114.
1-2 Кумалме йўкем Юмо колеш, да Тудо мылам 

пылышыжым савырен, тидлан мый йывыртем, 
сандене мый илыме чыла кечыштемат Тудым 
ўжам. 3 Мыйым колымаш чер-шамыч кучышт, та-
мыкысе йºсылык авырыш; ойго ден чер ваштаре-
шем тольыч, да Юмын лўмжым мый ўжым. 4 Эй 
Юмо, чонемым утаре! Юмо чаманыше да чын, 
да мемнан Юмына серлага. 5 Икшыве-шамычым 
Юмо сакла. Мый ў‰ышемым, да Тудо мыйым 
утарыш. 6 Эй, чонем, шке тыныслыкышкет пºр-
тыл, вет Юмо тыланет сайлыкым ыштыш, 7 Вет 
Тудо мыйын чонем колымаш гыч, шинчамым 
шортмаш гыч, йолем мунчалтен кайыме деч ара-
лыш. 8 Илыше-шамычын элыштышт Юмылан 
йºрышº лиям.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).
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Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

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

Аллилуиа, 115.
1 Мый инанышым, садлан каласышым: мый 

пеш ў‰ышемым. 2 Чот ºрын шогымем годым ка-
ласышым: керек-могай е‰ат шояк. 3 Мылам чыла 
ыштымыжлан Юмылан мый мом пºртылтем? 
4 Утаралтмаш чашым налам да Юмын лўмжым 
сºрвален ўжам. 5 Господьлан мыйын сºрымем-
шамычым Тудын чыла калыкше ончылно шук-
тем. 6 Юмылан йºрышº-шамычын колымашышт 
Юмын ончылно пагалыме. 7 Эй Юмо, мый Тый-
ын кулет, мый Тыйын кулет да Тыйын кул ўды-
рамашетын эргыже улам. Мыйын шинчырем Тый 
кўрльыч, 8 Моктен кумалмашым Тылат кондем 
да Тыйын лўметым сºрвален ўжам. 9 Господьлан 
мыйын сºрымем-шамычым Тудын чыла калыкше 
ончылно шуктем, 10 Юмын пºртшын кудывечы-
лаштыже, эй Иерусалим, тыйын покшелнет.
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Аллилуиа, 116.
1 Эй, калык-шамыч, чыланат Юмым мокты-

за, эй, е‰-шамыч, чыланат Тудым моктыза, 2 Вет 
Тудын чаманымашыже эре мемнан ўмбалне, да 
Юмын чынже курымеш ила.

Аллилуиа, 117.
1 Юмым ойлен чапландарыза, Тудо поро, вет 

Тудын порылыкшо курымеш. 2 Израильын пºрт-
шº каласыже: Господь поро, вет Тудын поры-
лыкшо курымеш. 3 Ааронын пºртшº каласыже: 
Господь поро, вет Тудын порылыкшо курымеш. 
4 Юмо деч лўдшº-шамыч чыланат каласышт: 
Господь поро, вет Тудын порылыкшо курымеш. 
5 Ойгышто улмем годым Юмылан каласышым, 
да Тудо, мыйым колын, йо‰гыдо верыш лукто. 
6 Юмо — мылам Полшышо, да мый ом лўд: е‰ 
мылам мом ышта? 7 Юмо — мылам Полшышо, 
да тушманем-шамыч ўмбаке ончалам. 8 Айде-
мылан ўшанымешке, Юмылан ўшанаш сайрак. 
9 Юмылан ўшанымаш князь-шамычлан ўшаны-
маш деч сайрак. 10 Калык-шамыч мыйым авырен 
нальыч, а мый Юмын лўм дене нунын вашта-
реш шогышым. 11 Мыйым чыла могырым авырен 
нальыч, а мый Юмын лўм дене нунын ваштареш 
шогышым. 12 Мўкш мўй карашым авырен налме 
гае мыйым авырен нальыч, иман вондер ылыжме 
гае ылыжыч, а мый Юмын лўм дене нунын ваш-
тареш шогышым. 13 Шўкалмекышт, йºралт кайы-



281

шаш гай лийым, а Господь мыланем полшыш. 
14 Мыйын куатем, мыйын мурымашем — Юмо, 
да Тудо мыйын утаралтмашем лие. 15 Юмылан 
йºрышº-шамычын суртыштышт утарымылан 
йывыртыме йўк: Юмын пурла кидше куатым 
ончыктыш. 16 Юмын пурла кидше мыйым нºлта-
ле, Юмын пурла кидше куатым ончыктыш. 17 Ом 
коло, илыше лиям да Юмын пашажым палдарем. 
18 Туныктышаш верч Юмо мыланем йºсылыкым 
ончыктыш, но мыйым колымашлан ыш пу. 19 Мы-
лам чынлык капкам почса: тушко пурен, мый 
Юмым моктен ойлем. 20 Тиде — Юмын капкаже: 
Юмылан йºрышº-шамыч тушко пурат. 21 Тыйым 
моктен ойлем, вет Тый мыйым кольыч да мыйын 
утарышем лийыч. 22 Чо‰ышо-влакын йºрдымыш 
лукмо кўышт негыз пусак кў лийын: 23 Тиде Юмо 
деч лийын, сандене мемнан шинча ончылно ºр-
машан. 24 Тиде кече — Юмын пўрымº кече: тиде 
кечын йывыртен куанена. 25 Эй Юмо, утаре, эй 
Юмо, вашке! 26 Юмын лўмеш толшо поро пўры-
машан! Юмын пºртшº гыч ме тендам суаплан-
дарышна. 27 Господь Юмо мемнан деке толын. 
Жертвенник марте шушо кугу тўшка дене пайре-
мыш погыныза. 28 Тый — мыйын Юмем, да Тый-
ым чапландарем. Тый — мыйын Юмем, да Тыйым 
нºлтем. Тыйым моктен ойлем, вет Тый мыйым 
кольыч да мыйын утарышем лийыч. 29 Юмым ой-
лен чапландарыза, Тудо поро, вет Тудын поры-
лыкшо курымеш.
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Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Святой Юмо, Святой Куатле, Святой Колыды-
мо, мемнам серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Эн Святой Троице, мемнам серлаге; Господь 
Юмо, язык деч мемнам эрыкте; Ашныше Юмо, 
мемнан осалым ыштымынам кудалте; Святой 
Юмо, толын, Шке лўмет верчын, черна деч мем-
нам паремде.

Юмо, серлаге (3 гана).
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 

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

Пылпомышто улшо мемнан Ачана! Тыйын 
лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо, 
Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат Пылпомышысо 
гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым, тачылы-
кым, мыланна пу; кудалте мемнан язык-шамыч-
нам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыш-
тым кудалтымына гаяк; языкышке мемнам ит 
пурто, осал дечын мемнам утаре.

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
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тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

Латкудымшо кафисме деч вара                        
тропарь-влак, 1-ше сем

Чонем, тыйым вес илыш вуча, да Судитлыше 
тыйын шолып ыштыметым да чыла шучко паша-
тым почын ончыкта. Мланде ўмбалнысе илыш-
лан ит кержалт, Судитлышым ончылгочак уло 
йўкын сºрвале: Юмем, мыйым эрыкте да утаре.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Мый шуко сулыкем да шотлен пытарыдыме су-
сырем дене вўдылалтше улам. Утарыше Христос, 
мый сулыкан улам гынат, Тыйын поро шўм-чо-
нетым сºрвалем: черле-влакын Паремдышышт, 
тол мый декем, мыйым паремде да утаре.

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

Чонем, молан ºрканен да нимом шоныде илет? 
Илышыште ыштыме осал пашат нерген молан от 
ойгыро? Господьын тыйын ончылнет омсам пе-
тырен шындымыж деч ончыч тºрланаш тырше. 
Юмым Шочыктышо ™дыр деке тол да, сукалтен 
возын, тыге сºрвале: ўшаным йомдарыше-ша-
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мычын ™шанышт, Кучен Ашныше да Эн Яндар 
™дыр, Тыйын ончылнет шуко сулыкым ыштенам 
гынат, мыйым утаре.

Юмо, серлаге (40 гана) да молитва:

Кўшнº илыше Святой Господь, Шке пўрен ыш-
тымет-шамычым чыла ужшо шинчат дене ончен 
ашныше, Тыланет чонна да капна дене сукалтен ку-
малына. Эн Святой Юмо, Тый Шке Святой илы-
ме верет гыч ужаш лийдыме кидетым шуялте да 
мыланна порым тылане, эрык дене але эрык деч 
посна, мут але паша дене ыштыме мемнан чыла су-
лыкнам касаре. Господь, мыланна поро кумылым 
да шуко сулыкнам мушкаш чонна гыч йоген лекше 
шинчавўдым пу. Шке тўнятлан да мыланна, Тыйын 
йºрдымº кулет-шамычлан, кугу чаманымашетым 
ончыкто. Вет Тыйын лўмет — Ачан, Эргын, Святой 
Шўлышын лўмжº — моктымо да чапландарыме, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. Аминь.

ЛАТШЫМШЕ КАФИСМЕ

Аллилуиа, 118.
1 Языкдыме корно дене, Юмын законжо дене 

коштшо-шамыч поро пиалан улыт. 2 Юмын шо-
макшым палаш тыршыше-шамыч поро пиалан 
улыт, нуно уло шўмышт дене Тудым кычалыт. 
3 Законым пудыртыде илыше-шамыч Тудын кор-
нылаж дене коштыт. 4 Тый шўдымет-шамычым 
чот кучаш кўштенат. 5 Корнем-шамыч Тыйын 
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чыныш лукмашкет виктаралтыт ыле гын, 6 Ту-
нам Тыйын чыла кўштымет-шамычым ончалам 
гынат, ом вожыл ыле. 7 Чынетын судшылан ту-
неммеке, Тыланет яндар шўм дене почын ойлем. 
8 Чыныш лукмашет-шамычым кучен илем, мый-
ым чылтак ит кудалте. 9 Рвезе е‰ шке корныжым 
кузе тºрлата? Тыйын мутет-шамычым кучымо 
дене. 10 Уло шўмем дене Тыйым кычальым, кўш-
тымет-шамыч дечын мыйым ит кора‰де. 11 Тый-
ын ончылнет языкыш пураш огыл манын, му-
тет-шамычым шўмешем пыштышым. 12 Юмо, 
Тый моктымо улат, Тыйын ончылнет чыныш 
лекшашлан мыйым туныкто. 13 Умшатын чыла 
мутшым йылмем дене палдарышым. 14 Тыйын 
шомакет-шамычын почын ончыктымо корнышт 
дене коштын, тўрлº поянлыклан куаныме гай ку-
анышым. 15 Шўдымет-шамыч нерген шонкалем 
да корнет-шамычым умылем. 16 Тыйын чыныш 
лукмашет-шамычлан тунемам, мутет-шамычым 
ом мондо. 17 Шке кулетлан порылыкым ыште: 
мыйым ылыжте, да Тыйын мутет-шамычым ку-
чаш тў‰алам. 18 Мыйын шинчам поч, да Тыйын 
законет гыч лекше ºрыктарыше пашат-шамычым 
умылем. 19 Мый мланде ўмбалне толшо е‰ гына 
улам: кўштымет-шамычым мый дечем ит шылте. 
20 Мыйын чонем чыла жапыштат Тыйын пуымо 
пўрымашетым йºратен кычалеш. 21 Тый кугеш-
ныше-шамычым чарышыч, Тыйын кўштымет-
шамыч деч кора‰ше-влак каргыме улыт. 22 Мый-
ым орлымашым да шотлыдымашым мыйын 
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ўмбачем нал, вет мый Тыйын законет-шамычым 
кычальым. 23 Теве князь-шамыч, пырля шинчын, 
мыйын ўмбак ондален ойленыт. Тыйын кулетше 
чыныш лукмашет нерген шоныш. 24 Тыйын за-
конет-шамыч мылам — тунеммаш, чыныш лук-
машетат мылам — ка‰аш. 25 Чонем мланде пелен 
пиже, Шке мутет дене мыйым ылыжте. 26 Мый 
корнем-шамычым палдарышым, да Тый мыйым 
кольыч; Тыйын ончылнет чыныш лекшашлан 
мыйым туныкто. 27 Чыныш лукмашет-шамычын 
корныжым мыланем умылтаре, да мый Тыйын 
ºрыктарыше пашат нерген шонкалаш тў‰алам. 
28 Ойгырымем дене чонем улныш; мутет-шамыч 
дене мыйым чоткыдемде. 29 Шояк корным мый 
дечем кора‰де, Шке законет дене мыйым серлаге. 
30 Мый чын корным ойыренам да Тыйын шўды-
мет-шамычым шым мондо. 31 Эй Юмо, мый Тый-
ын законет почеш илышым, мыйым вожылмашеш 
ит кодо. 32 Кунам Тый шўмемым кумда‰дышыч, 
мый кўштыметын корныж дене кайышым. 33 Эй 
Юмо, чыныш лукмашет-шамычын корныжым 
мылам законеш пыште, да тиде корным эре кы-
чалам. 34 Мылам ушым пу, да мый законет-ша-
мычым шымлем, тудым уло шўмем дене аралем. 
35 Кўштымет-шамычын корныж дене мыйым кош-
тыкто, вет мый тудым ойырен нальым. 36 Шўмем 
пого погымашке огыл, а Тыйын законет деке са-
выре. 37 Шинчам кўлдымашым ончымо деч ºр-
дыжкº савыре, Шке корныштет мыйым ылыжте. 
38 Мутетым Шке кулетлан Тый дечет лўдын илаш 
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пыште. 39 Мыйын эре ужмо орлыкем кора‰де, вет 
Тыйын судет-шамыч поро улыт. 40 Теве Тыйын 
кўштымет-шамычым ыштымем шуо, чынет дене 
мыйым ылыжте. 41 Эй Господь, Тыйын чаманы-
мет да Шке мутет семын Тыйын утарымашет 
мый декем толышт ыле. 42 Мыйым орлышо-ша-
мычлан вашмутым пуэм, вет мый Тыйын мутет-
лан ўшанышым. 43 Мыйын умшам гыч чын мутым 
чылтак ит нал, вет мый Тыйын судет-шамычлан 
ўшанышым 44 Да законетым эре кучем, курымеш, 
курым-курымеш. 45 Мый эрык дене коштым, вет 
Тыйын кўштыметым кычальым. 46 Да Тыйын 
почмо шомакет-шамыч нерген кугыжа-шамыч 
ончылно ойлышым, шым вожыл. 47 Кўштымет-
шамычлан тунемым, нуным пеш йºратышым. 
48 Кидем мыйын йºратыме кўштымет-шамыч деке 
шуйышым, чыныш лукмашет-шамыч нерген шо-
нышым. 49 Кулетлан каласыме мутетым ушешет 
пыште, вет Тый тудлан ўшанаш кўштенат. 50 Тиде 
мыйым ў‰ышылыкыштем шыматыш, вет Тыйын 
мутет мыйым ылыжтыш. 51 Кугешныше-шамыч 
законым чылт кудалтеныт, мыйже Тыйын зако-
нет деч шым кора‰. 52 Эй Господь, курым гычак 
лийше судет-шамычым ушешем пыштен, тыныс-
ланышым. 53 Тыйын законетым мондышо язы-
кан е‰-шамычым ужмем дене мый ойганышым. 
54 Мый ºрдыж верыште коштмем годым Тыйын 
чыныш лукмашет-шамычым моктен мурышым. 
55 Эй Господь, лўметым ушешем пыштен, йўды-
мат законетым кучышым. 56 Тиде мый денем лие, 
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мый чыныш лукмашет-шамычым кычальым. 57 Эй 
Господь, Тый мыйын ужашем улат, Тыйын законе-
тым кучем, маньым. 58 Тыйын чурий ончылнет уло 
шўмем дене кумальым. Шке мутет семын мыйым 
серлаге. 59 Корнет-шамычым шоналтышым, йолем 
Тыйын законет-шамыч могырышко савырышым. 
60 Кўштымет-шамычым шукташ мый ямде лийым, 
ºрын шым шого. 61 Языкан-шамычын вапшышт 
мыйым авырен нальыч, туге гынат мый законетым
шым мондо. 62 Чын судым ыштымет верчын Ты-
йым чапландараш пелйўдым кынельым. 63 Тый 
дечет лўдшº да шўдыметым шуктышо-влак дене 
мый иктеш улам. 64 Эй Господь, Тыйын чаманы-
машет дене мланде темын, чыныш лукмашетлан 
мыйым туныкто, 65 Эй Юмо, Шке мутет семын 
кулетлан порылыкым ыштышыч. 66 Мыйым поры-
лыклан, сай койышлан, ушлан туныкто, вет мый 
Тыйын кўштымет-шамычлан ўшанышым. 67 Мый 
ў‰ышеммем деч ончыч языкым ыштенам, тылеч 
вара Тыйын мутетым кучышым. 68 Эй Юмо, Тый 
поро улат, порылыкет семын чыныш лукмашет-
лан мыйым туныкто. 69 Кугешныше-шамычын 
мыйын ўмбакем ойлымо шоякышт шукеме, мый-
же уло шўмем дене Тыйын кўштымет-шамычым 
умылаш тыршем. 70 Нунын шўмышт тувыргышо 
шºр гае пе‰гыдемын, мыйже Тыйын законетлан 
тунемым. 71 Тыйын чыныш лукмашетлан тунемаш 
манын, мыйым ў‰ышемдымет мылам сай: 72 Ум-
шат гыч лекше законет мылам тўжем-тўжем ший 
ден шºртньº дечат сайрак.
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Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

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

73 Тыйын кидет мыйым ыштен да мыйым пўрен; 
мыланем ушым пу, да Тыйын кўштымет-шамыч-
лан тунемам. 74 Тыйын мутетлан ўшанен илымем 
ужын, Тый дечет лўдшº-влак куанат. 75 Эй Юмо, 
Тыйын судет-шамычын чын улмыштым мый умы-
лышым, мыйым чын ў‰ышемдышыч. 76 Кулет-
лан каласыме мутет семын чаманымашет мылам 
йывыртымашлан лийже ыле. 77 Тыйын порылы-
кет мыйын ўмбалнем лийже ыле, да мый илыше 
лиям, вет Тыйын законет мылам — тунемшаш 
мут. 78 Мыйын ваштареш арамак закондымылы-
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кым ыштымыштлан кугешныше-шамыч вожыл-
машеш кодышт ыле; а мыйже Тыйын кўштымет 
нер ген шонкалаш тў‰алам. 79 Тый дечет лўдшº да 
Тыйын шомакетым палыше-влак мыйым савы-
рышт ыле. 80 Тыйын чыныш лукмаштет мыйын 
шўмем языкдыме лийже ыле, да вожылмашеш ом 
код ыле. 81 Тыйын утарымашетым мыйын чонем 
шулен пытышаш гае вуча, Тыйын мутетлан ўша-
нышым. 82 Тыйын шомакетын шукталтмыжым 
вучен, мыйын шинчам шулен пытышаш гае лие, 
кунам мыйым лыпландарет? 83 Вет мый кылмыше 
шувыш* гае лийынам гынат, чыныш лукметым 
шым мондо. 84 Тыйын кулетын илышаш кечыже 
мыняре? Мыйым поктылшо-шамыч ваштареш 
мыланем судым кунам ыштет? 85 Законым пудыр-
тышо-шамыч мыланем шке шонымашыштым 
ойлышт, но тидыже, эй Юмо, 86 Тыйын зако-
нет гае огыл. Тыйын чыла кўштымет-шамыч — 
чын; мыйым арамланак поктышт, мылам полшо. 
87 Мыйым мланде ўмбалне изиш гына ышт пы-
таре, туге гынат мый Тыйын кўштыметым шым 
кудалте. 88 Шке чаманымашет верч мыйым ылыж-
те, да умшат каласыме шомакет-шамычым кучем. 
89 Эй Юмо, Тыйын мутет Пылпомышто куры-
меш ила. 90 Тыйын чынет тукым гыч тукымыш-
ко: мландым Тый пўренат, да тудо шога. 91 Тыйын 
пўрымет семын кече эрта, вет чылажат Тыланет 
ышта. 92 Тыйын законет мылам туныктышо ой ок 

*  Шувыш — коваште мешак.
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лий ыле гын, мый ў‰ышеммаштем йомам ыле. 
93 Чыныш лукмашет-шамычым курымеш ом мон-
до, вет Тый нунын дене мыйым ылыжтышыч.

Покшел:
94 Мый Тыйын улам, мыйым утаре, вет мый 

чыныш лукметым кычальым. 95 Мыйым язы-
кан-шамыч пытараш тºчен вучышт, мый Тыйын 
шомакет-шамычым шонышым. 96 Чыла сай ыш-
тымашын мучашыже улым ужым, а Тыйын кўш-
тымашет мучашдыме кумда. 97 Эй Юмо, мый Тый-
ын законетым пеш йºратышым, тудо мыланем 
кажне кечын тунеммаш. 98 Тый кўштымашет дене 
мыйым тушманем-шамыч деч ушанракым ыш-
тышыч, тудо курымеш мыйын. 99 Тыйын шомакет 
мылам туныктышо ой улмылан кºра чыла тунык-
тышем дечат ушанрак лийым. 100 Кўштыметым 
кычалмемлан кºра мый шо‰го-шамыч дечат утла 
палыше лийым. 101 Тыйын мутет-шамычым ку-
чаш манын, мый йолем шояк корныш тошкалме 
деч чарышым. 102 Тыйын кўштымет деч кора‰ын 
омыл, вет Тый нуным мыланем законлан пуэ-
нат. 103 Мутет-шамыч мыйын логаремлан пеш сай 
да умшамлан мўй дечат шере улыт. 104 Кўштымет 
гыч ушым погышым, сандене чыла тўрлº шояк 
корным ужмышудымо лийым. 105 Тыйын зако-
нет мыйын йолемлан волгалтарыше, корнем-ша-
мычлан — волгыдо. 106 Мый чын судет-шамычым 
пе‰гыдын кучаш товатлышым. 107 Эй Юмо, мый 
пеш ў‰ышемым, Шке мутет семын мыйым ылыж-
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те. 108 Эй Юмо, умшамын эрык дене сºрымыжым 
порылык дене нал да Шке шўдыметлан мыйым ту-
ныкто. 109 Мыйын чонем эре Тыйын кидыштет, за-
конетымат шым мондо. 110 Языкан-шамыч мылам 
вапшым шындышт, туге гынат Тыйын кўштымет 
деч шым кора‰. 111 Тыйын почын ойлыметым 
шергакан пого семын шкаланем курым мучкы-
лан нальым, вет нуно шўмемын йывыртымашы-
же улыт. 112 Пºртылтымашетлан ўшанен, чыныш 
лукметым курымеш ышташ шўмем пыштышым. 
113 Закон деч кора‰ше-шамычым ужын кертдыме 
лийым, а Тыйын законетым йºратышым. 114 Мый-
ын Полшышем, Аралышем Тый улат, Тыйын му-
тетлан ўшанышым. 115 Шоякым ыштыше-шамыч, 
мый дечем кора‰за, да мый Юмемын кўштымыж-
лан тунемам. 116 Шке мутет семын мыйым арале, 
да илыше лиям, ўшанымаштем мыйым вожылма-
шеш ит кодо. 117 Мылам полшо, да утаралтам да 
чыныш лукметлан эре тунемам. 118 Тыйын чыныш 
лукмет деч кора‰ше-шамычым Тый чылаштымат 
изиеш пыштышыч, вет нунын шонымашышт чын 
огыл. 119 Мланде ўмбалнысе чыла языканым зако-
ным пудыртышылан шотлышым, садлан Тыйын 
почын ойлымет-шамычым йºратышым. 120 Ка-
пем ден чонемым Тый дечет лўдмаште пе‰гыдын 
кучо, вет мый Тыйын судет-шамыч деч лўдым. 
121 Мый чыным да судым ыштышым, мыйым ор-
лышо-шамычлан ит пу. 122 Кугешныше-шамыч 
мыйын ўмбаке ынышт шоякле манын, Шке ку-
летым порылыкышко виктаре. 123 Тыйын утары-
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метым да чын мутетым вучымо дене шинчам пы-
тыш. 124 Мылам, кулетлан, Шке порылыкет семын 
ыште да чыныш лукмашет-шамычлан мыйым ту-
ныкто. 125 Мый Тыйын кулет улам, мылам ушым 
пу, вара мый почын ойлыметым пален налам. 
126 Эй Юмо, Тылат ышташ жап ынде, законетым 
пужышт. 127 А мый кўштыметым шергакан топаз 
кў дечат, шºртньº дечат утларак йºратышым. 
128 Садлан мый чыла кўштымет семын ыштышым, 
чыла тўрлº шояк корным ужмышудымо лийым. 
129 Тыйын почын ойлымет-шамыч ºрыктарыше 
улыт, сандене чонем нуным келгын шымлен. 
130 Почмо мутет-шамычым умылымаш икшыве-
шамычымат волгалтара да туныкта. 131 Умшамым 
почын, Шўлышетым кºргышкем нальым, вет 
Тыйын кўштымет-шамычым ыштымем шуо. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
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гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

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

132 Тыйын лўметым йºратыше-шамычлан ыш-
тымет гаяк, мыйын ўмбакем ончал да мыйым 
серлаге. 133 Йолем Шке мутет семын виктаре, 
мыйым нимогай закондымылык ынже се‰е ыле. 
134 Е‰ын ондален ойлымыж деч мыйым утаре, да 
мый кўштымет-шамычым кучем. 135 Чуриетым 
Шке кулетлан волгалтаре да чыныш лукмашет-
шамычлан мыйым туныкто. 136 Законетым кучы-
дымемлан лийын, шинчавўдем памаш гай йогыш. 
137 Эй Юмо, Тый чын тºрлышº улат, судетат чын. 
138 Тый почын ончыктымаштет чын шўденат да 
чын деч чыным шўденат. 139 Тушманем-шамычын 
Тыйын мутетым мондымыштым ужын, Тыланет 
кумылым пыштымашем дене кошкышым. 140 Тый-
ын мутет тул дене эрыктыме гае пеш яндар, кулет 
тудым йºратен. 141 Мый рвезе да ў‰ышº улам: чы-
ныш лукметым шым мондо. 142 Тыйын чынлыкет 
курымеш чын, Тыйын законетат чын. 143 Мыйым 
ойго ден нужна авалтышт, Тыйын кўштымет-ша-
мыч — мылам лыпландарымаш. 144 Тыйын шома-
кет-шамыч — курымеш чын, мыланем ушым пу, 
да илыше лиям. 145 Уло шўмем дене сºрвалышым, 
эй Юмо, мыйым кол, мый чыныш лукметым кы-
чалаш тў‰алам. 146 Тыйым сºрвалышым: мыйым 
утаре, да почын ойлыметым кучем. 147 Пеш эр шо-
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галын кумальым; 148 Тыйын мутетлан ўшанышым. 
Тыйын мутетлан тунемаш манын, волгыжмо деч 
ончычак шинчам почым. 149 Эй Юмо, порылы-
кет семын йўкемым кол, Шке шонымет семын 
мыйым ылыжте. 150 Мыйым закондымын покты-
шо-шамыч лишемыч, а Тыйын законет деч мўн-
дыркº кайышт. 151 Эй Юмо, Тый лишнак улат, 
чыла корнет-шамычат чын улыт. 152 Нунын куры-
мешлан негызлалтмыштым Тыйын почын ойлы-
мет гоч тў‰алтыш гычак палышым. 153 ™‰ышы-
лыкем ужын, мыйым утаре, вет мый законетым 
шым мондо. 154 Пашамым ончен, мыйым утаре, 
Шке мутетлан кºра мыйым ылыжте. 155 Утаралт-
маш языкан-шамыч деч мўндырнº, вет нуно 
Тыйын чыныш лукмашет-шамычым ышт кычал. 
156 Эй Юмо, Тыйын порылыкет шуко, Шке шоны-
мет семын мыйым ылыжте. 157 Мыйым поктылшо 
да шыгыремдылше шуко, туге гынат Тыйын шо-
макет деч шым кора‰. 158 Умылыдымо-шамычын 
Тыйын мутетым кучыдымыштым ужын, кошкен 
пытышым. 159 Кўштыметым йºратымем уж: эй 
Юмо, чаманымет верч мыйым ылыжте. 160 Тый-
ын мутет-шамычын тў‰алтышыже чын, чынлы-
кетын чыла судшат курымеш. 161 Князь-шамыч 
мыйым титакем деч посна поктышт, а мыйын 
шўмем Тыйын мутет-шамыч деч лўдº. 162 Кугу 
поянлыкым мумылан йывыртыме гае, мый Тый-
ын мутетлан куанем. 163 Шоякым ужмышудымо 
лийым, туддеч йырнышым, а Тыйын законетым 
пеш йºратышым. 164 Чын судетлан кºра Тый-
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ым кечеш шым гана моктышым. 165 Тыйын за-
конетым йºратыше-шамычлан тыныслык шуко, 
нуно огыт ондалалт. 166 Эй Юмо, утарыметым ву-
чышым, кўштыметымат йºратышым. 167 Тыйын 
почын ойлыметым мыйын чонем саклыш да ну-
ным пеш йºратыш. 168 Тыйын кўштыметымат, по-
чын ойлыметымат кучышым. Эй Юмо, вет мый-
ын чыла корнем Тыйын ончылнет. 169 Эй Юмо, 
кумалмашем Тый декет лишемже ыле; Шке мутет 
семын мыланем ушым пу. 170 Эй Юмо, йодмашем 
Тый декет шужо ыле, Шке мутет семын мыйым 
утаре. 171 Мыйым чыныш лукмашетлан туныктет 
гын, умшам Тыйым моктен мура. 172 Йылмем му-
тет-шамычым ойла, вет Тыйын кўштымет чыла-
жат чын. 173 Тыйын кидет мыйым утарыше лий-
же ыле, вет мый кўштыметым йºратен нальым. 
174 Эй Юмо, Тыйын утарымашетым уло кумылын 
вучышым. 175 Тыйын законетат мылам — тунык-
тышо ой. Мыйын чонем илыше лиеш да Тый-
ым мокта, Тыйын судет-шамыч мылам полшат. 
176 Мый ойырлен кодшо шорык гае йомым, Шке 
кулетым кычал му, вет Тыйын кўштыметым шым 
мондо. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана). 

Святой Юмо, Святой Куатле, Святой Колыды-
мо, мемнам серлаге (3 гана). 
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Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь. 

Эн Святой Троице, мемнам серлаге; Господь 
Юмо, язык деч мемнам эрыкте; Ашныше Юмо, 
мемнан осалым ыштымынам кудалте; Святой 
Юмо, толын, Шке лўмет верчын, черна деч мем-
нам паремде. 

Юмо, серлаге (3 гана). 
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 

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

Пылпомышто улшо мемнан Ачана! Тыйын 
лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо, 
Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат Пылпомышысо 
гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым, тачылы-
кым, мыланна пу; кудалте мемнан язык-шамыч-
нам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыш-
тым кудалтымына гаяк; языкышке мемнам ит 
пурто, осал дечын мемнам утаре. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).
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Латшымше кафисме деч вара                      
тропарь-влак, 2-шо сем

Утарышем, мый йомын коштшо эрге гае Тый-
ын ончылнет сулыкан улам. Ачай, мыйым, сулы-
кем касараш йодшым, Шке декет йºратен нал. 
Юмем, мыйым чамане. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Утарыше Христос, мытарьын йўкшº дене тый-
ым сºрвалем: тудым эрыктымет гаяк мыйымат 
эрыкте. Юмем, мыйым серлаге. 

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

Юмым Шочыктышо ™дыр, мыйым, Тый дечет 
полышым йодшым, ит шўкал, вет мыйын чонем 
Тыланет ўшана, да мыйым чамане. 

Юмо, серлаге (40 гана) да молитва:
Чыла Кучен Ашныше да чыла Пўрышº 

Господь, пеш Поро Ача да Чаманыше Юмо, млан-
де гыч айдемым ыштенат да тудым Шке тўсет га-
йым да Шке гаетым ончыктенат, тидын дене Тый-
ын чот кугу лўмет мланде ўмбалне чаплана. Тыйын 
кўштымашет-шамычым пудыртымыжлан кºра 
Тый дечет кора‰ше айдемым Тыйын Христосет
дене ушнымаште сайрак илышлан уэмденат да 
Пылпомышко кўзыктенат. Тыланет таум ыштем, 
вет Тый кугу чапетым мыйын ўмбалан шукемде-
нат, мыйым тамык пундашышке шўкалаш шоны-
шо тушманем-шамычлан пуэн отыл да закон деч 
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посна ыштымемлан кºра мыйым йомаш коден 
отыл. Чот Чаманыше да Порылыкым йºратыше 
Господь, сулыканлан тачат колымашым от шоно, 
а тудын савырнымыжым вучет да йºратен налат. 
Волтен шуымо-шамычым кынелтет, сусыргышо-
шамычым паремдет. Мыйымат ынде сулыкем 
касарымашке савыре, мыйым — волтен шуы-
мым — тºрлате да мыйым — сусыртымым — па-
ремде. Тыйын чаманымашетым да курымла дене 
улшо да умылен керташ лийдыме Шке порылы-
кетым шарналте, а мыйын мут але паша, але шо-
нымаш дене ыштыме шотлен пытараш лийдыме 
сулыкем мондо, шўмем сокыр лиймаш деч утаре. 
Йырнык шонымашем деч эрыкталташ мыланем 
чаманымаш шинчавўдым пу. Господь, колышт, 
Айдемым йºратыше, умыло, Поро шўм-чонан, 
мыйым эрыкте да йºрдымº чонемым кºргыш-
тем озаланыше осалын орландарымыж деч утаре. 
Мыйым сулык кучен ынже керт, ўмбакем кер-
жалтше диавол мыйым се‰ен ынже керт да шке 
шонымыжо почеш вўден каен ынже керт. 

Господь, Тыйын чыла кучышо виян кидет дене 
мыйым осалын озаланымыж деч утаре да мыйын 
чоныштем кугыжалане. Поро да Айдемым йºра-
тыше Господь, мыланем пўтынек Тыйын лияш 
да ончыкыжым Тыйын эрыкет дене илаш полшо. 
Каласен мошташ лийдыме чаманымашет дене 
мыйын шўмемлан яндарештмашым, йылмемлан 
перегымашым, ыштыш-кучышемлан чынлыкым, 
шонымашемлан ў‰ышылыкым да тынысым, чо-



300

немын куатшылан тымыкым, шўлыш куаным, 
чын йºратымашым, кужун чытымашым, поры-
лыкым, ў‰ышº кумылым, уло чон дене ўша-
нымашым, пўтº кучаш пе‰гыдылыкым пу да 
Тыйын Святой Шўлышетын полшен шогымыж 
дене чыла поро паша лектыш дене мыйым теме. 
Мыйын илышем пел курымыштак ит нал, мый-
ын чонем тºрланен шуде, ямдылалт шуде налын 
ит кай, Шкендын чыла ситымашет дене мыйым 
теме да тыге тиде илыме курым гыч мыйым лук. 
Тунам пычкемыш тў‰алтыш-влак да вуйлатыше-
влакын кучаш тºчымыштым Тыйын порылыкет 
дене се‰ен эртен, мыят лишем керташ лийды-
ме Тыйын чапетын каласен мошташ лийдыме 
моторлыкшым Тыйын чыла святоет дене пырля 
ужам ыле, вет нунын гоч Тыйын эн пагалыме да 
эн мотор лўмет — Ачан, Эргын, Святой Шўлышын 
лўмжº — святой лиеш да мокталтеш, кызытат, ке-
рек-кунамат, курым-курым мучкак. Аминь. 

ЛАТКАНДАШЫМШЕ КАФИСМЕ

Тошкалтыш дене кўзымє муро, 119. 
1 Ойгырымем годым Юмым сºрвален ўжым, 

Тудо мыйым кольо. 2 Эй Юмо, чонемым шоя-
кым ойлышо умша деч, мыльгыжше йылме деч 
утаре. 3 Мыльгыжше йылмет верч тылат мо пуал-
теш, тылат мо ешаралтеш? 4 Виянын пўсемдыме 
умдыжо-шамыч да йўлалтен пытарыше шўйжº-
шамыч. 5 Ойго мыланем, ºрдыж верыште илымем 
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кужун шуйныш: Кидар кундемеш илаш кодым. 
6 Чонем йот верыште шуко илыш, тыныс илы-
машым ужын кертдыме-шамыч дене тыныслын 
илышым. 7 Нунын дене ойлымем годым титакем 
уке ўмбачак мый денем осалланышт. 

Тошкалтыш дене кўзымє муро, 120. 
1 Шинчам курык могырыш нºлтальым, мыла-

нем полыш тушечын толеш. 2 Мыланем полыш 
пылпомышым да мландым пўрышº Юмо деч. 
3 Тый йолетлан шўртняш ит пу: тыйым Аралыше 
огеш нералте. 4 Теве Израильым Аралыше огешат 
нералте, огешат мале. 5 Юмо тыйым арала, Юмо 
тыйын пурла кид могырысо леведышет. 6 Кечы-
валым кече тыйым ок когарте, а йўдым — тылзе. 
7 Юмо тыйым чыла тўрлº осал дечат арала, тыйын 
чонетым Юмо сакла. 8 Тыйын пурыметым, тыйын 
лекметым Юмо кызыт гыч курымеш арала. 

Тошкалтыш дене кўзымє муро, 121. 
1 Юмын пºртышкº каена манмылан мый пеш 

йывыртышым. 2 Эй, Иерусалим, мемнан йолна 
Тыйын кудывечыштет шоген. 3 Чо‰алтше Ие-
русалим иктеш ушымо пºрт-шамычан ола гай. 
4 Юмын лўмжым чапландараш манын, Израиль-
лан почын ончыктымо семын, тушко тукым-ша-
мыч, Юмын тукымжо-шамыч, пуреныт. 5 Тушто 
вет судым ышташ престол-влакым шогалтыме, 
Давидын суртыштыжо — престол-влакым. 6 Ие-
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русалимын тыныслыкше верч сºрвалыза, да Тый-
ым йºратыше-шамыч улан лийышт. 7 Тек Тыйын 
вийыштет тыныслык, а кў саваретын башньыш-
тыже чылажат ситыше лиеш. 8 Шочшем-шамыч 
верч, лишылем-шамыч верчат тыланет тыныслы-
кым йодам. 9 Господь Юмынан суртшо верч тыла-
нет порылыкым кычальым. 

Тошкалтыш дене кўзымє муро, 122. 
1 Пылпомышто илыше, Тый декет мый шин-

чамым нºлтальым. 2 Теве пºръе‰ кул-шамычын 
шинчашт озаштын кидышке ончымо гай, ўдыра-
маш кулын шинчаже озажын ватыжын кидыш-
ке ончымо гай мемнан шинчана мемнан Господь 
Юмына деке, мемнам серлагыже ыле манын, 
онча. 3 Мемнам серлаге, эй Юмо, мемнам серла-
ге, вет ме пеш ў‰ышемна. 4 Ток илыше-шамычын 
орлымо, кугешныше-шамычын мыскылыме дене 
мемнан чонна тўргоч теме. 

Тошкалтыш дене кўзымє муро, 123. 
1 Мемнан дене Юмо ок лий ыле гын, тек Изра-

иль каласа, 2 Мемнан дене Юмо ок лий ыле гын, 
ваштарешна лекмышт годым е‰-шамыч мемнам 
илышынек нелыт ыле, 3 Мемнан ваштареш нунын 
шыдышт шукемме годым мемнам вўд леведеш 
ыле, 4 Но мемнан чонна э‰ер гоч вончыш, 5 Чон-
на писын йогышо вўд гоч лекте. 6 Юмо моктымо, 
вет Тудо мемнам нунын пўйыштлан пураш ыш 
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пу! 7 Чонна кайык кучышын вапшыж гыч кайык 
утлымо гай утлыш: вапш кўрышталте, меже утлен 
лекна. 8 Мыланна полыш пылпомышым да млан-
дым пўрышº Юмын лўмжº дене лие. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

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

Тошкалтыш дене кўзымє муро, 124. 
1 Юмылан ўшаныше-шамыч Сион курык гай 

улыт. 2 Иерусалимыште илыше курымеш огеш 
тарване. Иерусалимым курык-шамыч йыр авырен 
шогат, а Юмо — кызыт гыч курымеш Шке калык-
ше йыр. 3 Юмылан йºрышº-шамыч кидыштым 
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закондымылыкыш ынышт шуйо манын, Юмо 
нунын ужашыштым языкан-шамыч кид йымалан 
огеш кодо. 4 Эй Юмо, сай да чын шўман-шамыч-
лан порым ыште, 5 А чояланаш тºчышº-шамыч-
лан осалым ыштыше-шамыч дене пырля Юмо 
орлыкым ужыкта. Израильлан тыныслык лийже! 

Тошкалтыш дене кўзымє муро, 125. 
1 Юмо Сионым плен гыч пºртылтымº годым 

ме лыпландарыме лийна. 2 Тунам умшана йывыр-
тымаш дене, йылмына куанымаш дене теме. Ту-
нам йот калык-шамыч коклаште ойлышт: «Ну-
нылан Юмо чот ºрыктарышым ыштыш». 3 Юмо 
мыланна чот ºрыктарышым ыштыш: ме куаныш-
на. 4 Кечывалвел мардежын йўрым кондымыж гай, 
эй Юмо, пленыште илышына-шамычым пºртыл-
тº. 5 Шортын ўдышº-шамыч йывыртен тўредыт. 
6 Кайыше-шамыч кайыме годым урлыкашыштым 
шортын-шортын ўдышт, пºртылшº-шамыч, кыл-
таштым налын, йывыртен пºртылыт. 

Тошкалтыш дене кўзымє муро, 126. 
1 Пºртым Юмо огеш нºлтº гын, чо‰ышо-

шамыч арам тыршат; олам Юмо огеш арале гын, 
орол, малыде, арам шога. 2 Орлыкан киндым коч-
шо-шамыч, те арам эрдене эрак кынелыда. Юмо 
йºратыме е‰же-шамычлан омым пуа, да теат, ка-
налтымеке, кынелза. 3 Теве Юмын пуымыжо — 
эрге-шамыч, ава кºргº гыч лийше пºлек. 4 Пле-
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ныште улшо-шамычын эргышт виянын кидысе 
пикшыже-шамыч гае лийыт. 5 Шонымыжым ну-
нын гоч шуктышо е‰ пиалан: нуно олан капкаже 
воктене тушман-шамыч дене ваштареш ойлымо 
годым вожылмашеш огыт код. 

Тошкалтыш дене кўзымє муро, 127. 
1 Юмо деч лўдшº да Тудын корнылаж дене 

коштшо-шамыч чыланат поро пиалан улыт. 2 Шке 
кидет дене ыштен налмым кочкат: поро пиалан 
улат да тыланет сай лиеш. 3 Тыйын ватет — пºрт 
пырдыж мучко кушшо шуко саскан виноград гай. 
4 Тыйын эргыч-шамыч Тыйын ўстелет йыр ўян 
пуше‰гын игыж гай улыт. 5 Тыге Юмо деч лўдшº 
е‰ суапландаралтеш. 6 Юмо Сион гыч тыйым по-
рын сугыньла, да илыме курымыштет Иерусали-
мын порылыкшым ужат. 7 Тый эргыч-шамычын 
эргыштым ужат. Израильлан тыныслык лийже. 

Тошкалтыш дене кўзымє муро, 128. 
1 Тек Израиль каласа: рвезем годсек мый денем 

шуко гана кредалыныт. 2 Рвезем годсек мый де-
нем шуко гана кредалыныт, садак мыйым се‰ен 
ышт керт. 3 Языкан-шамыч туп ше‰гелнем оса-
лым ыштышт, законде илымыштым ышт чарне. 
4 Юмо чын: Тудо языкан-шамычын шўйыштым 
руалын. 5 Сионым ужмышудымо-шамыч тек чы-
ланат вожылмашеш кодыт да мº‰геш савырнат. 
6 Тек нуно пºрт ўмбалан кушшо, но кўрлын нал-
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ме деч ончыч кошкышо шудо гай лийыт: 7 Тўред-
ше тудын дене кормыжшым да кылта пидше 
кидпўанжым огеш теме. 8 Эртен кайыше-шамыч 
нунылан «Тыланда Юмын поро сугыньжо лийже, 
Юмын лўмжº дене тыланда порым тыланена», — 
манын огыт каласе. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

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

Тошкалтыш дене кўзымє муро, 129. 
1 Эй Юмо, уло шўм-чон келгыт гыч Тыйым 

сºрвалышым, эй Юмо, йўкем кол. 2 Кумалме 
йўкем пылышет тек колжо. 3 Тый е‰ын законде 
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илымыжым ончет гын, Юмо, эй Юмо, Тыйын он-
чылнет кº шоген се‰а? Вет эрнымаш Тый дечет 
гына. 4 Эй Юмо, Тыйын лўмет верч Тылат ўша-
нышым, чонем Тыйын мутетлан ўшаныш, чонем 
Юмылан ўшаныш. 5 Эрдене оролымо шагат гыч 
йўд марте, эрдене оролымо шагат гыч Израиль 
Юмылан ўшаныже. 6 Вет чаманымаш Юмо деч да 
кугу утарымашат Тудын деч. Да Тудо Израильым 
чыла закондымылыкшо деч утара. 

Тошкалтыш дене кўзымє муро, 130. 
1 Эй Юмо, мыйын шўмем ыш кугешне, шин-

чам кугешнен ыш ончо: вием шутыдымо ºрма-
шан кугу пашам тў‰алмем ыш лий. 2 ™‰ышº ку-
мылан лийын омыл гынат, чызе кочшо йочан 
шке аваже ўмбаке ончымо гае, чонем дене Тый 
декет нºлталтым, Тыят мыйын чонемлан ты-
гакак пºртылтº. 3 Израиль кызыт гыч курымеш 
Юмылан ўшаныже. 

Тошкалтыш дене кўзымє муро, 131. 
1 Эй Юмо, Давидым да тудын чыла ў‰ышы-

лыкшым ушешет пыште. 2 Вет Тудо Господьлан 
товатлен ойлен, Иаковын Юмыжлан мутым пуэн: 
3-5 «Господьлан верым, Иаковын Юмыжлан илы-
шаш верым мумешке, Шке суртышкем ом пуро, 
малыме верешем ом воч. Шинчамланат омым ом 
пу, шинчакомдышемат ом петыре, вуйвичкыжем-
ланат тыныслыкым ом пу». 6 Теве ме тиде верын 
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Евфрафыште улмыж нерген колна. Тудым чо-
дыран чара верыштыже муынна. 7 Тудын илыме 
верышкыже пурена, Тудын йолжо шогымо вер-
лан кумалына. 8 Эй Юмо, Тый да Тыйын святой 
кивотет* дене пырля тынысле верешет шогал. 
9 Священникет-шамыч чынлык дене вўдылалтыт, 
да, эй Юмо, Тыланет йºрышº-шамыч йывыр-
тат. 10 Шке кулет Давид верч, эй Юмо, ўй дене 
шўрымº е‰етын чурийжым савырен ит колто. 
11 Юмо Давидлан чын дене товатлен да товатлы-
мыж деч ок кора‰: «Тыйын престолышкет тый 
дечет лекше тукым гыч шындем. 12 Эргыч-шамыч 
Мыйын кўштымашем шуктат да нунылан тунык-
тен ойлымо шомакем-шамычым аралат гын, ну-
нын эргышт-шамычат тыйын престолышкет ку-
рымлан шинчыт». 13 Вет Юмо Сионым ойырен 
налын да тудым Шканже илышаш верым ыштен. 
14 «Тиде Мылам курым гыч курымеш тыныс вер, 
тышан илаш кодам, Мый тудым йºратен нальым. 
15 Тудын кочкышыжым суапландарен шукемдем, 
йорлыжо-шамычым кинде дене темем, 16 Свя-
щенникше-шамычым утарымаш дене вўдылам, 
да Юмылан йºрышº-шамычат куанен йывыр-
тат. 17 Тушто Давидын куатшым куштем, ўй дене 
шўрымº е‰емлан Мый волгыдым ямдылышым. 
18 Тудын тушманже-шамычым вожылмашеш ко-
дем, Мыйын святынем тудын ўмбалан пеледалт 
шогалеш». 

*  Кивот — святыньым аралыме сондык.
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Тошкалтыш дене кўзымє муро, 132. 
1 Теве иза-шольо-влакын ваш келшен илы-

мышт пеш сай, пеш сылне. 2 Туге илымаш вуй 
гыч пондашышке, Ааронын пондашышкыже йо-
гышо, вургем урвалтышке йогышо миро гай, 3 Ер-
мон курыкын Сион курык-шамыч ўмбаке волышо 
лупсшо гай. Юмо вет тушто суапландарымашым 
да илышым курымеш сугыньлен. 

Тошкалтыш дене кўзымє муро, 133. 
1 Теве ынде Юмын черкыште, мемнан Юмы-

нан пºрт кудывечылаштыже шогышо Шке чыла 
кулжо, Господьым чапландарыза. 2 Йўдым, свя-
той вер могырыш киддам нºлталын, Юмым чап-
ландарыза. 3 Пылпомыш ден мландым пўрышº 
Юмо тыйым Сион гыч суапландара. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана). 

Святой Юмо, Святой Куатле, Святой Колы-
дымо, мемнам серлаге (3 гана). 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь. 

Эн Святой Троице, мемнам серлаге; Господь 
Юмо, язык деч мемнам эрыкте; Ашныше Юмо, 
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мемнан осалым ыштымынам кудалте; Святой 
Юмо, толын, Шке лўмет верчын, черна деч мем-
нам паремде. 

Юмо, серлаге (3 гана). 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь. 

Пылпомышто улшо мемнан Ачана! Тыйын 
лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо, 
Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат Пылпомышысо 
гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым, тачылы-
кым, мыланна пу; кудалте мемнан язык-шамыч-
нам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыш-
тым кудалтымына гаяк; языкышке мемнам ит 
пурто, осал дечын мемнам утаре. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

Латкандашымше кафисме деч вара 
тропарь-влак, 2-шо сем

Эй Господь, мыйын Юмем, мыйым судитлы-
мет деч ончычак мыланем Тый декет савырнаш 
да чот сулыкан илышем тºрлаташ вийым пу: ку-
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мылым тарватыше шўлышым пу, да мый Тыла-
нет сºрвален каласем: Чаманыше шўман да Ай-
демым йºратыше Юмо, мыйым утаре. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Мый, яжар айдеме, ушдымо вольык гае лийы-
нам, нунын гаяк улам: Христос Юмо, Тыйын 
кугу чаманымашетым налшаш верч уэш тºр кор-
ныш савырнаш мылам полшо. 

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

Кучен Ашныше ™дыр, мый дечем, Тыйым 
сºрвалыше деч, Шке чуриетым ит савыре: Чама-
ныше Юмын Чаманыше шўман Аваже, илышем 
мучашке шумо деч ончыч мыланем тºр корныш 
савырнаш полшо. Тыйын полшымет дене ута-
ралтын, Тыйым моктен мураш лийже ыле, вет 
Тый мыйын Госпожам, мыйын Утаралтмашем 
да вожылмашыш пуртыдымо ™шанымашем улат. 

Юмо, серлаге (40 гана) да молитва:

Господь, кугу шыдет дене мыйын языкем 
чарашке ит лук, шыдешкымет дене мыйым 
ит ойга‰даре. Кучен Ашныше Господь Иисус 
Христос, Илыше Юмын Эргыже, мыйым, сулы-
каным, незерым, чара кодшым, йолагайым, ºр-
канышым, ваштареш ойлышым, нимолан йºр-
дымым, яжарым, весе дене коштшым, кид дене 
яжарланышым, пºръе‰ дене вочшо пºръе‰ым, 
йырныкым, илышыште йомын коштшым, 
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тауштен моштыдымым, чаманыдымым, чот 
шыдым, утыждене арака йўшым, намысдымым, 
айдеме тўсым йомдарышым, тептердымым, 
вашмутым пуэн кертдымым, Тыйын Айдеме 
йºратыметлан йºрдымым, тўрлº орлыклан да 
тамыкысе туллан веле йºрышым, чамане. Ор-
лык гыч Утарышем, мыйын шуко сулыкем верч 
мыняр орлык лийшаш, тынаре шуко орлыкым 
ит пу, мыйым чамане, вет мый чонем да ка-
пем денат, шонымем да ушем денат вийдыме 
улам. Юмым Шочыктышо Эн Яндар ™дырын, 
мемнан Владычицын, кумалмыж дене да курым 
годсек Тыланет йºрышº чыла святойын сºрва-
лымыже дене мыйым, йºрдымº кулетым, кузе-
гынат утаре, вет Тый курым-курымеш моктымо 
улат. Аминь. 

ЛАТИНДЕШЫМШЕ КАФИСМЕ

Аллилуиа, 134. 
1-2 Юмын лўмжым моктыза, Юмын черкыште, 

мемнан Юмынан пºрт кудывечылаштыже шогы-
шо Шке кулжо-шамыч, Тудым моктыза! 3 Юмым 
моктыза, вет Юмо поро; Тудын лўмжылан му-
рыза, вет тиде сай. 4 Иаковым вет Юмо Шкалан-
же, а Израильым Шке ужашыжлан ойырен на-
лын. 5 Вет мый Юмын кугу улмыжым да мемнан 
Юмынан чыла юмо дечат кўшнº улмыжым па-
лен нальым. 6 Юмо пылпомыштат, мландыштат, 
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те‰ызыштат, пундашдыме чыла верыштат мо шо-
нымыжым чыла пўрен. 7 Тудо мланде тўр гыч пы-
лым нºлта, йўр йўрмº годым волгенчым волгал-
тара, Шкенжын шолып верлаж гыч мардежым 
луктеш. 8 Тудо египетысе е‰ынымат, вольыкыны-
мат икымше шочшыштым пытарен; 9 Эй, Египет, 
тыйын кумдыкышкет фараонлан да тудын чыла 
кулжо-шамычлан палдарыше пале-шамычым да 
ºрыктарыше пашам колтен. 10 Тудо шуко калыкым 
пытарен, виян кугыжа-шамычым кырен: 11 Амор-
рейысе Сигон кугыжам да Васанысе Ог кугыжам, 
Ханаан мландысе чыла кугыжаныш-шамычы-
мат. 12 Нунын мландыштым Израильлан илаш, 
Шке калыкшылан илаш пуэн. 13 Эй Юмо, Тыйын 
лўмет курымеш, Тыйым ушышто кучымаш тукым 
гыч тукымышко ила. 14 Вет Юмо Шке калыкшым 
судитлаш тў‰алеш да Шке кулжо-шамычым ча-
мана. 15 Чын Юмым палыдыме-шамычын идо-
лышт — ший ден шºртньº — е‰-шамычын ки-
дыштын пашашт: 16 Умшашт уло гынат, ойлен огыт 
керт; шинчашт уло гынат, огыт уж; 17 Пылышышт 
уло гынат, огыт кол; умшаштышт шўлышыштат 
уке. 18 Нуным ыштыше-шамыч, нунылан чыла 
ўшаныше-шамычат нунын гай лийышт. 19 Эй, Из-
раильын пºртшº, Юмым моктыза; эй, Ааронын 
пºртшº, Юмым моктыза; эй, Левийын пºртшº, 
Юмым моктыза. 20 Эй, Юмо деч лўдшº-шамыч, 
Юмым моктыза. 21 Иерусалимыште илыше Юмо 
Сионышто моктымо. 
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Аллилуиа, 135. 
1 Юмым ойлен чапландарыза, Тудо поро, вет 

Тудын порылыкшо курымеш. 2 Юмо-шамычын 
Юмыжым чапландарыза, вет Тудын порылык-
шо курымеш. 3 Господь-шамычын Господьшым 
чапландарыза, вет Тудын порылыкшо курымеш. 
4 Тудо Шкетын чот ºрыктарыше пашам ыштен, 
вет Тудын порылыкшо курымеш. 5 Пылпомыш-
шамычым кугу уш-акыл дене пўрен, вет Тудын 
порылыкшо курымеш. 6 Мландым вўд ўмбалан 
шынден, вет Тудын порылыкшо курымеш. 7 Кугу 
волгалтарыше-шамычым Тудо Шкетын пўрен, вет 
Тудын порылыкшо курымеш: 8 Эр гыч кас марте 
волгалтараш — кечым, вет Тудын порылыкшо ку-
рымеш. 9 Йўдым волгалтарыше тылзе ден шўдыр-
шамычым пўрен, вет Тудын порылыкшо курымеш. 
10 Египетым тудын икымше шочшыжо-шамычге 
пытарен, вет Тудын порылыкшо курымеш. 11 Да 
нунын кокла гыч Израильым луктын, вет Тудын 
порылыкшо курымеш. 12 Виян да пе‰гыде кидше 
дене луктын, вет Тудын порылыкшо курымеш. 
13 Йошкар те‰ызым кок могырыш ойырен, вет 
Тудын порылыкшо курымеш. 14 Тудын гоч Изра-
ильым луктын, вет Тудын порылыкшо курымеш. 
15 Фараоным да тудын салтакше-шамычым Йош-
кар те‰ызышке пуртен колтен, вет Тудын поры-
лыкшо курымеш. 16 Шке калыкшым ир мланде гоч 
на‰гаен, вет Тудын порылыкшо курымеш. 17 Кугу 
кугыжа-шамычым пытарен, вет Тудын порылык-
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шо курымеш. 18 Виян кугыжа-шамычым пуштын, 
вет Тудын порылыкшо курымеш: 19 Аморрейысе 
Сигон кугыжам, вет Тудын порылыкшо курымеш, 
20 Васанысе Ог кугыжам, вет Тудын порылыкшо 
курымеш. 21 Нунын мландыштым илаш пуэн, вет 
Тудын порылыкшо курымеш. 22 Шке кулжылан, 
Израильлан, илаш пуэн, вет Тудын порылыкшо 
курымеш. 23 Мемнан ойгына годым Юмо мем-
нам шарналтен, вет Тудын порылыкшо курымеш. 
24 Мемнам тушманна-шамыч деч утарен, вет Ту-
дын порылыкшо курымеш. 25 Илыше керек-могай 
каплан Тудо кочкышым пуа, вет Тудын порылык-
шо курымеш. 26 Пылпомышысо Юмым чапланда-
рыза, вет Тудын порылыкшо курымеш. 

Давидын. Иеремий гоч, 136. 
1 Вавилон э‰ер серлаште шинчымына годым 

Сионым шарнен шортна. 2 Шоктымо ўзгарнам 
тушто шертне пуше‰геш сакышна. 3 Пленышке 
налше-шамыч мемнан деч муро мут-шамычым 
йодыштыч, мемнам на‰гайыше-шамыч сион му-
ро-шамычым мураш йодыч. 4 Юмын мурыжым 
йот мландыште кузе мурена? 5 Иерусалим, тый-
ым мондем гын, пурла кидем тек мондалтеш. 
6 Тыйым, Иерусалим, ушешем ом нал гын, тый-
ым шке куанемын кўкшытшылан ом шотло гын, 
йылмем логарешем пижше. 7 Эй Юмо, Иеруса-
лимын ойган кечылаштыже Едом эрге-шамычын 
«Пытарыза, негызыш шумешке тудым пытарыза» 
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манмыштым ушештаре. 8 Эй, Вавилонын пиалды-
ме ўдыржº, мыланна мом ыштыметым тыланет 
тугакак пºртылтышº е‰ пиалан. 9 Икшывет-ша-
мычым налын, кў пелен лупшалше е‰ пиалан. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

Кызытат, керек-кунамат, курым-курым муч-
как. Аминь. 

Давидын, Аггейын да Захарийын 
псаломжо, 137. 

1 Эй Юмо, чыла шўм-кумылем дене Тыйым чап-
ландарем, Суксо-шамыч ончылно Тыйым моктен 
мурем, вет Тый умшамын чыла мутшо-шамычым 
кольыч. 2 Тыйын святой храметлан кумалам. Тый-
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ын порылыкет, чынлыкет верч лўметым чаплан-
дарем, вет Тый Шке святой лўметым чыла де-
чат кугум ыштышыч. 3 Тыйым сºрвалымем годым 
мыйым вашке кол. Мыйын верч, мыйын чонем 
верч тыршыметым Шке куатет дене шукемде. 4 Эй 
Юмо, мланде ўмбалнысе кугыжа-шамыч чыланат 
Тыйым чапландарышт, вет нуно умшатын чыла 
мутшо-шамычым кольыч. 5 Юмын корнылажым 
моктен мурышт, вет Юмын чапше моткоч кугу. 
6 Вет Юмо кўкшº, да Тудо ў‰ышº-шамычымат 
ужеш да кугешныше-шамычымат мўндырчынак 
пала. 7 Мый ойгыш логалам гынат, Тый мыйым 
ылыжтарет: тушманем-шамычын шыдышт ваш-
тареш Тый кидетым шуйышыч, да Тыйын пурла 
кидет мыйым утарыш. 8 Юмо мыйын верч пºр-
тылта. Эй Юмо, Тыйын чаманымашет курымеш. 
Шке кидет пўрымº-шамычым йºрдымылан ит 
шотло. 

Захарийын єрдыжтє илен 
коштмыж годсо муро. Мучашлан.                              

Давидын псаломжо, 138. 
1 Эй Юмо, Тый мыйым тергышыч да мыйым па-

лет: Тый мыйын шичмем ден шогалмемат палет. 
2 Тый мыйын шонымашем мўндырчынак умылен 
нальыч. 3 Мыйын йолгорнем, ўмыр кужытем Тый 
шымлышыч да мыйын чыла корнемат ончылгоч 
ужыч. 4 Господь, мыйын йылмыштем ондалы-
маш уке улмым Тый паленат: 5 Чыла мучаш ден 
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тў‰алтышымат: мыйым Тый пўренат да мыйын 
ўмбакем кидетым пыштенат. 6 Тыйын палыма-
шет мыланем ºрмашан, куатан, тудым умылен ом 
керт. 7 Тыйын Шўлышет деч кушко каем да Тый-
ын чуриет ончыч кушко куржам? 8 Пылпомышко 
кўзем гын, Тый тушто улат; тамыкышке волем 
гын, Тый тушто улат. 9 Шулдыран лийын, эрак 
чо‰ештем да те‰ыз тўрышкº илаш миен шинчам 
гынат, 10 Туштат Тыйын кидет мыйым вўда, пурла 
кидет мыйым куча. 11 Вара мый каласышым: ала 
мыйым пычкемыш шылта? Мыйын ласкалыкыш-
тем йўдшат волгыдыш савырна. 12 Тыйын ончыл-
нет пычкемышат пыч кемыш огыл; йўдат кечывал 
гае волгыдо лиеш: тудын пычкемышыже могае, 
волгыдыжат тугае. 13 Вет мыйын кºргем Тый ыш-
тенат, авамын кºргыж гычак мыйым налынат. 
14 Тыйым чапландараш тў‰алам: вет Тый лўдык-
шын ºрыктарыше улат. Тыйын пашатат ºрыкта-
рыше улыт, мыйын чонем нуным сайын пала. 
15 Шолыпышто Тыйын пўрымº луэмат, мланде 
кºргысº гай мыйын ышталтмашем Тый дечет 
шылтыме лийын огыл. 16 Тыйын шинчат мый-
ым иланен шуктымем деч ончычак ужо. Тыйын 
книгаштет чылан возалтыт. Кече еда нуно ыш-
талтыт, но возалтдеже нунын кокла гыч иктат ок 
код. 17 Эй Юмо, Тыйын йолташет-шамыч мылам 
пеш пагалыме улыт, нунын вуйлатымышт пеш 
ўшанле. 18 Нуным шотлынем, да нуно те‰ызысе 
ошма дечат шукын улыт. Кынельым — мый Тый 
денетак улам. 19 Эй Юмо, языкан-шамычым кы-
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рен пытарет ыле гын! Вўр йоктарыше е‰-шамыч, 
мый дечем кора‰за! 20 Вет те пеш осал шоныма-
шан улыда, нуно Тыйын олаштет арам озаланат. 
21 Эй Юмо, Тыйым ужмышудымо-шамычым мый 
ужын кертдыме шым лий мо? Тушманет-шамыч 
верчынат шыдем толын кошкен шым пыте мо? 
22 Мый нуным йºршын ужын кертдыме лийым, 
нуно мылам тушман лийыч. 23 Эй Юмо, мыйым 
терге, мыйын шўмем пален нал; мыйым терген, 
корнем-шамычымат умыло. 24 Да ончал: мыйын 
закондымо корнем уло мо? Мыйым курымаш 
корно дене каяш туныкто. 

Мучашлан. Давидын псаломжо, 139. 
1 Эй Юмо, мыйым осал е‰ деч кора‰де, шояк 

е‰ деч мыйым утаре. 2 Нуно шўмышкышт шояк 
шонымашым пыштеныт, кредалаш кажне кечын 
ямдылалтыныт. 3 Йыл мыштым кишке йылме гае 
пўсемденыт, умшаштышт — аспид кишкын аяр-
же. 4 Эй Юмо, языканын кидше деч мыйым арале, 
шояк е‰-шамыч деч мыйым утаре, нуно мыйын 
йолем шўртньыкташ шонышт. 5 Кугешныше-ша-
мыч мылам вапшым шолып шындышт, мый-
ын йолемлан кандыра гыч оптышым ыштышт. 
6 Мыйын корнешем лºдым шындышт. 7 Мый 
Господьлан каласышым: Тый мыйын Юмем улат, 
кумалме йўкем колышт. 8 Эй Юмо, Господь, мый-
ым утарыше куат, кредалмаш кечыште Тый вуе-
мым леведыч. 9 Эй Юмо, алгаштарыше шоныма-
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шем улмылан кºра языканлан мыйым ит пу; нуно 
мыйын ваштарешем шонат, мыйым ит кудалте, 
нуно нигунамат ынышт кугешне ыле. 10 Нунын 
умшашт дене каласыме эн кугу ойпидышышт 
шке ўмбакышт возеш. 11 Нунын ўмбаке йўлышº 
тулшол-шамыч возыт, Тый нуным орлыкыш ку-
далтет, нуно шоген огыт се‰е. 12 Осал йылман е‰ 
тиде мландыште ончыко огеш кае, шояк е‰ым 
йоммашке осал на‰гая. 13 Юмын вет йорло-ша-
мычлан суд ыштышашым да ў‰ышº-шамычлан 
пºртылтышашым пален нальым. 14 Сандене чын 
ыштыше-шамыч Тыйын лўметым чапландараш 
тў‰алыт, вик кумылан-шамыч Тыйын чуриет 
ончылно лийыт. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме се-
мын тиде илышыште шуко языкым ыштен гы-
нат, Айдемым йºратыше Юмо улметлан кºра 
Тый тудым проститле да чамане (кумалына), ку-
рымашлык орлык деч утаре (кумалына), Пыл-
помышысо Кугыжанышышкет пуртен ашне 
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(кумалына) да мемнан чонланат пайдалым ыште 
(кумалына).

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

Давидын псаломжо, 140. 
1 Эй Юмо, Тыйым сºрвалышым, мыйым кол: 

Тыйым сºрвалымем годым кумалме йўкем ко-
лышт. 2 Мыйын кумалмем ладан пуш гае Тыйын 
ончыкет шужо ыле, кидем нºлталын кумалмем 
кастене пуымо надыр гае лийже ыле. 3 Эй Юмо, 
умшамлан аралтышым пыште да умшам оро-
лаш омсам ыште. 4 Языкем-шамычын титакыш-
тым иземдышаш верч, закондымылык ыштыше 
е‰-шамыч гай шояк мут-ша мычым ойлышташ 
шўмемлан эрыкым ит пу; нунын ойырен нал-
ме-шамычышт денат ом ушно ыле. 5 Юмылан 
йºрышº е‰ мыланем порылык дене туныктен 
ойлыжо, мыйым вожылтарыже, языкан е‰ын 
ўйжº вуешем шўрымº ынже лий; кумалмашемат 
нунын йодмышт семын ынже лий ыле. 6 Нунын 
тºрашт-шамыч кў ора лишне йомыныт, мый-
ын мутем-шамычым колыныт, вет нуно куатле 
улыт. 7 Пешкыде рок, шелын, мланде ўмбалне 
шаланыме гае, нунын луыштат тамык лиш-
не шаланен пытеныт. 8 Юмо, эй Юмо, шинчам 
Тый декет онча: Тыланет ўшанышым, чонем 
луктын ит нал. 9 Мыланем ямдылыме вапш деч, 
закондымылык ыштыше-шамычын алгашта-
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рымышт деч мыйым арале. 10 Языкан-шамыч 
шке вапшешышт пижыт, мый гын шкетак тушан 
пижде каем. 

1 Туныкташ. Давидын пещерыште  
кумалме годсо псаломжо, 141. 

2 Йўкем дене Юмым сºрвалышым, йўкем дене 
Юмылан кумальым. 3 Тудын ончылно шортын 
сºрвалем, Тудын ончылно ойгем каласем. 4 Шўлы-
шем йомшаш гай лийме годымат Тый корнем-
шамычым пален шогышыч; Мыйын коштмо тиде 
корнешем мылам вапшым шолып шынденыт. 
5 Пурла могырышко ончальым да ужым: мыйым 
палышат уке; куржшаш корнем йомо, чонем вер-
чын ойгырышат уке. 6 Эй Юмо, Тылат кумалын 
каласышым: Тый мыйын ўшанымашем улат, илы-
ше-шамычын мландыште Тый мыйын ужашем 
улат. 7 Кумалмем колышт, мый пеш ў‰ышемым; 
мыйым поктылшо-шамыч деч мыйым утаре, вет 
нуно мый дечем виян лийыныт. 8 Пычкемыш вер 
гыч чонем лук, Тыйын лўметым чапландарем 
ыле; чын ыштыше-шамыч мылам пºртылтыме-
тым вучат. 

Давидын псаломжо, кунам тудым  
Авессалом эргыже поктен, 142. 

1 Господь, мыйын кумалмем кол, Шке чынлы-
кет дене мыйын сºрвалымем пылышышкет нал, 
Шке виклыкет дене мыйым кол. 2 Шке айдемет 
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дене судышко ит шогал, вет Тыйын ончылнет ик 
илыше е‰ат чыныш лектын ок керт. 3 Вет мыйын 
чонем тушман поктыш, мыйын илышем млан-
дышке тошкыш, шукерте колышо-шамыч гаеш 
шотлен, мыйым пычкемышке петырыш. 4 Мыйын 
шўлышем кºргыштем шўлыка‰е, мыйын кºргы-
штем шўмем лўдº. 5 Тошто годсо жапым ушыш-
кем налын, Тыйын чыла пўрымет-шамычым, 
Тыйын чыла пашатым шонен, ушым погышым. 
6 Мый Тый декет кидем нºлтал кумальым, мый-
ын чонем Тый декет вўддымº мланде гае викта-
ралтын. 7 Эй Юмо, мыйым вашке кол: мыйын 
шўлышем пытыш. Шке чуриетым мый дечем ит 
савыре: уке гын, мый шўгар вынемышке волышо 
гае лиям. 8 Шке поро кумылетым мыланем эрде-
не эрак увертаре: вет мый Тыланет ўшанышым. 
Эй Юмо, коштшаш корнем мыланем ончыкто: 
вет мый чонем дене Тый декет нºлталтым. 
9 Господь, мыйым тушманем-шамыч деч ко-
ра‰де, вет мый Тый декет толынам. 10 Шке эры-
кетым ышташ мыйым туныкто: вет Тый мый-
ын Юмем улат. Тыйын поро Шўлышет мыйым 
чынын мландышкыже намия. 11 Господь, Шке 
лўмет верч Шке чынет дене мыйым иланда-
рет, мыйын чонем ойго гыч утарет. 12 Шке 
поро кумылет дене тушманем-шамычым пы-
тарет, мыйын чонем ойга‰дарыше-шамычым 
чылаштымат пытарет: вет мый Тыйын кулет 
улам.
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Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана). 

Святой Юмо, Святой Куатле, Святой Колыды-
мо, мемнам серлаге (3 гана). 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь. 

Эн Святой Троице, мемнам серлаге; Господь 
Юмо, язык деч мемнам эрыкте; Ашныше Юмо, 
мемнан осалым ыштымынам кудалте; Святой 
Юмо, толын, Шке лўмет верчын, черна деч мем-
нам паремде. 

Юмо, серлаге (3 гана). 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь. 

Пылпомышто улшо мемнан Ачана! Тыйын 
лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо, 
Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат Пылпомышы-
со гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым, та-
чылыкым, мыланна пу; кудалте мемнан язык-
шамычнам, весе-шамычын мыланна ыштыме 
языкыштым кудалтымына гаяк; языкышке мем-
нам ит пурто, осал дечын мемнам утаре. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме се-
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мын тиде илышыште шуко языкым ыштен гы-
нат, Айдемым йºратыше Юмо улметлан кºра 
Тый тудым проститле да чамане (кумалына), ку-
рымашлык орлык деч утаре (кумалына), Пыл-
помышысо Кугыжанышышкет пуртен ашне 
(кумалына) да мемнан чонланат пайдалым ыште 
(кумалына).

Латиндешымше кафисме деч вара 
тропарь-влак, 7-ше сем 

Мыйын Юмем, таум ыштен, Тыйым чаплан-
дарем, вет Тый чыла сулыканлан сулык касары-
машым пуэнат. Утарышем, уло тўням судитлаш 
толмет годым мыйым, намысан пашам шуко 
ыштенам гынат, намысыш ит пурто. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Шотлен пытараш лийдыме шуко сулыкым 
ыштенам да тунарак шуко орлыкым вучем: 
мыйын Юмем, чамане мыйым да утаре. 

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

Юмым Шочыктышо ™дыр, Тыйын шуко 
чаманымашет деке толам: языкем-шамычын 
шинчырышт гыч мыйым утаре. 

Юмо, серлаге (40 гана) да молитва:

Чыла Кучен Ашныше Христос Юмо, Шке 
орланымет дене мыйын чер-влакем паремде-
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нат, Шкендын сусырет дене мыйын сусырем 
эмленат. Мыланем, Тыйын ончылнет шуко су-
лыкым ыштышылан, чоным пушкыдемдыше 
шинчавўдым пу. Тыйын Ылыжтарыше Капе-
тын тамле пушыж дене мыйын капемым варе, 
мыйын чонем тушманын йўктымº кочыж деч 
Шке Чын Вўрет дене ласка‰де. Мланде ўмбалсе 
илышеш сорлыклалтше ушем Шке декет кўш-
кº нºлтал, колымаш вынем гыч лук: вет икшы-
вет-шамыч семын илышаш верыш кўзыктышº 
лыпландарыше шинчавўдем да сулык касары-
мемат уке, кумыл тодылалтмемат уке. Илыш 
толкын дене варналтын, ушемат пычкемышал-
тын, чонемын ойгырымыжлан кºра Тый декет 
шинчам нºлтал ом керт. Чыла Кучен Ашныше 
Господь, Тыйым йºратымаш шинчавўд дене 
шкемым ырыктен ом керт гынат, чыла тўрлº 
порылыкым пуышо Иисус Христос, мыланем 
сулыкым тўрыс касарымашым пу, Тыйым кы-
чалаш йºратыше шўмым да Шке порылыкетым 
пу, мыйын кºргешем Шке чуриетын тўсшым 
уэмде. Тыйым коденам гынат, мыйым ит кодо, 
мыйым кычалаш лек да Тыйын кўтўэт коштмо 
верыш кондо. Тыйын ойырен налме кўтўэтын 
шорыкшо-шамыч коклаш мыйымат ушо. Эн 
Яндар Шке Аватын да чыла святойын кумал-
мыже дене Тыйын Юмо Таинствет-шамычын 
порылыкышт дене нунын пелен мыйымат он-
чен кушто. Аминь. 
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КОЛЫМШО КАФИСМЕ

Голиаф нерген Давидын псаломжо, 143. 
1 Мыйын Господь Юмем чаплыме, Тудо ки-

дем сар пашалан, парням сар ўзгар кучылташ 
туныкта. 2 Тудо порылык ыштышем да тынысле 
аралтышем, мыйым утараш пурышо да мыйын 
утарышем, мыйым саклышем, да мый Тудлан 
ўшанышым. Тудо мыйын калыкемым мыйым 
колыштшым ышта. 3 Эй Юмо, мо тугай айдеме, 
вет Тый тудлан Шкендым почынат: але айдемын 
эргыже мо улеш? 4 Вет Тый тудын нергенат шо-
нет. Айдеме арам паша гае: тудын кечыже-шамыч 
ўмыл гае эртат. 5 Эй Юмо, пылпомыш-шамычым 
пўгыртº да воло, курык-шамычым тўкалте, да 
нуно шикшаш тў‰алыт. 6 Волгенчым волгалтаре 
да нуным шалатен колтет, пикш умдет-шамычым 
колто да нуным пудыратен пытарет. 7 Кўшычын 
кидетым шуен, мыйым арален нал да келге вўд 
деч мыйым утаре: йот е‰-шамычын эргышт кид 
гыч, 8 Нунын умшашт кўлдымашым ойлышт, а 
пурла кидышт — шоякым ыштыше пурла кид. 
9 Эй Юмо, Тылат у мурым мурем, лу кылан псал-
тирь дене Тыланет мурем, 10 Вет Тый кугыжа-ша-
мычлан утарымашым пуэт, Шке кулетым, Да-
видым, осал керде деч утарет. 11 Мыйым утаре да 
мыйым йот е‰-шамычын эргышт кид гыч арален 
нал, нунын умшашт кўлдымашым ойлышт, а пурла 
кидышт — шоякым ыштыше пурла кид. 12 Нунын 
эргышт изинекак чот вожа‰ше самырык пуше‰ге 
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гай, а ўдырышт моторын сºрастарыме черке гае 
чевер улыт. 13 Нунын клатышт шурно дене темын, 
ларышт гыч тўргоч йога; тўлº вуян шорыкышт 
кўтымº верыштышт шукемыт, ўшкыжышт коя 
улыт. 14 Саварышт пе‰гыде улыт, нунын гоч пу-
раш ок лий, уремыштышт кычкырыме йўкат ок 
шокто. 15 Тыгай калыкым пиаланлан шотлат гы-
нат, кºн Юмыжо Господь — тудо калык веле пи-
алан. 

Давидын моктымыжо, 144. 
1 Эй Юмем, мыйын Кугыжам, Тыйым мок-

тем, Тыйын лўметым курымеш да курым-куры-
меш чапландарем. 2 Тыйым кече еда чапландарем 
да лўметым курымеш, курым-курымеш мокташ 
тў‰алам. 3 Юмо кугу да чот моктымо, Тыйын пеш 
кугу улметын мучашыже уке. 4 Тыйын пашат-ша-
мычым тукым гыч тукымыш мокташ да Тыйын 
куатетым палдараш тў‰алыт. 5 Святынетын сыл-
не чапшым ойлаш да ºрыктарыше пашатым пал-
дараш тў‰алыт. 6 Лўдыктышº пашатын куатшым 
каласат да Тыйын пеш кугу улметымат палдарат. 
7 Тыйын кугу порылыкет нерген шарнымашым 
увертарат да Тыйын чынетым йывыртен мураш 
тў‰алыт. 8 Юмо поро да чаманыше, кужун чыты-
ше да чот чаманыше. 9 Юмо чылаланат поро, Ту-
дын порылыкшо чыла пашаштыжат. 10 Эй Юмо, 
чыла пўрымет Тыйын нерген палдарыже ыле, 
Тыланет йºрышº-шамыч Тыйым чапландарышт 
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ыле. 11 Тыйын Кугыжанышетын чапшым каласат 
да Тыйын куатет нерген ойлат, 12 Тыге Тыйын 
куатет нерген да Тыйын Кугыжанышетын сыл-
не чапше нерген айдеме эрге-шамычлан каласат. 
13 Тыйын Кугыжанышет — курымашлык Юмын 
Кугыжаныш, Тыйын кучен ашныметат — чыла 
тукымышто. Юмо чыла мутыштыжат ўшанле да 
чыла пашаштыжат Святой. 14 Камвозаш тў‰алше-
шамычым чылаштымат Юмо пе‰гыдемда да 
кудалтыме-шамычымат кынелта. 15 Чылаштын 
шинчашт Тыланет ўшана, да Тый нунылан кўлеш 
годым кочкышым пуэт: 16 Кидетым почат да чыла 
чонаным порылыкет дене темет. 17 Юмо чыла 
корныштыжат чын да чыла пашаштыжат Святой. 
18 Тудым сºрвален ўжшº-шамычлан чылаштлан, 
чын дене сºрвален ўжшº-шамычлан чылаштлан 
Юмо лишыл. 19 Тудын деч лўдшº-шамычын эры-
кыштым шукта, кумалмыштымат колеш да ну-
ным утара. 20 Тудым йºратыше-шамычым Юмо 
чылаштымат арала да чыла языкан-шамычым 
пытара. 21 Мыйын умшам Юмын чапшым ойла, 
чыла капан Тудын святой лўмжым курымеш, ку-
рым-курымеш чапландара. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).
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Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

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

Аллилуиа.
Аггейын да Захарийын, 145. 

1 Эй, чонем, Юмым мокто. 2 Илыме курымыш-
тем Юмым моктем, илымем годым Юмемлан му-
рем. 3 Князь-шамычлан, айдеме эрге-шамычлан 
ўшанымашдам ида пыште, нунын дене утарымаш 
уке. 4 Тудын шўлышыжº лектеш, да тудо шке млан-
дышкыже пºртылеш: тиде кечын чыла шоныма-
шыже пыта. 5 Поро пиалан тудо, кºн полшышы-
жо — Иаковын Юмыжо, да кºн ўшанымашыже 
Шке Господь Юмыжлан, 6 Кудо пылпомышым, 
мландым, те‰ызым, нунын кºргыштº улшым — 
чылажымат пўрен, чыным курымеш арала, 7 Ор-
лык ужшо-шамычлан Тудо чын судым ышта, 
шужышо-шамычлан кочкышым пуа. Шинчыр-
лыме-шамычым Юмо утара, 8 Сокыр-шамыч-
лан Юмо ушым пуа, кудалтыме-шамычым Юмо 
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нºлта, чыным ыштыше-шамычым Юмо йºрата. 
9 Куснен толшо-шамычым Юмо арала, тулык йо-
чам да тулык ватым онча да языкан-шамычын 
корныштым пытара. 10 Господь курымеш кугы-
жаланаш тў‰алеш. Эй, Сион, тыйын Юмет ту-
кым гыч тукымышко. 

Аллилуиа, 146. 
1 Юмым моктыза, вет псалом мурымаш поро; 

мемнан моктымына Юмылан йºрышº лийже. 
2 Иерусалим олам ыштыше Юмо шаланен илыше 
Израиль калыкым пога. 3 Тудо ойгырышо шўман-
шамычым паремда да нунын сусыр верыштым 
пидеш, 4 Шўдыр-шамыч чотым пала да нуны-
лан чылаштлан лўмым пуа. 5 Мемнан Юмына 
кугу, Тудын куатшат кугу, да Тудын ушыжо мы-
ланна умылен шукташ лийдыме. 6 Юмо ў‰ышº 
е‰ым йºратен налеш, а языканым мланде марте 
лапка‰да. 7 Юмым чапландараш тў‰алза, мемнан 
Юмылан кўсле дене мурыза. 8 Тудо кавам пыл 
дене леведеш, мландылан йўрым ямдыла, курык 
ўмбалан шудым шочыкта да е‰-шамычлан коч-
каш шурным кушта, 9 Вольыклан да Тудым ўжын 
шогышо курныж иге-шамычлан кочкышым 
пуа. 10 Имньын вийжым огыл Тудо йºрата да 
пºръе‰ын писын куржын кертмыжлан кумыл-
жым огеш пыште. 11 Тудын деч лўдшылан да Ту-
дын чаманымыжлан ўшаныше е‰лан Юмо ку-
мылжым пышта. 
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Аллилуиа.
Аггейын да Захарийын, 147. 

1 Эй Иерусалим, Юмым мокто, эй Сион, Юме-
тым чапландаре! 2 Вет Тудо тыйын капка тўкыл-
тышетым чоткыдемден; тыйын кумдыкыштет 
илыше эргыч-шамычым порын сугыньлен. 3 Тудо 
тыйын илыме верыштет тынысым пе‰гыдемда да 
тыйым эн сай шыда‰ дене тема. 4 Шке мутшым 
мланде ўмбаке колта, Тудын мутшо вашке шарла. 
5 Мландым ош меж гае лум дене леведеш, тўтырам 
ломыж гае шава, 6 Шке шолемжым кинде катыш 
гайым кышка. Тудын йўштыжым кº чыта? 7 Тудо 
Шке мутшым колта да чыла шулыкта; Тудын 
мардежше пуалеш да вўдшº йога. 8 Шке мутшым 
Иаковлан, чыныш лукмашыжым да судшо-ша-
мычым Израильлан увертара. 9 Тудо моло калы-
клан туге ыштен огыл, нунылан судшо-шамычым 
палдарен огыл. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана).

Юмо, серлаге (3 гана).

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
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тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

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

Аллилуиа.
Аггейын да Захарийын, 148. 

1 Господьым Пылпомыш гыч моктыза, кўшнº 
Тудым моктыза. 2 Чыла Суксыжо-шамыч, Тудым 
моктыза, чыла куатше-шамыч, Тудым моктыза. 
3 Кече ден тылзе, Тудым моктыза, чыла шўдыр-
шамычат, волгыдат, Тудым моктыза. 4 Пылпомыш 
ўмбалсе Пылпомыш-шамыч, пылпомыш-шамыч 
деч кўшнº улшо вўдат, Тудым моктыза. 5 Юмын 
лўмжым моктышт: вет Тудо каласен — да лийы-
ныт, шўден — да пўралтыныт. 6 Тудо нуным ку-
рымеш, курым гыч курымеш шынден, шўдыма-
шым пуэн, да тудо шукталтде огеш код. 7 Мланде 
деч Юмым моктыза: кишке да пундашдыме чыла 
вер; 8 Тудын шўдымыжым шуктен шогышо тул, 
шолем, лум, ий, тале мардеж; 9 Курык ден чыла 
кўкшº вер, саскам пуышо пуше‰ге да чыла кедр; 
10 Ир янлык ден чыла вольыкат, нушкын кошт-
шо-шамыч да шулдыран кайык-шамыч; 11 Млан-
де ўмбалнысе кугыжа да чыла калык, власть ку-
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чышо-шамыч да мланде ўмбалнысе чыла тºра; 
12 Вуеш шушо эрге ден ўдыр-шамыч, шо‰го ден 
самырык-шамычат 13 Юмын лўмжым моктышт, 
вет Ик Тудын гына лўмжº нºлталалтын: Тудым 
чапландарымаш — пылпомыштат, мланде ўмбал-
нат. 14 Тудо Шке калыкшын вийжым нºлталеш; 
да Шканже йºрышº-шамычын, Израильын эр-
гыже-шамычын, Тудын деке лишемше калыкын 
мурыжо тыгай. 

Аллилуиа, 149. 
1 Юмылан у мурым мурыза: Юмылан йºрышº-

шамычын погынымаште Тудлан моктымаш лий-
же. 2 Израиль шкенжым пўрышылан куаныже, да 
Сион эрге-шамычат Шке кугыжаштлан йывыр-
тат. 3 Тудын лўмжым пырля мурен моктат, тимпан 
да псалтирь дене Тудлан мурат. 4 Вет Юмо Шке 
калыкшылан порым шона да ў‰ышº-шамычым 
утарымашке нºлта. 5 Юмылан йºрышº-шамыч 
чап дене мокталтыт, кийыме верыштышт йывыр-
тат. 6-9 Нунын умшаштышт Юмым моктымаш, а 
калык-шамычлан ўчым шукташ да тукым-ша-
мычым вожылмашеш кодаш, нунын кугыжашт-
шамычым сорлыклаш да кугуракышт-шамычын 
кидыштым кўртньº пидыш дене шинчырлаш, 
да ожнак палемдыме судым ышташ манын, ки-
дыштышт — кок могырымат пўсемдыме керде. 
Тиде чап Юмылан йºрышº чыла е‰лан лиеш. 
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Аллилуиа, 150. 
1 Юмым святойжо-влак верч моктыза, Ту-

дын куатше дене ыштыме Пылпомышто Тудым 
моктыза. 2 Куатше-шамыч верч Тудым моктыза, 
пеш кугу улмыжлан Тудым моктыза. 3 Пуч йўк 
дене Тудым моктыза, псалтирь да кўсле дене Ту-
дым моктыза. 4 Тимпан дене да тўшкан мурен, 
Тудым моктыза, кылан семўзгар дене, орган дене 
Тудым моктыза. 5 Сылне йўкан кимвал дене Ту-
дым моктыза, кугу йўкан кимвал-шамыч дене Ту-
дым моктыза. Чыла чонан Юмым моктыжо!

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана). 

Давид тиде псаломым Голиаф дене 
кредалмыж деч вара возен,  

150 псалом коклашке тудо ок пуро. 
1 Шке изам коклаште эн изи да ачамын пºр-

тыштыжº эн самырык лийынам. Ачамын шорык-
влакшым мый кўтенам. 2 Мыйын кидем органым 
ыштен, парням-шамыч псалтирьым о‰ареныт. 
3 Мыйын нерген Господемлан кº ойлен? Шкеак 
Господь, Шкеак колын. 4 Шке Суксыжым Шкеак 
колтен да мыйым ачамын шорык кўтўжº деч на-
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лын, да Шке шўрышаш ўйжº дене мыйым шўрен. 
5 Мыйын изам-влак мотор да кугу лийыныт, но 
Господь нунылан кумылжым пыштен огыл. 6 Мый 
йот айдеме ваштареш лектынам, да тудо шке 
идолжо-влак дене мыйым карген. 7 А мый, тудын 
кердыжым шупшын луктын, вуйжым руалынам 
да Израиль эрге-шамыч ўмбач мыскылымашым 
кора‰денам. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, тау Тыланет, 
Юмо (3 гана). 

Святой Юмо, Святой Куатле, Святой Колыды-
мо, мемнам серлаге (3 гана). 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь. 

Эн Святой Троице, мемнам серлаге; Господь 
Юмо, язык деч мемнам эрыкте; Ашныше Юмо, 
мемнан осалым ыштымынам кудалте; Святой 
Юмо, толын, Шке лўмет верчын, черна деч мем-
нам паремде. 

Юмо, серлаге (3 гана). 
Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 

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

Пылпомышто улшо мемнан Ачана! Тыйын 
лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо, 
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Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат Пылпомышысо 
гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым, тачылы-
кым, мыланна пу; кудалте мемнан язык-шамыч-
нам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыш-
тым кудалтымына гаяк; языкышке мемнам ит 
пурто, осал дечын мемнам утаре. 

Господь, Шкендын колышо (лўм) кулетын 
чонжым тынысландаре (кумалына), айдеме семын 
тиде илышыште шуко языкым ыштен гынат, Ай-
демым йºратыше Юмо улметлан кºра Тый тудым 
проститле да чамане (кумалына), курымашлык 
орлык деч утаре (кумалына), Пылпомышысо Ку-
гыжанышышкет пуртен ашне (кумалына) да мем-
нан чонланат пайдалым ыште (кумалына).

Колымшо кафисме деч вара тропарь-влак, 
8-ше сем

Мыйын Христосем, чыла порылыкын тичмаш-
лыкше Тый улат, мыйын чонем куан да йывыр-
тымаш дене теме да мыйым утаре, вет Тый Икте 
чот Чаманыше улат. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Мыйын Христос Утарышем, Тыйын ончы-
лнет сулыкыш пуренам гынат, Тый дечет моло 
вес юмым ом пале: Шуко порылыкан Ача да Ик 
шочмо Эрге да Святой Шўлыш, Тыйын чаманы-
машетлан ўшанем, мыйым, йомын коштшо эрге 
семын пºртыл толшым, йºратен нал да утаре. 
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Кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь

Тый дечет Шочшым сºрвалаш тоштшо Влады-
чице, Тыйын гай шокшо аралышем да миен пу-
рымо верем весе уке. Мыланем, Шке кулетлан, 
полшо да мыйым утаре.

Юмо, серлаге (40 гана) да молитва:

Господь Иисус Христос Юмем, мыйым, Тый-
ын сулыкан йºрдымº кулетым, чамане да илыме 
курымыштем таче кече марте Тыйын ончылнет 
ыштыме чыла сулыкем проститле. Айдеме улмем 
дене мом мый шке эрыкем але эрыкем деч посна, 
паша але шомак дене, уш але шонымаш дене, 
вуй йыр шоналтыде але ºрын колтымо дене, чот 
ºрканыме але тыршыдыме дене ыштенам, чыла 
кудалте. Ала Тыйын лўмет дене товатленам, ала 
ондален сºренам, ала вес е‰ым ушем дене ўлык 
шынденам, ала иктаж-кºм вурсенам, ала е‰ ўмба-
ке шоям ойленам, ала шўлыка‰денам, ала иктаж-
мо дене шыдештаренам, ала шолыштынам, ала 
яжарланенам, ала ондаленам, ала шолып кочкы-
нам, ала мый декем толшо йолташем шºрын он-
ченам, ала иза-шольо-шамычым мыскыленам да 
ойга‰даренам, ала молитвам але псаломым лудын 
шогымем годым шке чоя ушем осалышке колте-
нам, ала пеш чаплым йºратен онченам, ала уш 
деч посна воштылынам, ала мыскылен ойленам, 
ала шкемым арам чапландаренам, ала кугешне-
нам, ала ондалчык порылыкым ужын, тудлан йы-
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выртенам, ала уда шонымаш ушышкем пурен. 
Ала молитвам лудаш тыршен омыл, ала духовный 
ачан кўштымыжым шуктен омыл, ала оккўлым 
ойлыштынам, ала иктаж вес тўрлº осалым ыште-
нам, чыла тидым да эше тидын дечат шуко оса-
лым ыштенам, чылажым омат шарне. Господь, 
мыйым чамане да чыла проститле, да тынысын 
мален колтем да малем, моктен мурем да чап-
ландарем Тыйым да Тў‰алтышдыме Тыйын Ачат 
ден Эн Святой, Поро да Илышым пуышо Тыйын 
Шўлышетым, кызытат, керек-кунамат, курым-
курым мучкак. Аминь. 

Икмыняр кафисмым але уло  
Псалтирьым лудмо деч вара:

Тыйым, мемнан Юмым Шочыктышо Авам, 
Сулыкдымым, курым-курымак Пиаланым, чы-
нак мокташ кўлеш. Херувим-шамыч дечат утла 
пагалышашлык лийынат, Серафим-шамыч дечат 
та‰астарыдыме чапле лийынат, Тыйым, чынак 
Эрге Юмым языкдеак шочыктышо Авам, кугу 
улат манын моктена. 

Святой Юмо, Святой Куатле, Святой Колыды-
мо, мемнам серлаге (3 гана). 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь. 

Эн Святой Троице, мемнам серлаге; Господь 
Юмо, язык деч мемнам эрыкте; Ашныше Юмо, 
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мемнан осалым ыштымынам кудалте; Святой 
Юмо, толын, Шке лўмет верчын, черна деч мем-
нам паремде. 

Юмо, серлаге (3 гана). 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь. 

Пылпомышто улшо мемнан Ачана! Тыйын 
лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо, 
Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат Пылпомышысо 
гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым, тачылы-
кым, мыланна пу; кудалте мемнан язык-шамыч-
нам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыш-
тым кудалтымына гаяк; языкышке мемнам ит 
пурто, осал дечын мемнам утаре. 

Тыгак тропарь-влак, 6-шо сем
Мемнам серлаге, Юмо, мемнам серлаге; ме, 

сулыкан-шамыч, шкенам чыныш лукташ ик 
мутымат пуэн огына керт да мемнам Ашнышым 
тыге манын сºрвалена: Юмо, мемнам серлаге. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан. 

Господь, Тыйын пророкетын чын куанже дене 
Черке Пылпомыш лийын, е‰-влак дене пырля 
Суксо-влак йывыртат. Тудын сºрвалымыже дене, 
Христос Юмо, мемнан илышнам тынысын викта-
ре, да тыланет мурена: Аллилуиа. 
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Кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь. 

Юмым Шочыктышо Эн Яндар ™дыр, пеш шуко 
сулыкем деч утараш йодын, Тый декет толынам. 
Тый вет Икте Моктымо улат. Мыйын орланыше 
чонышкем тол да, шуко осалым ыштымем кудал-
тыже манын, Шке Эргычым, мемнан Юмынам, 
сºрвале. 

Юмо, серлаге (40 гана) да тиде молитва:

Мыйын чонем Ашныше Юмо! Мыланем йогы-
ланыме, ойганыме, чапле лияш тºчымº да кўл-
дымашым ойлыштмо шўлышым ит пу. (Сукен ку-
мал).

Шке айдеметлан, мыланем, яндарын илыме, 
ў‰ышº лийме, чытымаш да йºратымаш шўлышым 
пу. (Сукен кумал).

Эй Юмо, Кугу Кугыжа! Мыланем иза-шольо-
шамычым осалыш лукде илышашым да шке язы-
кем ужын моштышашым пу. Тый вет моктымо 
улат курым-курымеш. Аминь. (Сукен кумал).

Тиде молитвам тўткын луд:
Шуко Чаманыше да чот Чаманыше Господь, 

чыла порылыкым пуышо, Айдемым йºратыше да 
уло сандалыкын Кугыжаже, пеш лўмлº Кучен Аш-
ныше да Господь! Мый йорло да незер улам, Тыйын 
ºрыктарыше да лўдыкшº, да святой лўметым сºрва-
лен ўжам, Тудын деч Пылпомышысо чыла куат лў-
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дын чытыра. ™лнº, мланде ўмбалне, айдемым кала-
сен мошташ лийдымын йºратен ончымет да Шке 
йºратыме Эргычым колтымет дене ºрыктарет. Шке 
Ача чапетын тў‰алтышдыме кºргет гыч ойыраш 
лийдыме Юмо улмет дене Тудым шочыктенат да 
е‰-влакым Суксо-влак дене икгайым ышташ колте-
нат. Господь, мыйын шўлыкемын ў‰ышылыкшым 
шарне, мый лавыра да рок улам. Тыйым, каласен 
мошташ лийдыме Волгыдым, ўжам. Чон да капын 
вийдымылыкше дене вўдылалтынам, тудым Тыйын 
чаманыше Шомакет нумалын да Шке колымашыж 
дене мемнан чоннам тушманлан тарзыланыме деч 
эрыкыш луктын. Тыйын пашатын нелытшым ўша-
нымаш дене шке ўмбакышт налше-шамычым пыр-
ля уша да Тыйын чапетлан йºрышым ышта, тудын 
деч чояланыше сатана камвозын ойырлен. Мый-
ым, сулыкан шонымаш дене пычкемышалтшым, 
чамане; йогыланымашын шуркедылше имыже да 
ўскыртланымашын шўкшудыжо дене шыгыремды-
ме ушемым нºлтал. Мыйын шўмем Тыйын верч 
йўлаш пе‰гыдемде, мыланем шинчавўд йогыным 
колто да мыйын чонем лекме жаплан мыйым су-
лыкдымым да Тыланет йºрышым ыште, Тый декет 
тыршен вашкаш мыйым туныкто. Господь, Шке 
чаманыше шўмет дене мыйын ача-авам шарналте, 
тыгак чыла лишылем, иза-шольым, йолташем ден 
пошкудемым да Христослан чын ўшаныше-влакым 
чыла святойын кумалмыж дене утаре. Тыйын он-
чылнет лудмо псалом ден молитва-шамычым йºра-
тен нал, да мыйын сºрвален кумалмем Тыланет 
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йºрышº лийже. Вет Тый Чаманыше да Айдемым 
йºратыше улат, да Тыйым, Тў‰алтышдыме Ачам да 
Тыйын Ик шочмо Эргычым да Святой Шўлыше-
тым моктена, кызытат, керек-кунамат, курым-ку-
рым мучкак. Аминь. 

Тидын деч вара:
Херувим-шамыч дечат утла пагалышашлык 

лийынат, Серафим-шамыч дечат та‰астарыдыме 
чапле лийынат, Тыйым, чынак Эрге Юмым язык-
деак шочыктышо Авам, кугу улат манын моктена. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь. 

Юмо, серлаге (3 гана). 
Порым каласе. 

Иерей гын, священник семын мучашла, а 
тыглай е‰ тыге ойла:

Господь Иисус Христос, Юмын Эрге, Тыйын 
Эн Яндар Аватын кумалмыж дене, Тыйын эн Ча-
пле да Илышым пуышо Ыресетын вийже дене, 
Пылпомышысо капдыме святой куат-влакын да 
Юмын законжым пе‰гыдын кучышо да Юмым 
шке кºргыштышт нумалше ача-шамычын, святой 
Давид пророкын да чыла святойын кумалмышт 
дене мыйым, сулыканым, чамане да утаре, вет 
Тый Поро да Айдемым йºратыше улат. 
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ПРЕПОДОБНЫЙ
ПАИСИЙ ВЕЛИКИЙЛАН КАНОН

Сулыкым касарен шуктыде 
колышо-влакым орлык деч утараш 

сєрвалымаш 

Преподобный Паисий Великий Египетыште 
шочын да изинекак монах илышым йºратен. Шке 
эрыкше деч кора‰ын, тудо святой Памвын вуйла-
тымыж почеш илен, тудын чыла кўштымыжым 
шуктен. Святой Паисий духовный книгам шуко 
лудын, эн чотшо пўтым кучымо да молитва луд-
мо дене чапланен. Монахын ик эн тў‰ кўштыма-
шыжым тудо курымжо мучко шкеат шуктен да 
весе-влакымат тидлан туныктен: нимомат шке 
эрык дене ышташ огыл, духовный вуйлатышын 
кўштымыжº закон лийшаш. Е‰-влак коклаште 
шып илыш дене илаш лийын огылат, тудо ир млан-
дысе курыкпомышыш каен. Тушто кумалмыж го-
дым икана тудым райысе верыш нºлталыныт да 
Юмын кочкыш дене сийленыт. Преподобный Па-
исий кугу ў‰ышылык дене ойыртемалтын, пўтым 
кучымыжым да молитвам шуко лудмыжым е‰лан 
ончыктен огыл. «Могай поро паша эн чот шерге?» 
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манын йодмылан тудо эре ик семын вашештен: «Мо 
шолып шукталтеш да мо нерген нигº ок пале, тудо 
паша эн шергакан». Юмо преподобный Паисийлан 
пºлек семын кугу моштымашым пуэн: сулыкан-ша-
мыч сулыкыштым касарен шуктыде колат гын, шке 
кумалмыж дене нуным курымаш орлык деч утарен 
кертеш, черле е‰ым паремда да е‰-влак деч иям 
поктен колта. Преподобный Паисий Великийын 
кечыжым 2 июльышто палемдат. 

Тропарь, 2-шо сем
Преподобный ачана, самырык годсекак 

Юмым йºратымаш дене темын, тый Христо-
сым чот йºратенат, а тўнясе чыла чаплым ужмет 
шуын огыл, сандене ир мландыш илаш каенат, 
тушто тый декет Юмо толын. Тый ончыланже 
сукен кумалынат, кеч Тудын ўмбак суксо-вла-
кат ончалаш огыт тошт. Кугу Порылыкым пуы-
шо да Айдемым йºратыше Юмо тыланет кала-
сен: йºратымем, лўдын ит ºрткº, тыйын пашат 
Мыланем йºрышº. Теве тыланет тыгай пºлекым 
пуэм: кеч-могай сулыкан е‰ верч сºрвален йо-
дат гын, тудын сулыкшо касаралтеш. Преподоб-
ный Паисий ачана, яндар шўмет дене ылыжын, 
тый вўдым налынат да, Тўкнаш лийдыме деке 
тўкнен, Тудын йолжым мушкынат. Саде вўдым 
йўын, тый чудым ыштен моштымаш дене темы-
нат, сулыкан-шамычым шке кумалмет дене ку-
рымашлык орлык деч утарет, черлым паремдет 
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да е‰-влак деч иям поктен колтет. Мый, эн кугу 
сулыканже, тыйым йодам: Кº тыланет порым 
Сºрен, Тудым мыйын верч сºрвале, Поро да Ай-
демым йºратыше улмыжлан кºра мыланем су-
лыкем касараш жапым пуыжо, языкем простит-
лыже, тунам чылашт дене пырля мый Тудлан 
мурем: аллилуиа (Тропарьым 2 гана лудына). 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, 
кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Богородичен. Юмым Шочыктышо, Тыйын чыла 
таинствет умылен керташ лийдыме, чот мокты-
мо, яндарлык дене палемдыме, нарашталык дене 
аралыме, Тый чын Юмым шочыктышо чын Ава 
улат. Мемнан чоннам утараш Тудым сºрвале.

Канон, 6-шо сем
1-ше муро

Ирмос: Мыйын утаралтмашем, Полшышем да 
Аралышем — Тудо мыйын Юмем, Тудым моктем, 
Тудо мыйын ачамын Юмыжо, да Тудым нºлтем, 
чаплын вет чапландаралтын.

Преподобный Паисий ачана, мемнан верч Юмым 
сºрвале. 

Юмылан йºрышº ачана, чылаштлан уш-акы-
лым пуышо Юмым шке кулет верч сºрвале. Тудо 
мыйын йºрдымº умшам почшо, тў‰гылгышº 
йылмем луштарыже. Єрыктарыше пашат нерген 
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мураш тый мыйын уда йўкем Святой Шўлышын 
пуымо порылык дене поч. 

Преподобный Паисий ачана, мемнан верч Юмым 
сºрвале. 

Мокташ йºрышº да чонлан пайдам пуышо 
тыйын илышет нерген самырык жапет гычак ка-
ласкалаш тў‰алам. Пророк-влак кокла гыч эн ку-
гуракше, Моисей, Египет гыч лектын, Юмо деке 
лишемме да ºрыктарыше чудо-влак дене чапла-
нен. Паисий ачана, ынде тыланет верч Египет 
кокымшо гана тыге чапланен да тыйын пагалы-
ме лўмет дене, Юмын тыланет пуымо шуко поро 
пашат дене поен. Мемнан чоннам утараш тый 
Юмым сºрвале.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Преподобный Паисий ачана, Кучен Ашныше 
Христосын кўштымыж почеш тый Пылпомыш 
Кугыжанышыш шыгыр да ойган корно дене пу-
ренат, а лопка да кумда корным ужмышудымо 
лийынат, сандене мыйын ушемын шарлыше пыч-
кемышыжым кора‰де, да тыйым пагален шарны-
ме лўмеш изи кумалмашем шуктен кертам.

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

Богородичен. Поро ™дыр, мыланем ойгырышо 
шўлышым, ў‰ышº шўмым, ушемлан яндарлыкым 
пу, илышемым тºрлатен, сулыкем деч кора‰аш 
лийже.
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3-шо муро
Ирмос: Господь, мыйын тарваныше шўмемым 

Шке кўштымашетын кў ўмбаланже пе‰гыдемде, 
вет Тый Икте Святой да Господь улат,

Преподобный Паисий ачана, мемнан верч Юмым 
сºрвале. 

Преподобный Паисий, тый апостол Петр гай 
ўшанымашын кўжº лийынат, мландымбалысе 
илышетым ыресеш пудален, йолетым Пылпомыш 
Кугыжанышыш мº‰геш пºртылдымын викта-
ренат да Кўшыл Иерусалимыш шуынат. Тушто 
Святой Троице ончылно святой-влак дене пырля 
шогымет годым Айдемым Йºратыше Юмым, Ик-
тым Порым, мыйын верчат сºрвале.

Преподобный Паисий ачана, мемнан верч Юмым 
сºрвале. 

Поро койыш-шоктышан вожын волгыдо куш-
кылжо, тыйым Господь Шке ойырен налын. Тиде 
эргыч Юмылан йºрышº манын, аватлан Суксо 
каласен. Тый изиэт годымак шке ыресетым на-
лынат да Господь почеш ўшанлын каенат. Ийгот 
да уш-акыл дене кушкын, Юмын порылык дене 
темынат. Сулыкем касарымашым пуаш Тудым 
сºрвале. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Кучен Ашныше Господь Иисус Христос, 
Тыйын айдемым йºратыметлан кº ок ºр? Тый-
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ын кўштыметым шукташ манын, преподобный 
ачана монах илыш дене илаш шонен. Тыйын 
порылыкет полшымо дене ир мландыш яндар 
пача семын каен. Ойлен моштышо пача-ша-
мыч деке миен шуын да нунын кўтўчышт, поро 
пиалан Памв деч, монах лийын. Преподобный 
Паисийын кумалмыж дене, Господь, мыйымат 
пе‰гыдемде да Тыйын кўштымашетым шукташ 
йºрышым ыште.

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

Богородичен. Иктым, Поро Господьым, шочык-
тышо Яндар ™дыр, Шке кумалмет дене мыйым 
шучко орлык, тўп пычкемыш да тамык деч утаре, 
тидлан Тыйын эрыкет да куатет уло.

Седален, 2-шо сем

Кугу уш-акылан преподобный ачана, Хрис-
тосым йºратымаш дене чонетым сорлыклен, 
чыла мландымбалысым ужмышудымо лийынат, 
ир мландыште да курыклаште илен, уш-акыл 
пуше‰гын саскажым кочкын, чот моктымо, тый 
суксо гай волгалтынат. Капетын пычкемышыже 
тыге эртен, ия-шамычын пычкемышыштым пок-
тен колтенат. Паисий, монах-шамычлан икымше, 
тыйым пагален шарныше-влакын сулыкыштым 
касараш Христос Юмым сºрвале.
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Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Богородичен. Юмым Шочыктышо Яндар ™дыр, 
леведышетым Шке кулетлан пу, полышет ден ча-
манымашетым тудлан ончыкто, арам шонкалы-
машын толкынжым сорлыкло, сулыкыш камвоч-
шо чонемым нºлтал. Мый палем: кумылет лиеш 
гын, Тый чыла ыштен кертат. 

4-ше муро
Ирмос: Господь, Тыйын толшашет нерген про-

рок колын да лўдын. ™дыр деч шочын, е‰-влак 
деке толаш шоныметым пален, тыге каласен: 
Тыйын нерген колынам да лўдынам; Господь, 
Тыйын виетлан чап лийже.

Преподобный Паисий ачана, мемнан верч Юмым 
сºрвале.

Юмын пуымо уш-акылан Паисий, нºргº кў-
чан улмет годсекак шуко орлыкым чытен иле-
нат, Юмылан мучаш марте служитлыметлан верч 
чылаштын Кугыжашт тыланет се‰ымаш вуйшў-
дышым да сулыкан е‰-шамычым курымашлык 
орлык гыч шке кумалмет дене утараш куатым 
пуэн. Нунын коклаште эн сулыканже мый улам, 
тый мыйым ит мондо. 

Преподобный Паисий ачана, мемнан верч Юмым 
сºрвале.
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Поро пиалан Паисий, чот кумалше, ойганлан 
йолташ, тудын верч йодын шогышо, кучедалаш 
полшышо да поро койыш-шоктышан сºрвалыше 
улмет дене ме тўрлº ойго, орлык да нелылык деч 
утлена.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Шуко е‰ын пўрымашыжым палыше Юмо 
каласен: теве тыланет моштымашым пуэм, 
Мыйын Ачам деч Мыйын лўмешем мом йо-
дат, тыланет чыла пуалтеш. Орлыкан могай е‰ 
верч йодат, тудын сулыкшо касаралтеш. Паи-
сий ачана, мый мучашдымын сулыкан улам да 
тыйын ончыкет сукалтен йодам: Поро да Ай-
демым йºратыше Юмо тыйын кумалмет дене 
Шке сºрымыж семын мыйын чыла сулыкем 
проститлыже.

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

Богородичен. Юмым шочыктышо Эн Яндар 
™дыр, Тыйын Эргычын судышкыжо шогалмем го-
дым Тый мыланем чыла орлык деч утарыше э‰ер-
тыш да толын пурымо вер лият манын, каласе.

5-ше муро
Ирмос: Айдемым Йºратыше, Тыйым сºрва-

лем: эрдене эрак мыйым волгалтаре. Утарышем, 
мыйым Шке кўштымашет-шамычын корныж 
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дене кошташ да Тыйын эрыкетым шукташ ту-
ныкто.

Преподобный Паисий ачана, мемнан верч Юмым 
сºрвале.

Паисий ачана, пўтº кучымо дене капетым 
лунчыртен, кºргышкет Христосын Капше ден 
Вўржым налмет деч вара южгунам суксо семын 
шымле кече дене кочде иленат, Юмын каласен 
мошташ лийдыме куатше пеленет лийын. Юмын 
порылык тыланет илыш вийым кочкыш деч ут-
ларак пуэн кертын. Господь, ме Тыйын куатетым 
моктена. 

Преподобный Паисий ачана, мемнан верч Юмым 
сºрвале.

Шыгыр да ойган корным тый Иоанн Крести-
тель семын ойырен налынат. Илышым Пуышым 
тудо Иорданыште ужын да лўдын ойлен: мый, 
шудо, тиде тул деке лишемын ом керт. Паисий 
ачана, Господьын ир мландыште лишеммыж го-
дым тыят Тудын Яндар чурийжым ончен кертын 
отыл, чот лўдын, сукен возынат. А Тудо тыланет 
каласен: ит лўд, тиде ир мландым тый денет пыр-
ля пўтым кучышо-влак дене темем. Ачана, ну-
нын дене пырля тыйым сºрвалена: мемнамат ит 
мондо, тыланет кумалше-влаклан утарыме лияш 
полшо.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.
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Тў‰алтыш гычак Тыйын ончылнет ыштыме 
шуко сулыкемым ужам да закондымо пашам-ша-
мыч верч проститлаш сºрвалем, мыйым чамане, 
сулыкем Шке порылыкет дене левед, ончыкылык 
илышем яндарын илаш пўрº. Утаралтмаш кор-
ныш савырнем да Тыйын полшымет дене поро 
мучашыш шуам, вет Тыйын полышет да тунык-
тымет деч посна нигº нимогай порымат ыштен 
ок керт да Тыйын чаманымашетым налын ок 
керт.

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

Богородичен. Эн Яндар ™дыр, мый, шонен 
моштыдымо кул, Тыйым сºрвалем да Тыйын чот 
поро чаманымашет деке толам, мыйым вожылта-
рен ит колто.

6-шо муро

Ирмос: Чаманыше Юмым уло шўмем дене 
сºрвалышым, Тудо мыйым, тамык пундаште ул-
шым, кольо да илышемым колен йоммаш гыч 
нºлтале.

Преподобный Паисий ачана, мемнан верч Юмым 
сºрвале.

Чондымо Иордан шкенжым Пўрышº деч во-
жылын кычкырен: мый Сулыкдымым мушкын 
ом керт. Святой ачана Господьым ужын, вўдым 
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налын да Тўкнаш лийдыме деке тўкнен, Тудын 
йолжым мушкын. Тиде вўдым йўын, черлым 
паремден кертме да е‰-влак деч иям поктен 
колтымо моштымашым налын. Сандене меат 
тыйым сукен сºрвалена, шке кумалмет дене 
мемнам ия-шамычын тўрлº ондалымышт деч 
арале.

Преподобный Паисий ачана, мемнан верч Юмым 
сºрвале.

Паисий ачана, ме тыйым, толын пурымо ку-
атле верым, мемнан верч шогышым да сулыкнам 
проститлышаш верч шокшын кумалшым, Иисус 
Христос Господьнан каласымыж почеш муын-
на. Христианстве деч кора‰ше инок, колен кол-
тымекыже, ўшаныдыме улмыж верч тамыкыш 
логалын. Чот Чаманышым сºрвале манын, тый 
декет толын. Тый тудым шўкалын отыл. Чама-
ныде пуышо Господь тыланет кончен да каласен: 
Мыланем йºрышº, Мыйын йºратымем семынак 
тыят сулыкан-влак верч тыршет да нуным утары-
шаш верч шке кумылын орланет.

Преподобный Паисий ачана, мемнан верч Юмым 
сºрвале.

Тыйын кумалмет да шинчавўдет Юмо деке 
тамле пушан ладан да Юмылан йºрышº яндар 
надыр гай шуын. Юмым Шочыктышо Эн Свя-
той Авам сºрвалымет годым мыйымат ит мондо, 
мыланем кумыл тодылтмо шинчавўдым пу, му-
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чашдымын шуко сулыкем муш да колымашын 
келгытше гыч утаре. ™шаным йомдарыше-ша-
мычланат кугу чаманымашым ончыкто, сулы-
кыштым кудалте.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Судитлыше Юмын тергыме лўдыкшº шагат-
ше нерген шарналтем да кугу ºрмаш дене темам, 
мучашдымын шуко осалым ыштымем нерген па-
лен, шкаланем чот ºпкелем да мўгырен шортам. 
Айдемым Йºратыше Юмо, Тыланет йºрышº 
преподобный Паисийын кумалмыж дене мый-
ым чыла орлык деч утаре, вет Тый Поро Шўман 
улат.

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

Богородичен. Эн Яндар ™дыр, шўмемын шорт-
мыжым Тыланет почам, порын арален налметым 
йодам. Чот Чаманыше Юмын Аваже, алгашта-
ралтмаш дене темше чонемым чамане, мыйым 
Суд да йўлышº ер деч утаре.

Кондак, 2-шо сем

Паисий, ача-влакын ачашт, арам мутланыма-
шым коден, тый шып илымым йºратенат да чыла 
шотыштат Иоанн Креститель гай лийынат, сан-
дене когыньдам пырля пагален шарнена.
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Икос
Кºргыштет Юмым нумалше да ача-влакым 

вуйлатыше Паисий, Христосын йўкшым колын, 
Тудын кўштымашыж почеш каенат, илыш нерген 
шонымо да тыршыме деч кора‰ын, шке сурте-
тым, иза-шольыч ден аватын йºратымашыжым 
коден, ир мландыште ушет дене Юмо дене мут-
ланенат, Тудын деч налме моштымаш-влакым 
мыланем, тыйым муро дене моктышо е‰лан, 
колто.

7-ше муро
Ирмос: Тыйын ончылнет сулыкым ыштен-

на, закондымын иленна, ондалкаленна, Тыйын 
кўштымашет-влакым арален онал, шуктен онал, 
но Тый, ачана-шамычын Юмыжо, мемнам йºр-
шешлан ит кодо.

Преподобный Паисий ачана, мемнан верч Юмым 
сºрвале.

Паисий ачана, мый шуко сулык дене темше 
улам, а тыйын кумалмет тамле пушан кадило 
гай йºрышº лийже. Сулыкемын агуржым пыта-
ре, илышемын ораде толкынжым кошто, темше 
шыдемым луштаре, ушемым шке кумалмет дене 
яндареште.

Преподобный Паисий ачана, мемнан верч Юмым 
сºрвале.
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Тый мыланна туныктышо, вашке полшышо 
да мемнан верч шокшын кумалше улат. Ме тый-
ым пе‰гыде пырдыж, чоткыдо авыртыш да ку-
атле воеводо семын йодына, тыйым сºрвалыше-
влакым ит мондо, чыла ойго ден тушманын шояж 
деч утаре. 

Преподобный Паисий ачана, мемнан верч Юмым 
сºрвале.

О ºрыктарыше чудо, Паисий ачана, курыкпо-
мышышто шинчымет годым тыланет икана йўк 
шоктен: Мыйын йºратыме е‰емлан тыныс лий-
же. Тый ончыч лўдын кынелынат, вара кугу лўд-
маш дене сукен возын, каласенат: Господь, мый 
Тыйын кулет улам. Сандене ме тыйым йодына, 
Айдемым Йºратыше Юмым сºрвале, мемнан 
чоннам утарыже.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Христос Юмо, преподобный Паисийын ку-
малмыже дене Тый мыланем уш-акылым да чы-
тымашым пу, сулыкан-шамыч ўмбак фарисей се-
мын кугешнен ончаш огыл ыле. Юмем, мыйым 
ºкынышº мытарь семын Шке декет пурто, йо-
мын коштшо эрге семын мыйым Шкендын кас 
кочкышетлан йºрышым ыште да сулык касары-
машым пу.

Кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.
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Богородичен. Осал кумылшупшмаш дене темше 
пиалдыме чонем, помыжалт, кынел, о‰етым кы-
рен, шинчавўдетым йоктаре, да Христос Юмы-
нан Поро шўман Аваже тыйым, йºрдымым, ча-
мана.

8-ше муро
Ирмос: Тудым пылпомышысо куат-влак мок-

тат, Херувим ден Серафим-шамыч лўдын шогат. 
Чыла чонан ден чыла пўрымыжº Тудым моктен 
мурыза, порын ойлыза да курым-курымеш чап-
ландарыза.

Преподобный Паисий ачана, мемнан верч Юмым 
сºрвале.

Паисий ачана, тыланет уло чон дене кондымо 
мурынам йºрдымылан ит шотло, йºратен нал да 
мемнам духовный куан дене теме, да тыйын тў-
сетлан тыршен кумалам, вет чылаштлан парем-
машым пуышо улат манын, возымо.

Преподобный Паисий ачана, мемнан верч Юмым 
сºрвале.

Паисий ачана, курымла годсек Юмылан йºры-
шº ача-влакын кугу уш-акылан илышышт семын 
тыят Христос верч ў‰ышын да пўтым кучен иле-
нат, ўмыретым орланымаш дене мучашленат, ия-
шамычын кержалтмыштым ятыр гана чытенат да 
нуным се‰енат. Сандене тыйым, ачай, сºрвалем: 
мый дечем ушдымылыкым, шыдым, ºрканымым 
шке кумалмет дене кора‰де.
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Преподобный Паисий ачана, мемнан верч Юмым 
сºрвале.

Кучен Ашныше да Чаманыде пуышо Хрис-
тос Юмына, мемнам ондалыше иян пашажым 
ужмышудымо лияш кузе-гынат полшо, Тый вет 
мемнан Юмына улат да каласенат: йодса, да на-
лыда. Тыйын эрыкетым уло кумылын шукташ 
йºратымашым мыланем преподобный Паисий 
ачанан кумалмыж дене пу.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Кучен Ашныше да Айдемым йºратыше Юмо, 
мый декем, сулыкан деке, кугу чытышан лий, 
саскам пуыдымо пуше‰ге семын руалын, тулыш 
ит кудалте, ачанан сºрвалымыж дене мыйым са-
скам пуышым ыште да сулыкем касарен шукташ 
жапым пу. 

Кызытат, керек-кунамат, курым-курым муч-
как. Аминь.

Богородичен. Эн Яндар ™дыр, чон лушкен шор-
таш мыланем шинчавўд йогыным пу, Тыйын ле-
ведышет деке толын, Тыйын кумалмет дене чыла 
сулыкем проститлыме лийже ыле. 

9-ше муро
Ирмос: Йывырте манмым Суксо деч налше да 

Шкендым Пўрышым шочыктышо Яндар ™дыр, 
Тыйым чапландарыше-влакым утаре. 
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Преподобный Паисий ачана, мемнан верч Юмым 
сºрвале.

Преподобный ачана, тиде илышыште тый ваш-
ке полшышо лийынат. Юмылан йºрышº ик ста-
рецын тунемшыже мут колыштдымо лийын, ко-
лымыж деч вара тамыкыш логалын. Поро Юмым 
тудын верч сºрвалаш тыйым шо‰гые‰ чот йодын. 
Тый, вашке колыштшо да йºратымашым аралыше 
улметлан кºра чыла ўшанетым Чаманыде пуышо 
Юмылан пыштенат да сукен возын кумалынат. 
Чот Чаманыше да сºрымаштыже чын улшо Юмо 
Шкеж деч лўдшº-влакын кумылыштым шукта. 
Тыйын кумалметым Тудо колын да тамыкыште 
улшо чоным утарен луктын. Паисий ачана, мыят, 
йºрдымº, сукен возын тыйым сºрвалем, шке ку-
малмет дене мыйым орлык да тамыкын чарныде 
йўлышº тулжо деч утаре. 

Преподобный Паисий ачана, мемнан верч Юмым 
сºрвале.

Илышыште мый ия-шамычлан воштылтыш, 
е‰-влаклан мыскылтыш, чын илыше-влаклан ча-
манен шортмаш, Суксо-влаклан ойгым конды-
шо, южым, мландым да вўдым амыртыше лийы-
нам. Мут да паша дене капем лавыртенам, ушем 
локтылынам. Юмылан тушман лийынам. Сулы-
кым ыштымем верч ойго мыланем. Преподобный 
Паисийын кумалмыж дене, Юмо, мыйым прос-
титле.
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Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Разбойник кидыш логалме дене сусыргышо 
е‰ семын мыят шуко сулыкыш камвозынам да 
чонем йора дене леведалтын. Сулыкем каса-
раш йодын, кº деке толам? Мемнан чоннам ча-
манен Эмлыше, Тый декет огыл гын, кº деке? 
Мемнан верч шокшын сºрвалыше преподобный 
Паисийын йодмыжым йºратен нал да тудын 
кумалмыже дене мыланем Шкендын кугу чама-
нымашетым пу. 

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

Богородичен. Сулыкем шукемме дене мый ынде 
орлымо лиям да судлан гына йºрем. Эн Яндар 
™дыр, сукен возын, Тыйым сºрвалем: мучашыш 
шумем деч ончыч мыланем эрнаш полшо, чама-
не, койыш-шоктышем тºрлате.
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СВЯТОЙ ОРЛАНЫШЕ УАРЛАН КАНОН

(Тынеш пурыде колышо-влак верч)

Руш мландыште илыше калык-влак чын ўша-
нымашке савырнышт манын, Православный Черке 
чот кумалеш. Вес верам кучышо да тынеш пурен 
шуктыде колышо е‰ын чонжым орлык деч ута-
рышаш верчат кумалыт. Тыгай годым Юмын ча-
манымашыжым йодаш святой орланыше Уарым 
сºрвалат.

Лишыл айдемына Православный Черкын е‰же 
лийын огыл гынат, колымекыже, тудын чонжылан 
полшаш шонен, тудын верч тиде каноным лудаш 
лиеш. Тынеш пурыде колышо-влак тукымыштына 
шукын улыт, поснак кугезе коча-кова-влак нерген 
ме шагал палена. Нунын верчат кумалаш мемнан 
йºнна уло.

Канон, 8-ше сем
1-ше муро

Ирмос: Чудым ыштыше пондыжо дене Моисей 
ожно те‰ызым ыресла перен, вўдым кок велыш 
шелын, да колеснице дене толшо фараоным вўд 
леведын. Йолын шылын толшо Израиль Юмым 
моктен мурен да утаралтын.
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Припев: Святой орланыше Уар, мемнан верч 
Юмым сºрвале.

Господь, Тыйым святой орланыше Уар сºрва-
лен кертше, да Тый чаманымаш да порылык дене 
вўдылалт. Айдемым йºратыше Юмо, Тыйын по-
рылыкет тамык марте шужо да мемнан лишыл 
е‰нан чонжым Тыйын поян чаманымашет дене 
темыже. 

Святой орланыше Уар, мемнан верч Юмым 
сºрвале.

Христосын кугун орланышыже, мучашдыме 
пич пычкемышыште полыш деч посна орланен 
шинчыше-влакым шарналте, чаманыше Господь 
деке лишемын, Тудым чарныде сºрвале, Шке 
поян чаманымашыж дене нуным лыпландарыже.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Лишыл-влак деч кугу орлыкым чытыше мокты-
мо е‰, тый Клеопатран тукымжо верч ºрыкта-
рышын сºрвален кертынат, тугеже шке тыршымет 
дене лишылна-влакымат орлык гыч утарен кер-
тат. Мемнан шарныме е‰-влак верч Господьым 
чот сºрвале, да Кучен Ашныше Юмо нуным Шке 
поян чаманымашыж дене лыпландарыже.

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

Богородичен: Кучен Ашныше ™дыр, полыш 
укеан-влаклан Поро Полшышо, Шке чапетын 
кўкшытшº гыч Тый тамыкын пычкемышкыже 
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ончал да Тыйын ончылнет шарныме е‰-влакын 
орлыкыштым уж, нунын верч Шке Эргычым, Ку-
чен Ашныше поро Господьым, эре сºрвале, Тудо 
нуным Шке поян чаманымашыж дене лыпланда-
рыже.

3-шо муро
Ирмос: Тў‰алтыште уш-акыл дене Пылпо-

мышым пе‰гыдемдыше, вўд ўмбалан мландым 
негызлыше, Икте Айдемым йºратыше Христос, 
Шке кўштымашетын кўжº ўмбалан мыйымат 
пе‰гыдемде, вет Тый дечет святой весе уке.

Святой орланыше Уар, мемнан верч Юмым 
сºрвале.

Орланыше Уар, нимогай куан ден ўшанышт 
укеан е‰-влаклан ºрыктарыше, куатле полышым 
да куаным пуаш манын, Пылпомышысо святой 
Куат-влакым пеленет кумалаш тарате. Чын ўша-
нымашым палыде колышо орлыкан ача-авалан-
на да нунын дене пырля шарныме е‰-шамычлан 
Господь сулык касарымашым да кугу чаманыма-
шым пуыжо.

Святой орланыше Уар, мемнан верч Юмым 
сºрвале.

Лишыл-влак деч кугу орлыкым чытыше Уар, 
Христосын йºратымыже, орландарыме-влаклан 
эрык могай шерге да куанле улмым тый палет, 
сандене ўшаныдымышт верч курымаш орлыкыш 
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логалше родо-тукымна да нунын дене пырля ор-
ланыше-влаклан Господь деч сулык касарыма-
шым да кугу чаманымашым сºрвален налын кер-
тат гын, нунын куаныштлан мучаш ок лий ыле.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Орланымет дене порын се‰ыше Уар, мемнан 
кумалмынам йºратен нал, орлыкыш логалше-вла-
кын каласен мошташ лийдыме ойгыштым умы-
лен, нуным чот чамане да Айдемым йºратыше 
Кучен Ашныше Юмым чарныде сºрвале, нуны-
лан сулык касарымашым да кугу чаманымашым 
пуыжо. 

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

Богородичен: Уло тўнян ўшанже, Кучен Аш-
ныше Мария, Юмылан йºрышº илыме вер да 
Юмо дене сºрасымына, мемнан кызыт кумал 
йодмынам шукто, Шке Эргычым, чылаштын 
Господьшым, чарныде сºрвале. ™шаным йомда-
рыше-шамычлан Тудо сулык касарымашым да 
кугу чаманымашым Тыланет кºра пуыжо. 

Седален, 5-ше сем
Лишыл-влак деч кугу орлыкым чытыше Уар, 

тый уло тўня верч кумалат да кумалмым от чарне, 
чылаштлан чаманымашым йодат. Кучен Ашныше 
Юмылан тўрлº семын осалым ыштыше, уда па-
шашт дене шкеныштым мучаш марте пуштшо да 
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осалым ыштымышт дене нимо сайым муын керт-
дыме-влак верчат кумалат гын, мемнан колышо 
родо-тукымна верчат йод, чылаштым чаманыше 
Господьым сукен сºрвалымым ит чарне: Тудо 
пычкемыште шинчыше да чот ойгырышо-влакым 
чаманыже,  сулыкыштым кудалтыже. 

Вес седален, 3-шо сем
Кугун пагалыме лўддымº Уар, курымаш ку-

аныште илыше да Пылпомышысо лыпланы-
маш манын лўмдымº, мемнан кугезына-влакым 
Господь ончылно шарналташ ит лўд, тыйым ну-
нын шўгарышкышт волаш она йод, нунын верч 
чаманен кумалаш сºрвалена. Кучен Ашныше 
тыйын йодметым ок шўкал. Тудын деке лише-
мын кумал, висен керташ лийдыме порылыкшым 
тек ончыкта да ойгышто улшо-влаклан утарымаш 
ден кугу чаманымашым колта.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Богородичен: Чыла пўрымº-влакын Кугыжа-
штын Аваже, Эн Волгыдо Госпожа, Пылпомышы-
со куат-влак Тыйым эре моктат да чапландарат. 
Кушто да кунам Тыйын чапет да куатет эше шу-
кем кертеш? Сулыкан-влак верч шогымо да уло 
тўням Шке кумалмет дене леведмет годым огыл 
мо? Сандене, Владычице, кызытат Шке чапетын 
моторлыкшым шукемде, чын Юмым палыдыме 
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да тынеш пурыдымо тукымнам да нунын дене 
пырля шарныме е‰-влакым шучко орлык деч 
Шкендын шокшын кумалмет дене утаре. Нуны-
лан утаралтмашым да кугу чаманымашым пу.

4-ше муро
Ирмос: Господь, Тый мыйын пе‰гыдылыкем 

да куатем, Тый мыйын Юмем да мыйын куа-
нем улат, Ачатын кºргыж деч ойырлыде Тый 
мемнан деке, йºрдымº-влак деке, толынат. 
Сандене пророк Аввакум дене пырля Тыланет 
ойлена: Айдемым йºратыше, Тыйын куатетлан 
чап лийже.

Святой орланыше Уар, мемнан верч Юмым 
сºрвале.

Лишыл-влак деч кугу орлыкым чытыше свя-
той, вет тый декет ўшан дене толшо-влакым 
чылаштым йºратет, сандене тыйым сºрвалыше-
влак дечат йºратыме лияш вашке. Айдемым 
йºратыше Юмо тыйым чапландараш манын, мом 
ышта? Курымашлык пычкемыште чыла куан деч 
кора‰дыме да ў‰ышемше-влакым чаманаш йод-
метым шукта огыл мо? Поро орланыше, нунын 
верч кумалметым ит чарне.

Святой орланыше Уар, мемнан верч Юмым 
сºрвале.

Чын верам палыде колышо-влакым чатлама 
йўштº, утарымаш укелык да ойгырен шортмаш 
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авыра. Мемнан шарныме е‰-влакат туштак улыт. 
А тый, лишыл-влак деч кугу орлыкым чытыше, 
чын илыше-влак коклаш нунымат ушаш тырше 
да нунын верч кумалметым ит чарне. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Мемнан кугезе коча-кованам, родо-тукымнам 
да нунын дене пырля шарныме е‰-влакым та-
мыкын пычкемыш верже курымлан ынже петы-
ре. Єрыктарыше орланыше, тый ўшаныдымашын 
вийжым да сулыкын куатшым се‰енат, сандене 
Клеопатран тукымжо дене пырля мемнан родо-
тукымнам проститлаш йодметым ит чарне.

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

Богородичен: Чыла Пўрышым кузе чапланда-
раш, Тый дечет, Эн Яндар, паленна да Тый дечет 
Капым Налшым мокташ тунемынна. Кучен Аш-
ныше ™дыр, ме Тыйым моктена, Тыланет сукен 
кумалына да йодына: чын Юмым палыде колышо 
родо-тукымнам чамане, нуным утарышаш верч 
Шке Эргычым сºрвалыметым ит чарне.

5-ше муро
Ирмос: Эре улшо Волгыдо, молан мыйым Шке 

чуриет деч кора‰дышыч, ден мыйым, йºрдымым, 
ºрдыж пычкемыш леведе. Тыйым сºрвалем: са-
выре мыйым, корнемым Шке кўштымашетын 
волгыдышкыжо виктаре.
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Святой орланыше Уар, мемнан верч Юмым 
сºрвале.

Орланыше Уар, чот поро Господьын пуымо 
чыла пºлекше да чаманымашыже ºрыктарыше 
да сылне улыт, а чын Юмым палыде колышо-
влакым проститлаш йодын кумалме эшеат шерге. 
Орланыше, тый Кучен Ашнышым сºрвале, тачат 
Тудо тыгай кугу порылыкым ыштыже.

Святой орланыше Уар, мемнан верч Юмым 
сºрвале.

Господь, мемнан ў‰ышеммынам уж, шуко су-
лыкнам ит ушештаре, Шкендын ожнысо чаманы-
машетым шарналте, кугу порылыкетлан да поро 
орланыше Уарлан кºра Шке чаманыметын висен 
керташ лийдыме поянлыкшым ит иземде, мем-
нан шарныме е‰-влаклан чаманымаш ден сулык 
касарымашым пу.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.
Кучен Ашныше Юмын айдемым йºратымыже 

те‰ыз вес велне улшо-влак декат шуэш. Кугун 
орланыше Уар, тый Юмым таче сукен сºрвале, 
ўшанымаш деч кора‰ше да тынеш пурыде колы-
шо родо-тукымнам чаманыже, нунын дене пырля 
шарныме чыла е‰лан сулык касарымаш ден кугу 
чаманымашым пуыжо. 

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

Богородичен: Владычице, мемнан вийдыме ул-
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мынам уж, кўлеш годым мыланна чыла вере да 
эреак полшо, Тый вет христиан-влакын ™шанышт 
да Э‰ертышышт улат, сандене мемнан йодмынам 
ит шўкал, а ºрыктарыше Шке порылыкет дене 
тудым шукто.

6-шо муро
Ирмос: Утарышем, мыйым яндареште, вет за-

конде ыштыме пашам шуко, осалемын келгыт-
ше гыч лукташ йодын кумалам: утаралтмашемын 
Юмыжо, Тыйым сºрвалем, мыйым кол. 

Святой орланыше Уар, мемнан верч Юмым 
сºрвале.

Чон-шамычым налше тушман, кугешнен, ынже 
йывырте. Орланыше Уар, шокшын кумалмет дене 
тый тудын чыла шонымашыжым шалате, мемнан 
шарныме е‰-влакым проститлаш да мемнамат 
курымаш орлык деч утараш Господьым сºрвале. 

Святой орланыше Уар, мемнан верч Юмым 
сºрвале.

Чот орланыше Уар, мемнам тыгай подвигыш 
шогалаш Клеопатран тукымжым Юмо простит-
лыме таратен, вет тиде тыйын кумалмет дене 
лийын. Мемнан, сулыкан-шамычын, йодмынам 
ит шўкал, шарныме е‰-влакнам уж, Кучен Аш-
ныше Христос деч нунылан сулык касарымым да 
кочо ойго деч утарымым йод. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.
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™шаныдымышт верч нуно шучко мучашыш 
шуыныт, Юмым сырыктымыштлан кºра порым 
ужаш ўшанышт йомын. Лишыл е‰-влак деч ор-
лыкым чытыше Уар, тый лўддымылык дене тем 
да лўдыкшº йºсланымаш олмеш нунылан Пыл-
помышысо Кугыжа деч эрыкыш лекме куаным 
йод да орлык гыч лук, тек нуно Кучен Ашнышын 
чаманымаштыже лийыт.

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

Богородичен: Кучен Ашныше ™дыр да Ава, 
могай осал вий Тыйын кумалметым се‰ен кер-
теш? Мемнан шарныме е‰-влак верч Тый таче 
сºрвалаш шогалат гын, нунылан сулык касары-
машын куанжым, утаралтмым да кугу чаманыма-
шым кондет.

Кондак, 4-ше сем
Орланыше Уар, Христос почеш каен, Тудын 

чашыж гыч йўын, орланымаш венец дене па-
лемдалтынат да Суксо-влак дене пырля йывыр-
тет, ынде мемнан чонна верчат чарныде кумал.

Икос
Пылпомышын волгыдо е‰же, Христосын па-

галыме орланышыже, курымаш лыпланымаш 
манын лўмдымº святой Уар, шкендын чот орла-
нымет дене тый эртен керташ лийдыме пычке-
мышым, мучашдыме йºсланымашым да орлыкым 
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чытенат да эре улшо волгыдо ласкалыкыш шуы-
нат. Мемнан йодмынам шарне, ў‰ышемше кул-
шамычым шкендын Юмылан йºрышº кумалмет 
дене утараш тырше. Ме тыйын ончылнет нунын 
верч кумал шогена, йодмынам шукто, мемнан 
чонна верч Христос Юмым чарныде сºрвале.

7-ше муро
Ирмос: Юмын волымыж дене ожно Вави-

лонышто тул шке вийжым йомдарен, сандене 
йўлышº ко‰гаште рвезе-влак пеледышан олы-
кышто улмо семын йывыртен муреныт: ачана-
шамычын Юмыжо, Тый моктымо улат.

Святой орланыше Уар, мемнан верч Юмым 
сºрвале.

Айдемым йºратыше Господь, Тый кече семын 
чылаштым икгай волгалтарет, йўрымат ойырка-
лыде колтет, Тыйым сырыктыше-влаклан Шке 
чаманымашетым эре пуэт, кызытат Шкендын Уар 
орланышетым колышт да Тыйын порылыкет деч 
кора‰дыме родо-тукымланна да нунын семынак 
чын Юмым палыдыме-влаклан Шке чаманыма-
шетым мучаш марте пу. 

Святой орланыше Уар, мемнан верч Юмым 
сºрвале.

Кучен Ашныше чаманыше Господь, кызытат 
ончычсо семынак поро да сºрвален савырыме 
лий, мыланнат Клеопатралан ыштыме семынак 
ыште, мемнан шарныме е‰-влак деке Шке поро 
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шўметым да порылыкетым савыре, Тый вет чама-
нымашын пытыдыме памашыже улат.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Господь, ушыж дене пророк кўшкº нºлтал-тын 
да Тыйын чаманымашет нерген курымеш мура. 
Тыйын чаманыметын кумдыкшым висен керташ 
ок лий, да порылыкет шагалемын огыл манын, 
ме ўшанена. Кучен Ашныше Юмо, поргем пун-
дашыш волен кайыше е‰-влаклан Тыйын чама-
нымашетым колташ йодына, Шке орланышетын 
кумалмыжлан кºрат Тый тидым шукто.

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

Богородичен: Кучен Ашныше ™дыр, кугу уш-
акылан пророк Тыйым Курык манеш, ме тидлан 
да Юмын Шочмо Кўжº Тый дечет пºръе‰ деч 
посна лекмылан ўшанена. Тудын гоч ме шке ута-
ралтмашнам да тамык пундаш гыч нºлталтмым 
налынна. Тый кызыт мемнан шарныме е‰-
влакым тамык гыч лук, да Тыйым, Чот чама-
нышым, эре моктена.

8-ше муро
Ирмос: Деирысе тўслан иктºр йо‰гышо сем-

ўзгар почеш кумалше-влакын кўштымыштым 
кум рвезе колыштын огыл, Господьым нуно 
моктен муреныт да курым-курымлан чапланда-
реныт.
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Святой орланыше Уар, мемнан верч Юмым 
сºрвале.

Господь, Тыйын ожно каласыме мутет чын 
лийышт да мемнан ўшаннам пе‰гыдемдышт. Ку-
чен Ашныше, чын Юмым палыде колышо-ша-
мычым чаманаш йодшо святой-влакым Тый вет 
колыштынат. Тыйым сºрвалышт манын, ме ну-
ным тачат йодына. Вес верам кучен илыше-влак 
Тыйым пален але палыде шыдештареныт гынат, 
колымекышт, шке святоет-шамычын йодмышт-
лан кºра Тый нуным чамане.

Святой орланыше Уар, мемнан верч Юмым 
сºрвале.

Юмын Пачаже, Шке Эн Яндар Вўрет дене мем-
нам сулен налше, Тый, Феклан да поро пиалан 
Григорийын сºрвалымыштым колын, Мефодий 
ден пеленже улшо-влакын да Макарийын йод-
мыштым шуктен, шояк верам кучышо колышо-
влаклан куаным да утаралтмашым пуэнат, нунын 
верч йодмо молитвам возаш Иоанн Златоустым 
таратенат. Кучен Ашныше Юмо, моктымо Уа-
рын йодмыжым йºратен нал, мемнан шарныме 
е‰-влакым нунын кумалмышт дене проститле да 
чамане.

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Кугун орланыше Уар, мыланна куаным йодын 
нал. Тыйын кумалмет дене мемнан родо-тукымна 
курымашлык орлык деч утла гын, чот йывырте-
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на. Кучен Ашныше Юмо тыйын сºрвалыметым 
колеш, йодметым шукта, сандене нине е‰-влак 
верч кумалметым кызытат ит шагалемде, да ты-
йым эре моктена.

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

Богородичен: Эн Яндар Кучен Ашныше, шуко 
чаманымаш да порылык дене тўргоч тем, Кугы-
жан ºрыктарыше Аваже да Поро Яндар ™дыр, 
ме, чаманымашым кычалше-влак, Тый декет она 
тол гын, кушто тудым муына. Эн чот Моктымо, 
Тый вет мыланна кумдан йогышо шере Йогыным 
шочыктенат.

9-ше муро
Ирмос: Е‰-влак деке Юмо кап дене толын, 

тидлан кºра Пылпомыш лўдын, мланде тўр-ша-
мыч ºрыныт. Юмым Шочыктышо, Тыйын кºргет 
Пылпомыш деч кумда лийын, сандене Суксо да 
е‰-влак Тыйым моктат.

Святой орланыше Уар, мемнан верч Юмым 
сºрвале.

Моктымо Уар, Юмылан йºрышº кумалмет 
дене Тудын деч чаманымашым налын, порылык 
деч курымешлан кора‰дыме е‰-влаклан тудым 
пуэн керт, вет чаманымаш ден порылыкын Ачаже 
икте да Кучен Ашныше улмыж дене Тудо чыла 
кертеш. Орланыше Уар, мемнан шарныме е‰-
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влакым проститлаш да чаманаш Юмым чарныде 
сºрвале, 

Святой орланыше Уар, мемнан верч Юмым 
сºрвале.

Кугун орланыше, шке пашатым чапетын 
кўкшытшº семын ºрыктарышын шукто, чын 
Юмым палыдыме пычкемыш верч нелылыкыш 
логалше коча-кова-влаклан Господь деч сулык 
касарымашым йод. Тудо Шке чын шыдыжым 
шºрыжº. Ойгышто улшо да эшеат кугу орлыкым 
вучышо-влакым утараш лўдде тарване. Кучен 
Ашныше Юмо утарыме е‰-влакым могай верыш 
пуртышашым пала. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан.

Орланыше, Тый нуным чамане, чын Юмым 
палыдымыштым проститлыже манын, чаманы-
ше Господьым сºрвале. Мемнан шарныме е‰-
влакым шучко орлык гыч утараш полшет гын, 
тидын деч ºрыктарыше мо лийын кертеш? Могай 
чап утларак чаплана да могай чаманымаш тидын 
деч кугурак лиеш?

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

Богородичен: Чаманыше Владычице, айдемым 
йºратыше да осалым шарныдыме ™дыр, мем-
нан йодмынан ойган улмыжым пале да Кучен 
Ашныше Шке Эргычын чаманымыжым чарны-
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де сºрвале, колышо родо-тукымнан чын Юмым 
палыде илымыштым проститлыже, нуным да ну-
нын дене пырля шарныме моло е‰-влакымат ча-
маныже да сай верым пуыжо.

Светилен

Клеопатран кугезыже-влакым проститлыше 
Кучен Ашныше Господь, кугун орланыше Уарын 
кумалмыжым тачат кол да мемнан, шуко сулы-
кан-шамычын, йодын шогымынам уж. Тыйын 
ончылно чаманен шарныме-влакым орлык гыч 
утаре. Чот Поро Юмо, чаманыше улмет дене пол-
шаш вашке, вет кумылет лиеш гын, Тый чыла 
кертат. 

Тау Ачалан, Эргылан, Святой Шўлышлан, кы-
зытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. 
Аминь.

Богородичен: Юмым Шочыктышо Владычице,
Тыйын Черкыштет Тыланет кондымо кумал-
мынам колаш тырше да Кучен Ашныше Шке 
Эргычым сºрвале. Тудо мемнан колышо родо-
тукымнам, кугезына ден йолташна-влакым чама-
ныже, Шке чын шыдыжым шºрыжº. Чот Чама-
ныше, Чаманыше улмет да чылаштым чаманымет 
дене нунымат утараш вашке.
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Молитва
Орланыше Уар, чот ºрыктарыше святой, Ку-

чен Ашныше Христос деке йºратымаш дене 
ылыжын, тыйым орландарыше ончылно Пыл-
помышысо Кугыжам моктенат, Тудын лўмеш 
шке кумылын орланенат. Кучен Ашныше 
Христос тыйым Пылпомышысо чап дене чап-
ландарен. Черке таче тидым пагален шарна. 
Шкеж деч лўдде йодаш тоштмо порылыкым тыла-
нет Христос пуэн. Ынде Тудын ончылно Суксо-
влак дене пырля шогет да Пылпомышто йывыр-
тет, Святой Троицым раш ужат, Тў‰алтышдыме 
волгыдыштыжо куанен илет. Чын Юмым палы-
де колышо родо-тукымнан орлыкыштым шарне, 
полшаш йодмынам шукто. Вет тый Клеопатран 
чын Юмылан ўшаныдыме тукымжым курымаш 
орлык деч шке сºрвалымет дене утаренат. Ты-
неш пурыде колышо да ик Юмын лўмжым ўжде 
тойымо родо-тукымланна курымаш пычкемыш 
деч утаралташ полшо. Поро шўман Пўрышынам 
тунам ме уло шўм дене курым-курымеш мокте-
на. Аминь.
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КОЛЫШО ЕНГ ВЕРЧ
ЛУДМО АКАФИСТ 

Колымыж деч вара 40 кече, тыгак колымыжлан
идалык темме деч ончыч тынарак лудалтеш.

1-ше кондак
Ойырен налме Полшышо да Первосвящен-

ник, Тый сулыкан тўням утараш Шке чонетым 
чаманен отыл, мыланна Юмын шочшыжо лияш 
да Тыйын Кугыжанышетын кас огыл волгыдыш-
тыжо илаш йºным пуэнат! Колышо тиде айде-
метлан сулык касарымашым да курымаш куаным 
пºлекле, тудын верч ме Тыйым сºрвалена: Иисус, 
Чот чаманыше Судия, Шке кулетым райын ше-
рыжлан йºрышым ыште.

1-ше икос
Господьын пуымо Аралыше святой Суксо, шке 

кулет верч йодаш тол, чыла илыш корнышты-
жо арален, туныктен, тый тудын пелен лийынат, 
сандене Чот поро Утарышым кызыт мемнан дене 
пырля сºрвале. 

Иисус, Тыйын (лўмжº) кулетын сулыкшо 
нерген возымо кагазым пытаре да чон сусыр-
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жым эмле. Иисус, тудын нерген кочо шарнымаш 
мландымбалне ынже код. Иисус, тудым ойганда-
рыше да тудын ойгандарыме е‰-влакым серлаге. 
Иисус, Шке тўлен налмашетын волгыдо вургемже 
дене тудын чыла ситыдымашыжым левед да ча-
манымашет дене куандаре. Каласен мошташ лий-
дыме, Куатле да Єрыктарыше Иисус, Тый тудлан 
Шкеак кончо. Иисус, Чот чаманыше Судия, Шке 
кулетым райын шерыжлан йºрышым ыште.

2-шо кондак
Чонжо ынде мландымбалне ойгырышо ир 

кºгºрчен гай коштеш да илышыште лийше су-
лык ден алгаштарымаш-влакым Юмын уш-акыл 
кўкшытшº гыч ужеш, сандене арам эртыше чыла 
жапшын пºртылташ лийдыме улмыж верч чама-
нен шортеш. Кучен Ашныше Юмо, Шке кулетым 
чамане, тек тудо Тыйын ласкалыкышкет пура да 
тушто каласа: Аллилуиа. 

2-шо икос
Уло тўня верч орланен, Тый илыше да колы-

шо-влак верч шинчавўдым да вўран пўжвўдым 
йоктаренат, сандене колышо тиде айдемет верч 
кумалме деч кº ынде мемнам чарен кертеш? Та-
мыкыш шумеш волыметым шарнен, меат Тыйын 
кулет верч кумалына. 

Илышым Пуышо Иисус, Шке волгыдет дене ту-
дым волгалтаре, тек тудо Тыйын да Тыйын Ачат 
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пелен лиеш. Шке виноград садышкет чылаштым 
ўжшº Иисус, тудым Шке волгыдет дене волгалта-
раш ит мондо. Курымаш наградым чаманыде Пу-
ышо Иисус, тудым Шке пºртетын эргыжым ыште. 
Иисус, тудын чонжылан Юмын пуымо яндарлы-
кын поро куатшым пºртылтº, да тудын лўмеш ыш-
тыме поро паша-влак шукемышт. Иисус, тулыкеш 
кодшо-влакым Шкендын ºрыктарыше лыпланда-
рымет дене ырыкте. Иисус, Чот чаманыше Судия, 
Шке кулетым райын шерыжлан йºрышым ыште.

3-шо кондак
Капын нелытше дене кепшылтыме Тыйын ку-

лет сулыкыш камвозын гынат, шўлышыжº Тый-
ын курымаш чынет да святость деке ўжын. Ынде 
тудын кап ден чон лушкыдылыкшо шўгарын не-
лытше дене шинчырлыме, тек тудын чонжо кече 
деч кўшкº, Тый декет, Эн Святой деке, нºлтал-
теш да утаралтмаш мурым мура: Аллилуиа. 

3-шо икос
Юалге йўдым тул воктен шинчымыж годым 

Тыйын кўшыл апостолет, Тыйым ом пале манын, 
кум гана ойлен гынат, Тый тудым утаренат. Ай-
демын чыла лушкыдылыкшым Тый гына палет, 
сандене Тыйын эрыкет деч ятыр гана кора‰ше 
тиде (лўмжº) кулетым проститле. 

Иисус, тудым йомаш лийдыме верыш пурто да 
чонжым чот ойгырымо деч утаре. Иисус, тудын 
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сулыкшо нерген шарнымаш курымешлан йомжо, 
самырык годсо алгаштаралтмыжым ит ушештаре. 
Закон деч кора‰ын, шолып ыштымыж деч тудым 
эрыкте, Иисус, да утарымашын шыма волгыдыж 
дене левед. Иисус, Чот чаманыше Судия, Шке 
кулетым райын шерыжлан йºрышым ыште.

4-ше кондак
Тудо илышын тўтанже да мландымбалысе ор-

ланымаш деч утлен, тудлан осалым шонышо 
тушман-шамычат ынде вийдыме улыт, а куры-
маш пычкемыш деч утарыше йºратымашет виян 
да утара чылаштым, кºн верч Тыланен лўдде му-
рат: Аллилуиа. 

4-ше икос
Ик Тый мемнам Утарыше да мучашдымын ча-

маныше улат. Тыйын утарыше йºратымашетын 
подвигышкыже мом ешарен кертына? Ожно Ки-
риней Симон Тыланет, Чот виянлан, Ыресетым 
нумалаш полшен, а кызыт Тыйын порылыкет 
лишыл е‰нан утаралтмыжым мемнан полшымо 
дене шуктынеже, вет Тый мыланна икте-весынан 
нелылыкшым нумалаш кўштенат. 

Иисус, колымына деч варат Тый мемнам чама-
ныше улат да колышо ден илыше-влак коклаш-
ке йºратымаш кылым пыштенат. Иисус, Тыйын 
(лўмжº) кулетлан утаралташ тудым йºратыше-
влакын подвигышт полшыжо. Тый тудын шўм-
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жº гыч лекше, но мемнан умша дене ойлымо 
сºрвалымыжым кол. Иисус, тудын шке сулыкшо 
верч ºкынымыжым мемнан шинчавўдна гоч нал. 
Иисус, Чот чаманыше Судия, Шке кулетым 
райын шерыжлан йºрышым ыште.

5-ше кондак
Юмо, Тый тудын колымыж годсо ойганен 

шўлалтымыжым шонен моштышо разбойникын 
сºрвалымыж семын нал. Тудо илышын ыресешы-
же йўлен йºрен, сºрыметым ужаш тудланат пўрº, 
вет Тый манынат: «Тыланет чынак ойлем: тачак 
Мый денем пырля райыште лият». Сулыкыштым 
касарыме е‰-влак тушто куанен мурат: Аллилуиа. 

5-ше икос
Мемнан верч Ыресеш пудалыме да орландары-

ме Иисус, Тый Ыресет гыч кидетым шуйо да тудын 
сулыкшым Шке вўрет дене муш, чараш кодшо ту-
лык чонжым Шке сулыкдымо чарат дене ырыкте. 

Иисус, Тый тудым шочмыж деч ончычак па-
ленат да йºратенат, Ыресетын кўкшытшº гыч 
тора гычак ужынат. Мўндыркº кайымыж годым 
тудым ºндалаш Тый Шке сусыр кидетым шуенат 
да, сулыкшым проститлаш йодын, вўран Голго-
фа курыкышто сºрваленат, неле орлыкым чытен, 
тудын верч ў‰ышын коленат. Шўгарыш пышты-
мым палыше Иисус, тудын шўгарысе тынысшым 
святитле. Ылыж кынелше Иисус, тўнян ойганда-
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рыме да Тыйын утарыме тиде чоным Ачат деке 
нºлтал. Иисус, Чот чаманыше Судия, Шке куле-
тым райын шерыжлан йºрышым ыште.

6-шо кондак
Шкеже шўгарысе курымаш омо дене мала гы-

нат, тудын чонжо ок мале, Тыйым шижеш да Тый-
ым, Господь, Курымашлык Качым, ужнеже. «Кº 
Мыйын Капем кочкеш да Мыйын Вўрем йўэш, 
тудо курымаш илышым муэш» манын каласымет 
тудын дене шукталтше. Тудлан пылпомышысо 
манным кочкаш пу, да Тыйын Престолет ончыл-
но мурыжо: Аллилуиа. 

6-шо икос
Колымаш тудым чыла лишыл е‰же деч ойы-

рен: чонжо тораште улмылан кºра палымыже-
влак ойгырат, ик Тый веле лишне улат. Капшын 
шыгырже сўмырлен, лишкат мияш лийдыме 
Юмын кўкшытет тудлан почылтын, Тый ынде 
вашмутым вучет. 

Иисус, умылен керташ лийдыме кўкшº Йºра-
тымаш, Шке кулетым чамане, вет Тый дечет 
кора‰мыж годым тудо чот орланен. Иисус, ту-
дын чонжын ўшанлыдыме улмыжым кудалте, вет 
лийын шудымо ўшанже Тыйын нерген ойгыраш 
таратен. Иисус, тудын чонжо Тыйын йывыртыма-
шет дене темме жапым шарналте да тиде колышо 
айдеметлан пылпомышысо куан ден ласкалыкым 
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пу. Икте ўшанле да вашталтдыме Иисус, тудым 
Шке декет нал. Иисус, Чот чаманыше Судия, 
Шке кулетым райын шерыжлан йºрышым ыште.

7-ше кондак
Ойырлымына кужун ок шуйно манын ўшане-

на. Ме тыйым пасушко шурным ўдымº семын 
тоена, вет тый вес элеш шочшаш улат. Сулыке-
тын чыла куштыраже тыйын шўгарешет йомжо, а 
поро пашат тушто волгалтше, кушто порылыкын 
нºшмыжº курымашлык саскам пуа, да святой 
чон-влак мурат: Аллилуиа. 

7-ше икос
Колышо е‰ым эркын дене мондат, жап эртыме 

дене шўмыштº тудын тўсшº шапалга, шўгарже 
вола, тудын верч кумалме шагалемеш гынат, Тый 
тудым ит кодо, шкет чонжылан куаным пу. 

Иисус, Тыйын йºратымашет ок йўкшº, да 
Тыйын поро кумылет пундашдыме. Иисус, Чер-
кын чарныде кумалмыже да Вўрдымº Жертвым 
кондымыж дене тудын сулыкшо мушкылтшо. 
Чыла святойын кумалмыж дене Тый тудлан илы-
ше-влак верч сºрвален кертме порылыкым пу. 
Иисус, тергыме кечылаште лиймына годым мем-
нан верч тудын сºрвалымыжым ушышкет нал. 
Иисус, Чот чаманыше Судия, Шке кулетым 
райын шерыжлан йºрышым ыште.
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8-ше кондак
Кызыт, тиде колышо е‰ верч чонна корштымо 

годым, чот кумалаш кўлеш. Сандене тудын лўмеш 
е‰-влаклан тўрлº семын полшен, шужышым пук-
шен, лўмжым йўдшº-кечыже шарнаш тў‰алына 
да уло чон дене мурена: Аллилуиа. 

8-ше икос
Тайным палыше Иоанн Богослов ош вурге-

ман шуко е‰ым Юмын Пачан Престолжо он-
чылно ужын: тиде кугу ойгым чытен лекше е‰-
влак лийыныт. Нуно Юмылан йўдшº-кечыже 
куанен служитлат. Юмо нунын дене пырля ила, 
да ойго нунын деке ок тўкнº. 

Иисус, Тыйын (лўмжº) кулетымат нунын 
коклаш пурто, вет тудо шуко орланен да чонжо чот 
вургыжын. Иисус, Тый тудын чыла ойган шагат-
шым да йºсланыме жапшым палет, вет мландым-
балне тудо ойгым да орлыкым веле ужын, сандене 
пылпомышто Тый тудлан куаным ужыкто. Иисус, 
Тый тудым илыше вўдын памашыж гыч йўктº да 
чыла шинчавўдшым ўштыл. Иисус, кушто Тыйын 
чынетын кечыже ок когарте, а ылыжтен кынелта, 
тудым тушко пурто. Иисус, Чот чаманыше Судия, 
Шке кулетым райын шерыжлан йºрышым ыште. 

9-ше кондак
Тудын мландымбалысе корныжо мучашке 

шуын, ынде тудлан Шўлышын тўняшкыже порын 
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куснен, ты тўнялан палыдыме пылпомышысо мо-
торлыкым ужман, вет чон шкенжын Шочмо элыш-
кыже пºртылеш. Тушто волгыдо кече да Юмын 
чынже волгалтарат нуным, кº мура: Аллилуиа. 

9-ше икос
Тый дечет лекше ўжара да Тыйын кышат колышо 

е‰ын чурийжым волгалтарат гын, Тый Шкеже мо-
гай улат? Кидетын саскаже тыгай сылне да ўмыле-
тым гына ончыктышо мланде ойлен моштыдымын 
чапле гын, ужаш лийдыме Тыйын Чуриетше могай? 

Иисус, Тыйын колышо (лўмжº) кулетлан Шке 
чапетым ончыкто. Юмо улметым палаш пы-
лышыжым пўсемде, пылпомышысым умылаш 
тудын ушыжым поч. Иисус, тудын куанже тич-
маш лийже, да поро пиалан илемыште вашлияш 
ўшанжым пе‰гыдемде. Иисус, колышо е‰ верч 
лудмо молитван куатшым палаш мыланна полшо. 
Чот чаманыше Судия, Шке кулетым райын ше-
рыжлан йºрышым ыште. 

10-шо кондак
Мемнан Ачана, колышо тиде айдеметым Шке 

Кугыжанышышкет пурто, тушто ны сулык, ны 
осаллык уке. Тушто Тыйын Святой эрыкет тич-
машын шукталтеш, яндар чон-влакын, сулык-
дымо Суксо-влакын погыныштышт Тыйын кугу 
порылыкан лўмет волгалтеш, да тамле пушан 
моктымаш шарла: Аллилуиа. 
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10-шо икос
Судия, тудо кечын Суксо-влак Тыйын Прес-

толетым шогалтат, Тый Шке Ачатын чапыш-
тыже волгалтат да кажне е‰лан парымжым 
пºртылтет. Тунам Тый ў‰ышо (лўмжº) кулетым 
чаманен ончал да каласе: «Мыйын пурла ве-
лышкем тол». 

Иисус, Юмо улметлан кºра Тый е‰ын сулык-
шым кудалтен кертат. Иисус, тудын мондалтше 
але вожылмыж дене шылтен кодымо сулыкшым 
кудалте, закондымо лушкыдылыкшым да палы-
де ыштымыжым шºрº. Иисус, пычкемыш тамы-
кын пундашдыме келгытше гай ойго деч тудым 
утаре, да илышым пуышо сºрымашет тудланат 
лийже. Иисус, тудым Шке Ачатын суапланда-
рыме е‰-влак коклаш ушо да мучашдыме пиа-
лым курым-курымешлан пу. Иисус, Чот чама-
ныше Судия, Шке кулетым райын шерыжлан 
йºрышым ыште.

11-ше кондак
Чот поро Кучен Ашныше, колышо е‰етлан 

райын кече гай волгыдо капкаже почылтшо, да 
чын илыше е‰ ден святой-влакын погынышт, 
тыгак лишыл е‰же ден тудым йºратыше-влак 
йывыртен вашлийышт, Тыйын волгыдо Суксет-
влак тудын верч куанышт, да Курымак поро пиа-
лан Тыйын Аватым ужшо, вет тушто се‰ымашым 
палдарен йо‰га: Аллилуиа. 
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11-ше икос
Тыйын шўлышет дене пеледыш пеледеш, пўр-

тўс ылыжеш, тўрлº тыгыде чонан помыжалтеш. 
Иисус, Тыйын ончалтышет шошымсо кава деч 
волгыдо, йºратымашет кечыйол деч шокшо. Ай-
демын шўйын пытыше капшым мланде пурак гыч 
Тый курымашлык илышыште пеледаш ылыжтен 
кынелтенат. Тугеже Тыйын колышо (лўмжº) ку-
летымат Шке чаманымашетын волгыдыж дене 
волгалтаре. 

Иисус, Тыйын кидыштет — поро кумыл да 
илыш, Тыйын ончалтышыштет — волгыдо да 
йºратымаш. Иисус, тиде е‰етым курымашлык 
шўм-чон колымаш деч утаре. Тудо йўштº теле 
вашеш Нил э‰ер семын ўшан дене мален колтен. 
Иисус, мландысе иман кушкыл-влакын куры-
машлык пеледыш дене пеледалтмышт годым ту-
дым помыжалте, кызыт тудын пытартыш омыжым 
нимо мландымбалысе ынже нелемде. Иисус, Тый 
Вашталтдыме пиал да мемнан илышнан чот ву-
чымо вуйшўдышыжº улат. Иисус, Чот чаманыше 
Судия, Шке кулетым райын шерыжлан йºрышым 
ыште. 

12-шо кондак
Христос! Тый — Пылпомыш Кугыжаныш 

да ў‰ышº-влакын мландышт, Тый — шукыш-
тын илыме верышт да йºршын у йўыш, Тый — 
Юмылан йºрышº-влакын вургемышт да вуйшў-
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дышышт, Тый — святой-влакын каныме верышт 
да Чот ямле Иисус улат! Тыйым мокташ келша: 
Аллилуиа.

12-шо икос
Тыйым йºратыше-влакын поро пиалыштым 

Тый мыланна шып садын ºрыктарыше мотор-
лыкшо, кече гай волгыдо илыме верла да пылпо-
мышысо сылне муро гоч почын ончыктенат. 

Иисус, тиде кулет Тыйын куанышкет пурыжо. 
Тый тудым Ачатын чапшын волгыдыж дене вў-
дыл да Святой Шўлышын волгыдыж дене свя-
титле. Иисус, тек тудо, Херувим-влакын каласен 
мошташ лийдымын сылне мурыштым колын, чап 
деч кўкшырак чапыш нºлталтеш да Тыйын чури-
етым шинчаваш ужеш. Иисус, Чот чаманыше Су-
дия, Шке кулетым райын шерыжлан йºрышым 
ыште.

13-шо кондак
Колыдымо Каче, ўшаныдымашын да сулыкын 

пелйўд жапыштыже Тый уло тўням судитлаш 
пылпомыш гыч Суксо-влак дене пырля толат! 
Шкендын чапле полатетын омсажым Тыйын тиде 
колышо (лўмжº) кулетлан поч, тек тудо шотлен 
пытарыдыме святой-влак коклаште курым-куры-
меш мура: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. 

(Тиде кондак кум гана лудалтеш). 
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1-ше икос
Господьын пуымо Аралыше святой Суксо, шке 

кулет верч йодаш тол, чыла илыш корнышты-
жо арален, туныктен, тый тудын пелен лийынат, 
сандене Чот поро Утарышым кызыт мемнан дене 
пырля сºрвале. 

Иисус, Тыйын (лўмжº) кулетын сулыкшо не-
рген возымо кагазым пытаре да чон сусыржым 
эмле. Иисус, тудын нерген кочо шарнымаш 
мландымбалне ынже код. Иисус, тудым ойганда-
рыше да тудын ойгандарыме е‰-влакым серлаге. 
Иисус, Шке тўлен налмашетын волгыдо вургемже 
дене тудын чыла ситыдымашыжым левед да ча-
манымашет дене куандаре. Каласен мошташ лий-
дыме, Куатле да Єрыктарыше Иисус, Тый тудлан 
Шкеак кончо. Иисус, Чот чаманыше Судия, Шке 
кулетым райын шерыжлан йºрышым ыште.

1-ше кондак
Ойырен налме Полшышо да Первосвящен-

ник, Тый сулыкан тўням утараш Шке чонетым 
чаманен отыл, мыланна Юмын шочшыжо лияш 
да Тыйын Кугыжанышетын кас огыл волгыдыш-
тыжо илаш йºным пуэнат! Колышо тиде айде-
метлан сулык касарымашым да курымаш куаным 
пºлекле, тудын верч ме Тыйым сºрвалена: Иисус, 
Чот чаманыше Судия, Шке кулетым райын ше-
рыжлан йºрышым ыште.
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ЕШАРЕН УМЫЛТАРЫМАШ

Панихиде нерген
Айдеме колен гын, отпеваний деч ончыч па-

нихидым служитлаш ок лий манын, южо е‰ 
йо‰ылыш шона. Тиде чын огыл. Тойымо деч 
ончычсо кечылаште ик але икмыняр черкыште 
панихидым служитлаш гын, колышо е‰лан пеш 
кугу полыш лиеш.

Ты кечылаште айдемын колышо капше мем-
нан ончылно кия, а чонжо пеш кугу тергымашым, 
мытарстве-влакым, эрта манын, Черке туныкта. 
Сандене колышо е‰ын чонжылан тиде жапыш-
те Черкын сºрвален йодмыжо чот кўлешан. Па-
нихидым служитлыме тиде чонлан вес илышыш 
вончымыжым куштылемдаш полша.

Панихидым служитлыме йўлалан негызым Хри-
стианствын тў‰алтыш ийлаштыжак пыштыме. 
Грек йылме гыч кусараш гын, тиде мут «йўдвошт 
кумалмаш» маналтеш. Иудей-влакат, чын Юмым 
палыдыме язычник-влакат тунам христиан-вла-
кым поктылыныт. Христос верч орландарен пуш-
тмо е‰ын капшым йўдым шолып налын, шып 
верыште тудын верч кумалыныт, курымашлык 
тынысыш ужалтареныт. Руалын але тўрлº семын 
индырен пуштмо е‰ын капшым курыкпомышыш 
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але ºрдыжтырак шогышо пºртыш на‰гаеныт, ту-
дын воктене йўдвошт псаломым муреныт, эр ве-
леш чеверласеныт да тоеныт. Христослан тыршен 
служитлыше да ўмыржº мучко Тудлан ўшанле 
улшо тыглай е‰ымат вара тыгак тояш тў‰алыныт. 
Йўдвошт тыге псаломым мурымым панихиде ма-
ныныт. Кызыт тыгай службо колышо е‰ воктене 
але тудым шарныме кечын кечывалым эртарал-
теш гынат, лўмжº ожнысак кодын.

Христианин илымыж годым Христослан ўшан-
ле лияш тырша гынат, сулыкыш пурышо айдеме 
тукымын лушкыдылыкшо деч тудо йºршынжак 
эрнен ок керт, сандене чыла тидым шке пеленже 
шўгарыш на‰гая. 

Колышо е‰ын чонжо мландымбачын Юмын 
Судышкыжо нºлталтеш, вара Судышто чот лўдын 
шога, Господь ончылно шке сулыкшо нерген по-
чын ойла. Панихидым служитлыме годым Святой 
Черке тидым почын ончыкта гынат, тºр судитлы-
ше Господьын тайныжым нигºат ончылгоч пален 
ок керт, сандене колышо е‰ым проститлышаш 
верч Юмым чот сºрвалыман.

Панихиде годсо муро-влак колышо е‰ын чон-
жым луштарат, тыгак кумал шогышо-влакымат 
лыпландарат.

Отпеваний да тойымаш
Колышо христианиным кумшо кечын тоят. 

Пелйўд деч икмыняр минут ончыч колен гынат, 
тиде кече садак шотлалтеш. Сар, тўрлº эпидемий 
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але иктаж-могай кугу пуламыр годым кум кече 
деч ончычат тояш лиеш. 

Евангелийыште Господь Иисус Христосым 
тойымо радам ончыкталтеш. Тудын Эн Яндар 
Капшым мушкыныт, лўмын ямдылыме вургемым 
чиктеныт да колоткаш пыштеныт. Христианинын 
капшым кызытат тыгай радам денак ямдылыман.

Капым мушмаш мом ончыкта? Чын илыше 
е‰-влакын Пылпомыш Кугыжанышыште яндар 
да сулыкдымо улмыштым ончыкта. Тидым родо-
тукым гыч лишыл е‰ шукта да мушмыж годым 
эре молитвам лудеш: «Святой Юмо, Святой Ку-
атле, Святой Колыдымо, мемнам серлаге». Ко-
лышо е‰ын вургемжым кудашыт, о‰ылашыжым 
кылдат, капшым куэм дене леведме олымбаке але 
кўварыш пыштат. Мушкаш губкым, леве вўдым 
да шовыным кучылтыт. Вуй гыч тў‰алын, капын 
чыла ужашыжым кум гана ыресла ниялтен муш-
кыт. (Колымо годсо вургемжым да мушмо годым 
кучылтмо куэм ден губкым йўлалтат).

Мушкын да чиктен ямдылыме е‰ым те‰гылыш 
пыштат, шўйышкыжº ыресым чиктат. Тынеш пу-
рымо годсо ыресыже аралалтын гын, эшеат сай. 
Умшаже да шинчаже петырыме лийшаш, кидшым 
о‰ышкыжо ыресла пыштат, пурла кидше ўмбал-
не кийышаш. Православный христианинлан гал-
стукым огыт пижыкте. ™дырамашын шовычшо 
кугурак лийже, ўпым петыраш ситыже. Шовыч 
мучашым ше‰гелне кылдыде, тыглай гына ыре-
сла пышташ лиеш. Кидышке ыресым але юмо‰ам 
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кучыктат. Юмо‰а шке святойжын але Христосын, 
але Юмын Аван лийын кертеш. Капым моргыш 
колтыман гынат, садак ончыч мушкаш да чикташ 
кўлеш, а тушеч налме годым — кидышкыже ыре-
сым кучыкташ, а са‰гашкыже венчикым пышташ. 

Сурт гыч але морг гыч лукмо деч ончыч «Чон 
лекме деч вара кумалме радам» эше ик гана лу-
далтеш. «Святой Юмо, Святой Куатле, Святой 
Колыдымо, мемнам серлаге» молитвам мурен, 
капым йолжо дене ончыкыла нумал лукман. Тра-
урный вургемым чийыше лишыл родо-тукымжо 
колоткам нумал луктыт. 

Колышым ужалтарен кайыше христианин-влак 
кидыштышт чўктымº сортам кучат. Сортам нумал 
ошкылмо йўла ожнысекак лийын. Православный 
христианиным тойымо годым оркестрым ўжман 
огыл.

Колышо е‰ын капшым черкыш пуртымо го-
дым устав почеш ча‰ым кырыман, колышо е‰ 
дене чеверласыме семым йо‰галтарыман. Прихо-
жан-влаклан тиде сем ик лишыл е‰ уке лиймым 
палдара. Храмыште колоткам лўмын ямдылыме 
те‰гылыш шындат, а тудын йыр ныл подсвеч-
никым ыресла шогалтат, тушан сортам чўктат. 
Колышо е‰ йолжо дене алтарь велыш лийшаш. 
Колотка леведышым кудывечыште омса вокте-
не кодат, а илыше пеледышым черкыш пурташ 
лиеш. Ужалтараш толшо-влак йўлышº сортам 
кидыштышт кучен шогат. ™стел ўмбаке кутьям 
шындат, покшелныже сорта лийшаш.
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Храмыш кайыме годым колымо нерген сви-
детельствым (Свидетельство о смерти) налаш 
кўлеш. Колышо е‰ын капшым иктаж амаллан 
кºра жапыште конден огыт шукто гын, священ-
никым ончылгоч шижтарыман да отпеваний жап 
нерген угыч кутырен келшыман. 

Отпеваний
Айдеме огеш коло, а мален колта, манеш Пра-

вославный черке. Кап гына кола, чон умбакы-
жат ила. Тудын ончыкылыкшо могай лийшаш — 
тў‰алтыш нылле кече жапыште рашемдалтеш. 
Отпеваний годым лудмо да мурымо молитва-вла-
кат тудлан полшат. Родо-тукым тиде жапым шор-
тын-ойгырен огыл, а поро паша дене, молитвам 
лудын, Юмым сºрвален илышаш. Лишыл е‰ын 
чонжым утараш кузе полшен кертме нерген чер-
кыште священникат ойла. Отпеваний моргышто 
эртаралтеш гын, священникын могай черкыште 
служитлымыжым пален налаш уто огыл. 

Отпеваний ден панихиде чотшак огыт ойырте-
малт. Муро ден молитва кок вережат шуко уло. 
Священный Возымаш гыч лудмо ужаш, колышо 
е‰ верч мурымо стихир-влак, чеверласымаш да 
капым мландылан пуымо йўла веле ойыртемал-
теш.

Отпеваний мучаште, Апостол ден Еванге-
лийым лудмеке, священник разрешительный 
молитвам лудеш. Колышо е‰ын чонжым шыгы-
ремдыше нелыже да сулыкшо тиде молитва пол-



397

шымо дене рудалтеш, тудын деч кора‰далтеш. 
Колышо е‰ тыге Юмо да шке лишылже-влак 
дене сºраса, чонжо вес тўняш куштылгын кая. 
Тиде молитвам лудмо дене тудын сулыкшо-вла-
кым касарымым палышт да тудын верч утыжым 
ынышт шорт манын, иктаж лишыл е‰же разре-
шительный молитвам колышын пурла кидыш-
кыже кучыкта.

Тидын деч вара «Мыйым йºратыше-шамыч, 
чылан толза, титакемым кудалтен, шупшалын, 
мыйым ужатыза» манын, стихирым мурымо го-
дым лишылже-влак колышо е‰ дене чеверласат. 
Нуно колотка йыр савырнат, вуйыштым савен, 
сулыкыштым проститлаш йодыт, о‰ышто улшо 
юмо‰ам да са‰гаш пыштыме венчикым шуп-
шалыт. Отпеваний годым южгунам иктаж-могай 
амаллан кºра колотка петырыме лиеш, тунам ко-
лотка ўмбалнысе ыресым але священникын кид-
шым шупшалыт. Колышо е‰ын чурийжым куэм 
дене петырат. Священник тудын капышкыже ро-
кым ыресла шава, шкеже ойла: «Мланде да тудын 
ўмбалне мо уло, сандалык да тушто илыше-ша-
мыч — чылажат Юмын» (Пс.23,1).

Трисвятойым, «Святой Юмо, Святой Куатле, 
Святой Колыдымо, мемнам серлаге» молитвам 
мурен, колышо е‰ын капшым шўгарўмбаке ужал-
тарат. Колышо е‰ым шўгарыш волтымо годым 
чурийже эрвелыш ончышаш. Тыгодым адак суксо-
влакын мурымо Трисвятойым мурыман. Шўгар ўм-
баке утаралтмашын символжым — кандаш мучашан 
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ыресым — шогалтат. Ыресым кеч-могай материал 
гыч ышташ лиеш, формыжо гына чын лийже. Тудо 
колышо е‰ын йолжо воктене шогышаш да мелже 
дене колышо ваштареш мелын лийшаш. 

Ыресын ўлыл тореш о‰аже пурла велже дене 
кўшкº лийшаш. Иисус Христосым ыресеш пу-
далыме годым воктеныже кок разбойникым каз-
нитленыт. Шола велне кечыше разбойник Тудым 
мыскылен, а пурла велне улшыжо Христосын 
Юмо улмыжлан ўшанен да йодын: «Шке Кугыжа-
ныштет мыйымат шарне». «Тачак тушто лият», — 
вашештен тудлан Христос. Ыресын ўлыл о‰аже 
тиде разбойникын райыш кайымыжым ончыкта.

Поминка кочкыш
™стел йыр погынен, колышо е‰ нерген порын 

шарныме йўла ожнысек палыме. Колышо е‰ын 
чонжылан пайдам ышташ тыршен, православный 
христианин тыштат кумалшаш. Мутлан, Псалтирь 
гыч 17-ше кафисмым але панихидын кўчык чин-
жым, литиям, лудаш лиеш, вет тидым священник 
веле огыл, тыглай е‰ат ыштен кертеш. Псалтирь 
але молитвослов уке гын, тунам 90-шо псалом ден 
«Отче нашым» лудде, кочкаш шичман огыл.

Поминка годым эн ончыч кажныже изи-
шак коливым (кутьям) тамла. Тиде — шолтымо 
шыда‰ыш але рисыш мўй ден изюмым ешарен 
лугымо кочкыш. Тудым черкыш святитлаш на-
мият. Черкыште святитлыме огыл гын, ўмбакыже 
святой вўдым шыжыкташ лиеш.
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Поминка пўтº кечын эртаралтеш гын, коч-
кышым шыл, шºр да муно деч посна ямдылыман. 
Ни йошкар, ни ош арака лийшаш огыл. Арака — 
мландымбалысе куанын амалже, а колышо е‰ын 
чонжо тыгодым вес тўняште ала чот орлана? По-
минкашке лишыл е‰-влак йўаш да тамлын коч-
каш огыл, а тиде чон верч кумалаш погынат.

™стел коклаште улмо годым колышо е‰ нерген 
порым гына ойлыман, тудын сай пашажым, поро 
койыш-шоктышыжым шарналтыман. Марлаже 
ме ушташ, ушыш налаш, манына, а рушыжо «по-
минать, вспоминать» манеш, тугеже ме айдемын 
сайжым веле шарнышаш улына.

Чын Юмым палыдыме-влак колышо е‰ лўмеш 
кўмыж-совлам але портретше ончыко стаканеш 
аракам темен шындат, ўмбакыже кинде шултышым 
пыштат. Православныйлан тыге ыштылман огыл, 
вет е‰-влак шуко уто йўлам шонен луктыныт. Ик-
тым гына ме эре шарнышаш улына: мемнан шоч-
мына да колымына тичмашнек Юмын кидыште. 

«Кийыме мландыже пушкыжо лийже» манме 
шомакат атеист-шамычлан веле йºра, а ме, право-
славный-влак, кеч кўчыкын да кумалшаш улына: 

«Господь, колышо тиде айдеметын чонжым су-
апле верышке пурто, эрык дене але эрык деч посна 
ыштыме чыла сулыкшым проститле да Пылпомыш 
Кугыжанышышкет нал».

Кажне у кочкышым тамлаш тў‰алме деч он-
чыч тиде молитвам лудман. 
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Колышо е‰ым шарныме кече-влак
Колышо е‰ым черкыште нылле кече новопрес-

тавленный але вес тўняш шукерте огыл кайыше 
маныт. Жаплан пуымо мландымбалысе илыш гыч 
курымашлык илышыш куснымо годым айдемын 
чонжылан орландарымашым але вес семынже 
мытарстве-влакым эрташ логалеш, сандене тиде 
кечылаште тудын верч кумалме поснак кўлешан.

Кумшо, индешымше да ныллымше кечын пос-
нак чот кумалман. Палыман: колымо кечыже 
икымшылан шотлалтеш. Шукерте ожнак тыге 
ышташ тў‰алыныт. Апостол-влакын кўштыма-
шыште тыге возымо: «Кумшо кечын Ылыж кы-
нелше Христосым шарныме лўмеш кумшо кечым 
псаломым мурымо, молитвам лудмо дене палем-
дыза. Колышо лишыл е‰-влакым шарнен, ин-
дешымше кечым тыгак палемдыза. Моисейын 
колымекыже, израиль калык тудын верч нылле 
кече шортын, е‰ын колымыж деч вара теат ныл-
ле кече эртымым да идалыкым палемдыза». 

Тыгак айдемын колымо да шочмо кечыжым 
кажне ийын шарныме, тудын святойжын, кºн 
лўмжº дене лўмдымº лийын, кечыжым палемды-
ме йўла уло. Эн лишыл е‰-влак погынат да ончыч 
тудын верч кумалыт, вара ўстел коклаште шар-
налтен шинчат. Нунын кокла гыч иктажше тиде 
кечын черкыш, Юмын литургийыш, мия, кумал 
шога, литургийыште да панихидыште шарнаш за-
пискам пуа, коливым (кутьям) святитлаш намия.
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Колышо-влакым ушташ Православный Чер-
кыште лўмын палемдыме кече-влак улыт, тунам 
е‰-шамыч черкыш коштыт. Колышо-влак лўмеш 
панихидный ўстембаке (кануныш) тўрлº коч-
кышым кондат, шылан кочкышым гын кондаш 
ок лий. Службо пытымеке, тиде кочкышым хра-
мыште служитлыше-влаклан але нужна-влаклан 
пуэдат, тыгак йоча пºртлаш але шо‰го-шамычым 
ашныме верлаш колтедат. Панихидный ўстемба-
ке кондымо кочкыш колышо е‰ верч пуымо ми-
лостыньылан шотлалтеш.

Радинча кечын да Троице шуматкечын черкыш 
мийыме деч вара шўгарўмбаке каят. Тушто лишыл 
е‰-влакын шўгарыштым шотыш кондат, вара кума-
лыт. Шўгарўмбалан тўрлº кочкышым кодымо йўла 
православный е‰-влаклан келшен ок тол. Тиде чын 
Юмым палыдыме-влакын койышышт. Черкыште 
святитлыме кочкышым мландымбаке нигунам опт-
ыман огыл. Шўгарўмбаке миен, аракам йўмаш ты-
гак кугу сулыклан шотлалтеш. Тоштые‰-шамычлан 
эн чот кўлешанже — тиде мемнан кумалмына. Кеч 
тыгай кўчык молитвам лудаш кўлеш:

«Господь, колышо Шке айдемет-шамычын, мем-
нан родо-тукымна да лишыл е‰на-влакын, чоныш-
тым суапле верышке пурто, нунын эрык дене але 
эрык деч посна ыштыме чыла сулыкыштым про-
ститле да Пылпомыш Кугыжанышышкет нал».
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