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СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ
АЧАЛАН АКАФИСТ

1-ше  кондак
Мемнам аралыше чудотворец, Христослан слу-

житлаш ойырен налме е‰, тый чаманымашын там-
ле пушан шергакан ўйжым уло тўнялан пуэт, те‰ыз 
вўд наре шуко чудым ыштет. Святитель Николай 
ачана, тыйым йєратен моктем. Господь деч йодаш 
тоштмет дене мыйым чыла ойго деч утаре, да тыла-
нет мурем: Чудым ыштыше Николай ачана, куане.

1-ше  икос

Чыла чонаным пўрышє Юмо тыйым тўсет дене 
суксо гайым, а капкылет дене айдемым ыштен. 
Поро пиалан Николай ачана! Чонетын шуко саскам 
кондышо моторлыкшым ончылгоч ужын, Юмо чы-
лаштым тыге мураш туныктен: 

Аватын кєргыж гычак яндар улшо, куане; мучаш 
марте святитлыме, куане.

Шке шочмет дене ача-аватым єрыктарыше, куа-
не; шочмет деч вара вигак шўм-чон куатым ончык-
тышо, куане. 
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Сєрымє мландын кушкылжо, куане; Юмын шын-
дыме садын пеледышыже, куане.

Христосын виноград вондержын поро укшы-
жо, куане; Иисусын райжын чудым ыштыше 
пуше‰гыже, куане.

Райыште кушшо лилий пеледыш, куане; Христо-
сын тамле пушан миро ўйжє, куане.

Мўгырен шортмым поктен колтыметлан куане; 
йывыртымашым кондышо улметлан куане.

Чудым ыштыше Николай ачана, куане.

2-шо кондак

Юмын пуымо уш-акылан ачана, тамле пушан ўе-
тын ташлымыжым ужын, чон да кап дене волгал-
тына, илышым пуышо миром шарыше єрыктарыше 
е‰ улметым палена. Юмын порылыкшо дене йогы-
шо вўдым йўктымє семын тый е‰-влакым чудо дене 
темет, да нуно Юмылан ўшанен мурат: Аллилуиа. 

2-шо икос

Святой Троице нерген уш дене умылен керташ 
лийдыме туныктымашым умыленат да Никея ола-
ште святой ача-шамыч дене пырля православный 
вера верч чот шогенат. Эрге Юмо ден Ача Юмын 
иктєржым, чыла курым дечат ожно ик семын да ик-
гай властян улмым умылтаренат, а Арийын ушды-
мылыкшым почын ончыктенат, сандене ўшаныше-
влак тыланет тыге мураш тунемыныт:
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Поро койыш-шоктышын онарле ме‰гыже, куа-
не; ўшаныше-влаклан толын пурышаш ола, куане. 

Православный веран ўшанле пе‰гыдылыкше, ку-
ане; Эн Святой Троицын шергакан орваже да мокт-
ымашыже, куане.

Эрге Юмо ден Ача Юмым иктєр мокташ кўлмє 
нерген умылтарыше, куане; орышо Арийым святой 
е‰-влакын погынышт гыч поктен колтышо, куане.

Ачана-шамычын ачаштын чапланыше мотор-
лыкышт, куане; Юмын пуымо уш-акылан-влакын 
ушан порылыкышт, куане.

Шўмет гыч тулан мутым луктын кертше, куане; 
шке кўтўэтым сайын туныктен моштышо, куане.

Юмылан ўшанымашым пе‰гыдемдыше, куане; 
шояк туныктымашым сўмырал шуышо, куане.

Чудым ыштыше Николай ачана, куане.

3-шо кондак

Шўмыштет Юмым нумалше Николай ачана, тый 
чот орланыше-влакын шинчавўдыштым кўшыч 
пуымо куат дене ўштылат, шужышо-влакым пук-
шет, те‰ызыште коштшо-шамычым мастарын вў-
дет, черле-влакым паремдет да  чылаштлан полшет, 
кє Юмылан мура: Аллилуиа. 

3-шо икос

Николай ачана, тыйын святой улметын кўкшыт-
шым е‰-влак тичмашын каласен огыт керт, сандене 
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тыланет мландымбач огыл, а пылпомыш гыч мураш 
кўлеш ыле. Но ме, тыйын йєратымашет дене те-
мын, тыге мурена:

Кўтўчє ден пача-влаклан корным ончыктышо, 
куане; койыш-шоктышын святой яндарлыкше, ку-
ане. 

Куатле поро паша-влакын чумыргымо верже, ку-
ане; святыньын яндар да шергакан илыме верже, 
куане. 

Чот волгалтарыше да чылаштын йєратыме све-
тильник, куане; шєртнялге ўжара гай тичмаш вол-
гыдо, куане. 

Суксо-влак дене мутланаш йєрышє, куане; е‰-
влакын поро туныктышышт, куане. 

Чын ўшанымашын поро туныктымашыже, куане; 
шўм-чон ў‰ышылыкын тўсшє, куане. 

Капкыл алгаштарымаш деч утлаш полшышо, ку-
ане; мемнам Юмын куан дене темыше, куане. 

Чудым ыштыше Николай ачана, куане. 

4-ше  кондак

Поро пиалан Николай ачана, тыйын ыштыме 
чудо-влакетым кўлеш семын мокташ шонем, но 
ушемым єрмаш тўтан семын туржеш. Вет чылаж 
нерген каласкалаш шонет гын, кеч шуко йыл-
ман лият гынат, каласкален ок шукто. Тыйын гоч 
єрыктарышын мокталтше Юмылан ме мураш тош-
тына: Аллилуиа. 
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4-ше  икос

Юмын пуымо уш-акылан Николай ачана, лиш-
не да тораште илыше-шамычат тыйын ыштыме чу-
до-влакет нерген колыныт. Ойгышко логалше е‰-
шамычлан полшаш тый юж ўмбалан, порылыкын 
куштылго шулдыржо дене, эн ончыч толын шуат да 
чылаштым вашке утарет, кє тыланет мура:

Шўлык гыч утарыше, куане; Юмын порылык-
шым пуышо, куане.

Вучыдымо осалым поктен колтышо, куане; вучы-
мо порылыкым кондышо, куане.

Ойгышто улшо-влакым лыпландарыше, куане; 
е‰ым шыгыремдыше-шамычлан шыдешкен, ўчым 
шуктышо, куане.

Юмын пуымо чудо-влакын ташлыше э‰ерже, ку-
ане; Христос Юмын возымо законжо, куане.

Камвочшо-влакын ўшанлын нєлталтмышт, куа-
не; чын шогышо-влакын пе‰гыдылыкышт, куане.

Чыла шоям чарашке лукшо, куане; да уло чынын 
шукталтмыже, куане. 

Чудым ыштыше Николай ачана, куане.

5-ше  кондак

Чудым ыштыше святой Николай ачана, 
те‰ызыште ойгыш логалше-шамыч деке тый Юмын 
колтымо шўдыр гай миенат. Сєрвален ўжшє-шамыч 
деке миен от шу гын, нуно колат ыле, вет тунам 
ия-шамыч лўдде чо‰ештылыныт да корабльым вў-
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дыш колташ тєченыт. Тый нуным чаренат да поктен 
колтенат, а ўшанле е‰-влакым тыйын гоч утарыше 
Юмылан мураш туныктенат: Аллилуиа. 

5-ше  икос
Поро пиалан Николай ачана, йорло улмыштлан 

кєра намыслын марлан пуаш ямдылыме ўдыр-влак 
тыйын чот чаманыметым ужыныт: вет йўдым ну-
нын шо‰го ачаштлан кум кылдыш шєртньым шо-
лып пуэнат да уло ешыштым сулыкыш пурымо деч 
утаренат, сандене кызыт чылашт деч тыгай мокт-
ымашым колат: 

Кугу чаманымашын шергакан атыже, куане; е‰-
влак нерген ончылгоч шонен пыштымын шуктал-
тмыже, куане.

Тый декет йодын толшо-влаклан кочкыш да йы-
выртымаш, куане; шужышо-влаклан пытыдыме 
кинде, куане.

Мландымбалне йорлын илыше-влаклан Юмын 
пуымо поянлык, куане; незер е‰-шамычын вашке 
нєлталтмышт, куане.

Йорло-влакын йодмыштым вашке колын шукты-
шо, куане; ойгышто улшо-влак верч порын тыршы-
ше, куане.

Кум ўдырым сулыкдымын марлан пуышо, куане; 
яндарлыкым тыршен аралыше, куане.

™шаным йомдарыше-влакын ўшанышт, куане; 
уло тўнян йывыртымашыже, куане. 

Чудым ыштыше Николай ачана, куане.
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6-шо кондак

Поро пиалан Николай ачана, ойгышто улмо го-
дым вашке полшымет нерген уло тўня ойла, вет ик 
жапыштак тый мландымбалне коштшо-влаклан да 
те‰ызыште улшо-шамычлан полшаш писын толы-
нат да ойго деч чылаштым аралет, кє Юмылан мура: 
Аллилуиа. 

6-шо икос

Поро кўтўчє Николай ачана, амал деч посна 
пушташ судитлыме воевода-шамычын сєрвалы-
мыштым колынат, нуным колымаш деч утарымет 
дене илышын волгыдыжо семын волгалтынат. Ку-
гыжалан йўдым омешыже конченат да тудым лў-
дыктенат, воевода-шамычын илышыштым арален 
кодаш кўштенат. Нунын дене пырля меат тыланет 
таум ыштен мурена:

Тыйым сєрвален ўжшє-шамычлан полшышо, ку-
ане; амал деч посна пушташ шонышо-влак деч ута-
рыше, куане.

Шоям ойлышо-шамыч деч аралыше, куане; осал 
ка‰ашым шалатыше, куане.

Чыла шоям э‰ыремышвот гай ўштылшє, куане; 
чыным чапландарен нєлтышє, куане.

Титакдыме-шамычым казамат гыч утарыше, ку-
ане; колышо-влакым ылыжтен кынелтыше, куане.

Чыным почын ончыктышо, куане; шоям пыта-
рыше, куане.
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Титакдыме-шамычым керде деч утарыше, куане; 
тыйын гоч волгыдым ужмыштлан куане. 

Чудым ыштыше Николай ачана, куане.

7-ше  кондак

Николай ачана, тый еретик-шамычын Юмым 
мыскылыше неле шўлышыштым кора‰денат, а 
шкеже чынжымак тамле пушан єрыктарыше миро 
лийынат: Ликийысе Миры олан е‰же-влакым кў-
тен ашненат да порым пуышо шке ўет дене уло тў-
ням теменат. Юмылан йырнык улшо сулыкын неле 
шўлышыжым мемнан дечат поктен колто, да меат 
Юмылан йєрышын мурена: Аллилуиа. 

7-ше  икос

Святой Николай ачана, тый утарыше ковчегым 
виктарыше у Ной гай улат: вет ойгын тўтанжым 
шкеак поктен колтет да Юмын ласкалыкшым ну-
нылан кондет, кє тыге мура:

Тўтаныш логалше-влакын шып верышт, куане; 
вўдыш пуре‰гайыше-влакын ўшанле утарышышт, 
куане. 

Вўдтолкынышто ийын коштшо-влаклан поро 
виктарыше, куане; те‰ызысе пуламырым чактары-
ше, куане. 

Тале мардежыш логалше-влак дене пырля кайы-
ше, куане; кылмен орланыше-шамычым ырыкты-
ше, куане. 
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Ойган пычкемышым поктен колтышо волгыдо, 
куане; мландын чыла тўржым сотемдарыше кече, 
куане. 

Е‰-шамычым сулыкын келгытше гыч утарыше, 
куане; сатанам тамык пундашыш сўмырал шуышо, 
куане. 

Юмын чаманымашын келгытшым тыйын гоч 
лўдде сєрвалымыланна куане; шыдын ташлымыже 
деч тыйын полшымет дене утаралтме да Юмо дене 
тынысым мумылан куане. Чудым ыштыше Николай 
ачана, куане.

8-ше  кондак

Поро пиалан Николай ачана, тый декет толшо-
влаклан тыйын святой черкет єрыктарыше чудо гай. 
Юмылан да тыланет ўшанен, тушто изишак веле ку-
малына гынат, ме неле чер деч паремына да ўшанен 
мурена: Аллилуиа.

8-ше  икос

Шўмыштет Юмым нумалше Николай ачана, тый 
чынжымак чылаштлан полшышо улат. Мландым-
балне илыше-влакым эрыкыш лукшо, пукшышо да 
вашке паремдыше улат, тый декет толшо-влакым 
иктыш погет, да нуно моктен мурат:

Чыла пареммашын негызше, куане; чот орланы-
ше-влаклан полшышо, куане. 
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Сулыкын пычкемыштыже йомын коштшо-вла-
клан волгыдо ўжара, куане; пашаште пўжалт орла-
ныше-влак-лан пылпомыш гыч пуымо лупс, куане. 

Йорло-влаклан мо кўлешым пуышо, куане; йод-
шо-влаклан утымеш ямдылыше, куане. 

Мемнан йодшашнам ончылгочак палыше, куане; 
чалемше-шамычын вийыштым уэмдыше, куане. 

Тєр корно гыч кора‰ше-шамычым шылталыше, 
куане; Юмын тайныжлан ўшанлын служитлыше, 
куане. 

Кєранымашым тыйын полшымет дене се‰ы-
мылан куане; тыланет кєра шке илышнам тєр кор-
ныш лукмыланна куане. Чудым ыштыше Николай 
ачана, куане.

9-ше  кондак

Мемнам арален налше Николай ачана, тыйын по-
лышетым кычалше-влакын чыла черыштым кушты-
лемде, чоным паремдыше, шўмым йывыртыктыше 
порылыкым пу, да нуно Юмылан мурат: Аллилуиа.

9-ше  икос

Юмын пуымо уш-акылан Николай ачана, тый ма-
старын ойлен моштышо-шамычым вожылтаренат, 
Юмын Кумытло улмыжым ойыраш тєчышє Арий 
ден Святой Троице нерген умылымашым лугышо 
Савеллийым чактарен се‰енат, мемнам чын вера-
ште пе‰гыдемденат, сандене тыланет тыге мурена:
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Поро чапым аралыше авыртыш, куане; шотды-
мылыкым пытарыше керде, куане.

Юмын кўштымыжым умылтарыше, куане; Юмы-
лан йырнык туныктымаш-шамычым пытарыше, ку-
ане.

Пылпомышыш кўзаш мыланна Юмын пуымо 
тошкалтыш, куане; шукыштлан аралалташ Юмын 
ямдылыме леведыш, куане.

Ушан огылжымат шке мутет дене ушаным ыш-
тыше, куане; шке койыш-шоктышет дене його-ша-
мычымат пашалан таратыше, куане.

Юмын шўдымашыже-влакын пытыдыме волгы-
дыжо, куане; Господьын чыныш лукмашыжын вол-
гыдо кечы-йолжо, куане.

Тыйын туныктымашет дене еретик-шамычын 
вуйышт шаланымылан куане; ўшанле е‰-шамычын 
тыланет кєра чапланымыштлан куане.

Чудым ыштыше Николай ачана, куане.

10-шо кондак

Мемнан Николай ачана, чонетым утараш шо-
нен, шўлышетлан эрыкым пуэн, капет ден чонетым 
сорлыкленат. Мутланыде илыме да уда шонымаш 
ваштареш кучедалмаштет тый чыла пашатым Юмо 
нерген шонымаш дене виктаренат. Тидын дене тич-
маш уш-акылыш шуынат, сандене Юмо да Суксо-
шамыч дене  мутланаш тоштынат да эре муренат: 
Аллилуиа.
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10-шо икос

Поро пиалан ачана, чудо-влакетым моктышо 
да аралтышетым йодшо е‰лан тый пырдыж улат. 
Поро пашана шагал гынат, мемнам тўрлє йорлылык 
да зиян деч, чер да ойго деч утаре, вет ме тыланет 
йєратен мурена:

Курымашлык йорлылык гыч утарыше, куане, ку-
рым-курымаш поянлыкым пуышо, куане.

Чыным шужышо гае кычалше-влаклан пытыды-
ме кочкыш, куане; илышым йўмє шумо гае кычал-
ше-влаклан йўын пытарыдыме вўд, куане.

Тўрлє пудыранчык да кредалмаш деч аралыше, 
куане; казамат да плен гыч утарыше, куане.

Ойгышто улмо годым чапле аралтыш, куане; осал 
е‰ын кержалтмыж деч ўшанлын пыдал налше, куане.

Шукыштым колымаш деч кора‰дыше, куане; 
шотлен пытарыдымын шуко е‰ым сусыргыде ара-
лен кодышо, куане.

Сулыкан-шамычымат шучко колымаш деч утарен 
кодыметлан куане; Юмым сєрвалымет дене сулы-
кыштым касарыктыше е‰-шамычым курымашлык 
илышлан арален кодыметлан куане.

Чудым ыштыше Николай ачана, куане.

11-ше  кондак

Поро пиалан Николай ачана, тый Эн Святой 
Троицылан чылашт деч шуко мурым конденат, шке 
ушет, мутет да пашат дене тыршен, чын веран за-



15

конжым тичмашын умылтаренат, да мемнамат Тро-
ицыште улшо ик Юмылан ўшанымаш, ўшан да 
йєратымаш дене мураш туныктенат: Аллилуиа. 

11-ше  икос

Юмын ойырен налме Николай ачана, илышын 
пычкемышыштыже улшо-шамычлан кечыйол гай 
улметым ужына, вет Троицын эре улшо Волгыдыжо 
нерген тый ужаш лийдыме волгыдо суксо-влак дене 
мутланет да ўшанле-шамычын чоныштым сотемда-
рет, кє тыланет мура:

Кум кечан Волгыдын ўжараже, куане; шичдыме 
Кечын эрденысе шўдыржє, куане.

Юмын тулжо дене чўктымє сорта, куане; ия-ша-
мычын шотдымылык тулыштым йєртыметлан куа-
не.

Чын ўшанымашым раш умылтарыметлан куане; 
Поро Уверын волгыдыжын пеш моторын чолгыж-
мыжо, куане.

Юмо нерген кўлдымаш туныктымашым йўлал-
тыше волгенче, куане; алгаштарыше-шамычым лў-
дыктышє кўдырчє, куане.

Чын умылымашым туныктышо, куане; умылаш 
лийдыме ушым рашемдыше, куане.

Пўрымє-шамычлан кумалмашым пытарыше, ку-
ане; мемнам Троицыште улшо Пўрышылан кума-
лаш туныктыметлан куане. Чудым ыштыше Нико-
лай ачана, куане.
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12-шо кондак

Чот моктымо Николай ачана, тыланет Юмын 
пуымо порылык нерген пален, куанена, тыйым 
шарныме кечым кўлеш семын пайремлена да тый-
ын єрыктарыше аралтышет деке уло чон дене то-
лына. Ме тыйын чыла сай пашатым те‰ыз ошма 
ден кавасе шўдыр гаяк шотлен луктын она керт да, 
єрмаш дене темын, Юмылан мурена: Аллилуиа. 

12-шо икос

Чот моктымо Николай ачана, ыштыме чудо-вла-
кет нерген мурен, тыйым моктена, вет Троицыште 
чапландарыме Юмо тыйын гоч єрыктарышын чап-
ланен. Чудым ыштыше святойна, ме чон гыч лек-
ше шуко псалом ден мурым тыланет кондена гынат, 
тыйын ыштыме порылыкетын кўкшытшым тўрыс 
моктен она керт, тидлан єрын, тыланет мурена:

Кугыжаланыше-влакын Кугыжашт ден озаланы-
ше-влакын Озаштлан служитлыше, куане; Тудын 
пылпомышысо куатше-шамыч дене пырля илыше, 
куане.

™шанле е‰-влаклан полыш, куане; христиан ту-
кымын кўкшытшє, куане.

Се‰ымаш дене ик лўман, куане; се‰ымаш вуй-
шўдыш дене палемдыме е‰, куане.

Чыла порылыкын воштончышыжо, куане; тый 
декет  толшо-влаклан пе‰гыде пырдыж, куане.

Юмо да Юмын Ава деч вара уло ўшаннам ты-
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ланет пыштымыланна куане; капнан тазалыкше да 
чоннан утаралтмашыже, куане.

Курымашлык колымаш деч тыйын сєрвалымет 
дене утлымыланна куане; мучашдыме илышлан 
тыйын полшымет дене йєрышє лиймыланна куане. 

Чудым ыштыше Николай ачана, куане.

13-шо кондак

Ойгырышо чыла е‰ым лыпландарыше, эн свя-
той, эн єрыктарыше Николай ачана, тачысе кумал-
мынам йєратен нал да тамыкысе тул деч мемнам 
утараш Господьым Юмылан йєрышє порылыкет 
дене сєрвале, тый денет пырля мыланнат мураш 
лийже ыле: Аллилуиа. 

(Тиде кондак кум гана лудалтеш, вара эше 1-ше 
икос ден 1-ше кондак да кок молитва лудалтеш)

1-ше  икос

Чыла чонаным пўрышє Юмо тыйым тўсет дене 
суксо гайым, а капкылет дене айдемым ыштен. 
Поро пиалан Николай ачана! Чонетын шуко саскам 
кондышо моторлыкшым ончылгоч ужын, Юмо чы-
лаштым тыге мураш туныктен: 

Аватын кєргыж гычак яндар улшо, куане; мучаш 
марте святитлыме, куане.

Шке шочмет дене ача-аватым єрыктарыше, куа-
не; шоч-мет деч вара вигак шўм-чон куатым ончык-
тышо, куане. 
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Сєрымє мландын кушкылжо, куане; Юмын шын-
дыме садын пеледышыже, куане.

Христосын виноград вондержын поро укшы-
жо, куане; Иисусын райжын чудым ыштыше 
пуше‰гыже, куане.

Райыште кушшо лилий пеледыш, куане; Христо-
сын тамле пушан миро ўйжє, куане.

Мўгырен шортмым поктен колтыметлан куане; 
йывыртымашым кондышо улметлан куане.

Чудым ыштыше Николай ачана, куане.

1-ше  кондак

Мемнам аралыше чудотворец, Христослан слу-
житлаш ойырен налме е‰, тый чаманымашын там-
ле пушан шергакан ўйжым уло тўнялан пуэт, те‰ыз 
вўд наре шуко чудым ыштет. Святитель Николай 
ачана, тыйым йєратен моктем. Господь деч йодаш 
тоштмет дене мыйым чыла ойго деч утаре, да тыла-
нет мурем: Чудым ыштыше Николай ачана, куане.

1-ше  молитва

О пеш святой Николай, Юмылан чот йєрышє, 
мемнан шокшо аралтышна да чыла ойгышто вашке 
полшышына! Мылам, сулыканлан да тиде илышы-
ште шўлыканлан, полшо, мыйын чыла сулыкем, 
кудым самырыкем годым, уло курымем мучко шке 
пашам, шомакем, ушем да чыла шижмашем дене 
ыштенам, проститлаш Господь Юмым сєрвале да 
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мыланем, эн сулыканлан, чонем лекме годым полшо. 
Господь Юмым, чыла чонаным Ыштышым, мыйым 
южысо мытарстве да курымаш йєсланымаш деч ута-
раш сєрвале, да Ачам, Эргым, Святой Шўлышым да 
тыйын чаманыше аралтышетым эреак моктем, кыз-
ытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. Аминь.

2-шо молитва
О пеш чаманыше мемнан святой Николай ачана! 

Тыйын чаманен утарыметлан ўшанен кумалше да алал 
кумылын чыла сєрвалыше-шамычлан тый кўтўчє гае 
арален ашныше туныктышо улат; вашке тарванен, 
Христослан инаныше-шамычым нуным пытарыше 
пире деч арале; илыме чыла элыштым калык пуды-
раныме да мланде чытырналтме деч, тушманын пы-
зырен толмо да шке коклаштышт кредалме деч, шу-
жымаш, кугу вўд да тул деч, керде да кенета колымо 
деч шке святой кумалмет дене арален ашне. Казама-
тыште шинчыше кум е‰ым чаманен, нуным кугыжан 
шыдыж дене руалыктен пуштмо деч утарымет гаяк, 
мемнамат тугак чамане; ме уш, шомак да паша дене, 
пычкемышыште илыме гае, языкеш варнен пытенна, 
Юмын шыдыж деч, курым мучко орландарыме деч 
мемнам утаре. Вара тыйын кумал полшымет дене, 
Шкенжын чаманыше кумылжо дене, поро куатше 
дене Христос Юмо тиде ўмырыштє мыланна ласка 
да языкдыме илышым пуа, шола могыреш шогалме 
деч утара, святой-шамыч дене пырля пурла могыреш 
шогалаш йєрышым ышта. Аминь.



20

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙЫН АЧАЛАН
6/19 декабрь (345)

Тропарь ,  4 -ше  сем

Вашталташ лийдыме Чынлык тыйым шке 
кўтўэтлан ўшанымашын корныжым, ў‰ышы-
лыкын тўсшым да языкыш пурыде илаш 
туныктышым ыштен, сандене тый ў‰ышылыкет 
дене – кўшнысым, йорлылыкет дене поянлыкым 
погенат. Святой Николай ачана, мемнан чоннам 
утарыже манын, Христос Юмым сєрвале.

Кондак ,  3 -шо сем
Преподобный святой ачана, Миры олаште тый 

священный пашам ыштенат: Христосын Поро 
Увержым шуктен, чонетым шке е‰ет-влак верч 
пыштенат, титакдыме-шамычым колымаш деч 
утаренат да Юмын порылыкын кугу тайныжлан 
служитлыше семын святитлалтынат.

Величаний
Тыйым моктена, тыйым моктена, святитель 

Николай ачана, тыйым пагален шарнена, вет 
тый мемнан верч Христос Юмынам сєрвалет.
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СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ АЧАЛАН 
9/22 май (1087)

Тропарь ,  4 -ше  сем

Волгыдо кугу куан лийме кече дене Бар ола 
йывырта, да тидлан верч уло тўня духовный муро-
влакым мура: таче священный кугу куан кече, 
Святитель да Чудым ыштыше Николайын кугун 
пагалыме да шуко паремдыше капшым вес верыш 
кусарымаш. Мемнан верч шогышо Великий 
Николай, кузе шичдыме кече волгыдым колтымо 
йоллаж дене волгалтеш, ўшанен сєрвалыше-
влак деч пычкемыш алгаштарымашым да ойгым 
тугак поктен колто да утаре мемнам.

Кондак ,  3 -шо сем

Святитель Николай, эрвел гыч касвел марте 
тыйын капет шўдыр гае кўзен, тыйын кайымет 
дене те‰ыз святитлалтын, да Бар ола тый 
денет поро пўрымашым налеш: пеш сылне, 
єрыктарыше да чаманыше Чудотворец, мемнан 
деке толынат.
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ЧУДЫМ ЫШТЫШЕ
СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ АЧАН 

ИЛЫШЫЖЕ

Сандалыкыште йєрыдымє волгыдо шўдыр йўла, 
лўмжє тудын — святитель Николай Чудотворец. 
Шуко волгыдо святой-влак кокла гыч Чудым ыш-
тыше святой Николайым эн чот пагалымаш уло 
христиан тўняште шарлен. Тудын шўмжє е‰ын ой-
гыжым шы‰дарен, орланыше чоным лыпландарен 
да ырыктен кертын, а илыш корныжо йєратымаш 
гоч шуктымо паша дене волгалтын. Тудын кўкшє, 
виян да мондалтдыме пашаже-влак чыла тукымы-
нат чонешыже поро кышам коденыт. 

Тиде шўмын эн ўшанле, чот полшышо да левед 
аралыше улмыжым е‰-влак чыла вере палат. Свя-
той Николай Чудотворецым православный христи-
ан-шамыч веле огыл, протестант-влакат пагалат. 
Тидыжым уш дене умылтарен мошташат ок лий, 
вет туныктымыштым шотыш налаш гын, нунылан 
святой-влакым мокташ чарыме. Чудым ыштыше 
святой Николай єрыктарыше порылыкшо да вашке 
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полшымыжо дене чапланен, сандене тўрлє элыште 
ойыртемалтше йўла шарлен. Тудым пагален шарны-
ме кече деч ончыч Голландийыште йоча модышым 
чот ужалат, вет эрлашым эрдене йоча-влак поро 
Николайын пєлекшым чон пырткен вучат. Лютеран 
верам кучышо моло элыштат тыгай йўла уло.

Христосын волгыдыж деке лишемын шудымо 
язычник-влакат Чудым ыштыше святой Николайым 
чот пагалат. Йўдвел кундемыште илыше-влакын 
нелылыкыш логалмышт годым тудо поснак писын 
полша, вет тушто поранжат кугу, йўштыжат витара, 
корнымат вашке йомдараш лиеш. Те‰ызыш лекше-
влакын пушыштым сер деке виктара, мє‰гышт то-
лын шуаш йєным ышта. Святой Николай Чудотво-
рецын полшымыж дене утаралтше е‰-влак вара руш 
олашке толыт. Нуно черкыш пурат, тудын тўсшым 
юмо‰аште ужын, шкешт дене мо лиймым каласка-
лат, сортам чўктен, шортын-шортын кумалыт, таум 
ыштат.

Святитель Николайым моктымаш чыла калык 
коклаште уло, тудым йєратымаш ўшаныше-влакын 
чоныштым темен. Тукым гыч тукымыш е‰-влак ту-
дым сєрвалат. Кєм тудо лыпландарен да чаманен 
гын, молыштат тудлан нунын семынак ўшанат. По-
сна е‰-влак веле огыл, а шуко эл ден калык-влак 
тудын могырыш ўшанен ончат.

Святитель Николай Чудотворец азийысе Ликий 
кундемын Патар олаштыже шочын. Тудын ача-ава-
же, Феофан ден Нонна, Юмылан ўшанен, порын 
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иленыт. Николай лўм «калык-влакым се‰ыше» 
манын кусаралтеш. Калык-влакым тудо вий дене 
огыл, а шке йєратымашыже да полышыжо дене 
се‰ен, ўшанле йолташ лийын. Эргым ыштымеке, 
аваже пеш вашке пе‰гыдемын, тидын деч вара йо-
чаже лийын огыл. Юмын пуымо йоча, тынеш пур-
тымо годым, вўдыштє шке ора кум шагат пе‰гыдын 
шоген, тидын дене Святой Троицым чапландарен. 
Юмо ончылно пурла могырышто шогышашыжым 
ончылгоч палдарен, аважын шєржым пурла могыр 
чызе гыч веле шупшылын. Вўргечын да кугарнян 
кас молитва деч вара веле шєрым кочкын. Йочаш-
тын изиж годымак тудын пўтым кучышо е‰ лийша-
шым ача-аваже шижыныт.

Святой возымашым тунемаш жап шумеке, рвез-
ын кугу моштымашыже почылтын. Вийвал пагыты-
ште шкем пе‰гыдын кучымо дене єрыктарен: уто 
шомакым ойлен огыл, ончалтышым ўдырамаш-влак 
ўмбак виктарен огыл. Илышыже храмыште эртен, 
ушыжо Юмо нерген шонен, йўдшє-кечыже молитвам 
да Юмын книгам лудын. Тудын кєргыштыжє Юмын 
Шўлыш илен. Шке тыршымыже, шонымыжын кел-
гытше да паша лектышыже дене тудо старец гай, 
Юмым палыше ушан шо‰гые‰ гай, лийын. Рвезы-
лан чўчўжын, Патар олан епископшо Николайын, 
лўмжым пуэныт. Тукым шольыжын ойыртемалтше 
койыш-шоктышыжым ужын, тудым Юмылан слу-
житлаш пуаш ача-аважлан темлен. Нуно, шинчавўд 
дене сєрвален, Юмо деч пєлек семын налме эргыш-
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тым пуаш келшеныт. Тукым шольыжым пресвитер-
лан шогалтыме годым епископ Николай калыклан 
тыге каласен: «Иза-шольо-влак, мый кызыт млан-
дымбалне у кече нєлталтмым ужам. Тудо ойгышто 
улшо-влакым чаманаш да лыпландараш тў‰алеш. 
Тыгай кўтўчым мушо кўтў поро пиалан лиеш. Вет 
тудо йомшо-шамычын чоныштым порын кўтен 
ашна, орланыше ден шўлыкан-влаклан полышым 
пуа».

Священник лиймекыже, Николай эше чот ку-
малаш тў‰алын, Пылпомышысо капдыме шўлыш-
влакын тыршымыштым тудо мландымбалнак он-
чыктен. Чўчўжє Палестиныш кумалаш каен, черке 
пашам вуйлаташ Николай шольыжлан ўшанен. Тиде 
жапыште самырык е‰ын ача-аваже колен. Нунын 
деч кодшо поянлыкым Николай йорло-влаклан пу-
эден.

Патар олаште пагалыме ик поян е‰ вучыдымын 
йорлештын. Ончычсо йолташыже-влак тудын деч 
кора‰ыныт. Ешыште кум мотор ўдыр кушкын шуын. 
Кунам ни кочкаш, ни чияш нимо кодын огыл, ача 
ўдыржє-влакын моторлыкышт дене торгаяш шонен 
пыштен. Йорлештше е‰ын шонымыжым Николай 
пален, тудым намысыш пурташ огыл манын, по-
лышым шолып пуэн. Йўдым пєртышт деке лише-
мын, шєртньыжым окна гыч пєлемыш кудалтен, а 
шкеже тушеч писын каен. Озае‰ эрдене окса меша-
кым муынат, чот єрын, кумылжо тодылалтме дене 
шортын колтен. Тудо Юмым да полышым пуышо 
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е‰ым моктен, икмыняр жап гыч ик ўдыржым мар-
лан пуэн. Шєртньыжє кузыкым пуаш ситен.

Шєртньын могай кўлешлыклан кайымыжым 
пален налмеке, святитель Николай куанен. Йўдым 
тудо уэш нунын пєртышт деке лишемын, адак окна 
гыч пєлемыш шєртньым кудалтен. Оксам мумеке, 
озае‰ таум ышташ шонен, поро е‰ым палдары-
же манын, Юмым сєрвален. Ынде тудо кокымшо 
ўдыржым марлан пуэн кертын. Кумшо ўдыржымат 
Господь шке полышыж деч посна ок кодо манын, 
чоныштыжо ўшан илен. Палыдыме поро е‰ым уж-
шаш верч ача эре эскерен, йўдымат мален огыл. 
Святой Николайын кудалтыме окса йўкым колын, 
тудо пєрт гыч куржын лектын. Поктен шуын да, 
Николай ончылан сукен возын, манын: «Тый мы-
ланна, нигуш пурен каяш єршє-влаклан, полшы-
шо да мемнан утарышына улат. Тый от лий гын, 
ўдырем-шамыч дене пырля мыят содомысо тулеш 
йўлем ыле».

Святой Николай пєръе‰лан кынелаш полшен, 
окса нерген е‰лан ойлаш кўштен огыл. Йорлылан 
полшен, шужышым пукшен, вургем укеаным чик-
тен, кўсыным тўлен кертдыме-шамычын кўсыныш-
тым тўлен. Чылаж нерген каласкаленат шукташ ок 
лий. Тудын чонжо святой мландым ужшаш верч 
йўлен, корабль дене тушко каен. Корабльыш ди-
аволын пурымыжо да е‰-влакым пытараш шоны-
мыжо нерген святой пален. Тидын нерген молыла-
нат каласен. Трук кава пычкемышалтын, кугу тўтан 
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тў‰алын. Колымаш деч лўдын, чыланат святой Ни-
колайым кумалаш йодыныт. Святой уло чонжым 
пыштен кумалаш тў‰алын, да чудо лийын — мар-
деж шыпланен, те‰ыз лўшкымым чарнен! Свя-
тойын ончылгоч шижтарымыжлан, тыгай кугу ўшан 
дене кумалмыжлан єрын, е‰-влак Юмым да шке 
утарышыштым моктеныт. Корабльыште служит-
лыше ик пєръе‰ сомыл дене мачтыш кўзен, тушеч 
камвозын да колен. Святой тудымат шке молитваж 
дене ылыжтен. Александрий олашке сайын толын 
шумеке, святитель Николай тушто илыше шуко 
черлым да ия кучыман е‰ым паремден, шкеже вара 
Палестиныш каен.

Голгофышто тудо уло йєратымашыже, уло ўша-
нымашыже дене чон пыштен кумалын. Ыресеш 
пудалыме Иисус Христосым чапландарен, Тудын 
лўмжє дене кылдалтше чыла верыш коштын савыр-
нен. Тунам Сион курыкышто изирак ик храм шо-
ген. Преданий почеш, Иисус Христосын Причастий 
таинствым шуктымо да апостол-влак ўмбак Святой 
Шўлыш волымо пєртеш тиде черкым почмо ул-
маш. Йўдым Николай черкыш кумалаш пураш шо-
нен, петырыме омса тудын ончылно шкак почыл-
тын. Шонымыжым шуктымеке, святой Николай ир 
мландыш илаш кайынеже ыле, но Юмо тудлан шо-
чмо мландышкыже каяш кўштен. Тудлан эше епи-
скоп служенийым шукташ пўралтын улмаш. Мє‰гє 
каяш корабльыш шинчын, а тудым вес велыш вик-
тареныт, святительын сєрвалымыжым колыштын 
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огытыл. Юмо шке е‰же-влакым мыскылаш ок пу — 
тунамак тўтан мардеж тў‰алын да корабльым свя-
той Николайын шочмо кундемже могырыш конден. 
Ондалаш шонышо-влакым тудо шылтален огыл, а 
благословитлен колтен.

Николайын чўчўжє святой Сион монастырьым 
негызлен. Иерусалим гыч пєртылмеке, Николай 
тушко каен да колымешкыже туштак илаш шонен. 
Кумалмыж годым тудлан икана йўк шоктен: «Ни-
колай, Мый дечем чап венецым налнет гын, тўнян 
порылыкшо верч тыршаш тў‰ал». Тыге кўштымым 
колмеке, мом ыштышаш нерген тудо чот єрын, но 
йўк уэш шоктен: «Мыйын вучымо саскам тый вес 
пасушто куштет. Мыйын лўмем чапландарышаш 
верч тый калык коклаш кай».

Шочмо Патарыштыже Николайым чылан пале-
ныт да чапландараш тў‰ал кертыныт, сандене тудо 
Ликий кундемын Миры олашкыже кая. Тушто он-
чыч чот йорлын ила, вуй пышташ вержат уке ул-
маш. Тудын миен пурымо верже Господьын храмже 
лийын.

Тунам Мирысе архиепископ колен. Ликий кун-
дем гыч епископ-шамыч вес архиепископым сай-
лаш толыныт. Нуно ик ойыш шуын кертын огытыл. 
Келшыше е‰ым Господь Шке ончыктыжо манын, 
пўтым кучаш да кумалаш тў‰алыныт. Кугурак епи-
скопын кумал шогымыж годым волгыдо е‰ кончен 
да черке деке каяш кўштен. «Юмын ойырен налме 
е‰же эрла эн ончыч кумалаш толеш. Лўмжє Нико-
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лай, тудым чап дене вашлийза да архиепископлан 
шогалтыза» — манын. 

Эрдене тыгак лийын — святой Николай эн он-
чыч толын, но епископын йодмыжлан иканаште 
вашештен огыл. Уэш йодмылан тыге манын: «Мый-
ын лўмем Николай. Мый тыйын святынетын кулжо 
улам». Юмын ойырен налме е‰ улмыжым умылен, 
епископ тудым моло-влак деке на‰гаен.

Тыге лийме нерген шомак вашке шарлен, храм 
деке шуко калык погынен. Кугурак епископ ойлен: 
«Иза-шольо-влак, Святой Шўлышын ойырен пуы-
мо е‰ым вашлийза. Тудо тендан чонда верч тыр-
шаш тў‰алеш. Юмо тудым Шке шогалтен. Юмын 
кўштымыжым шуктен, ме тудым муынна. Юмын 
суд кечын Юмо ончыко ме тудын туныктымыжо 
почеш шогалына манын, ўшанем».

Калык пеш куанен. Николай ончыч торешла-
нен гынат, е‰-влакын йодмыштым шуктен. Кел-
шыдежат ок лий ыле, вет икмыняр жап ончыч тудо 
Христосым Шкенжымак ужын. Утарыше тудлан 
шєртньє коман, жемчуг дене сєрастарыме Поро 
Уверым (Евангелийым) пуэн. Юмым Шочыктышо 
Эн Святой Ава воктенак шоген да тудын ўмбакыже 
святительын вургемжым пыштен. 

Юмын ойырен налме е‰же святитель пашам 
тў‰алмыж годым шкаланже тыге каласен: «Ни-
колай, тыгай сан тый дечет вес илыш-йўлам йо-
деш. Тый ынде шке верч огыл, а моло е‰-влак 
верч илышаш улат». Тылеч вара святительын ом-
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саже чыла е‰лан почылтын. Христосын Еванге-
лийыште туныктымыжым святитель Николайын 
илышыже воштончыш гай ончыктен. Тудо ў‰ышє 
да поро лийын, кугешнымаш деч кора‰ын. Тыглай 
вургемым чиен, кочкышыжо эре пўтє годсо гай, 
тудыжымат кастене гына, кечылан ик гана, коч-
кын. Чыла прихожан-шамычлан поро ача лийын: 
толшо-влакын йодмыштым шуктен, тулык е‰лан 
илаш верым пуэн, кўчызым пукшен, шортшым 
шыматен. Шотан ойым пуэн моштышо кок е‰ым 
полышкалаш налын да нуным священниклан шо-
галтен.

Тудо жапыште Диоклетиан ден Максимиан ку-
гыжаланеныт да христиан-шамычым поктылаш 
тў‰алыныт: казаматыш петыреныт, казнитлен пуш-
тыныт. Тыгай туткар Миры ола мартеат шуын. 
Святитель Николай шке пашажым лўдде ыштен, 
Христос нерген туныктен, кугыжа-влакын кўшты-
мыштым шотыш налын огыл. Тидлан кєра тудымат 
кученыт да казаматыш петыреныт. Моло-влак дене 
пырля шыгырыште шинчен, шужымым да йўмє шу-
мым чытен. Орлыкан-влакым Юмын мутшо дене 
лыпландарен, пе‰гыдемден. Христос да Тудын чын-
же верч лўдде шогаш ўжын. 

Икмыняр пагыт гыч тўтан жап эртен, христиан-
влаклан эрыкым пуэныт. Ыресеш пудалыме Юмын 
Эргылан ўшаныше Константин кугыжа троныш 
шинчын. Тудо шке тушманже-шамычымат Христо-
сын Ыресше полшымо дене се‰ен, идол-шамычлан 
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кумалме верым сўмыраш да тушан христиан чер-
ке-влакым чо‰аш кўштен. Вара тудым апостол-
влак дене тєр улшо Константин Великий манаш 
тў‰алыныт.

Святитель Николай шке епархийышкыже, Миры 
олашке, пєртылын, тўрлє юмылан кумалме капи-
ще-влакым пытараш тў‰алын. Артемида юмылан 
чо‰ымо чапле храмыште шуко ия погынен улмаш. 
Святитель тиде храмым негызшыге пужен, млан-
дыжымат єрдыжкє кышкен. Тушто илыше осал 
шўлыш чот варгыжын, нигуш пураш єрын, тушеч 
шылын.

Христиан верам пе‰гыдемдаш манын, Конс-
тантин кугыжа Никея олаште Тўнямбал погыным 
(Вселенский соборым) эртараш кўшта. Тыште 
™шанымашын символжым пе‰гыдемденыт, Ии-
сус Христосын Юмо улмыжым шотлыдымо Арий-
ым се‰еныт. Арийын оккўлым ойлымыж ваштареш 
святитель Николай чот шоген, ўчашыме годым ту-
дым шўргыж гыч совен колтен. Тидлан верч свя-
тительым архиерей сан гыч кора‰дынешт улмаш. 
Шкенжын ўшанле кулжым Юмо Шке арален налын. 
Погынышто улшо-влаклан тыгай кончымаш лийын: 
святитель Николай воктене ик велныже Иисус Хри-
стос Евангелий дене шога, а вес велныже Юмым 
Шочыктышо Эн Святой Ава святительын омофор-
жым кучен шога. Нуно архиерейлан кўлшє книга 
ден вургемым тудлан уэш пуэныт. Погынышо-влак 
шке титакыштым умыленыт, Николайлан архиепи-
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скоп санжым пєртылтеныт. Арийым пелтымыжлан 
верч святитель Николайым казаматышкат шынде-
ныт манме преданий аралалт кодын. Шинчыме вер-
жым Никея олаште турок-влак кызытат ончыктен 
кертыт.

Черке, тунамсе пагытым шарнен, Святитель Ни-
колайым «Арийын осал туныктымыжын арважым 
шалатен кышкыше кольмо» манын. Тудо ожнат ка-
лык верч шуко порым ыштен, кызытат ышта.

Никея кундемыште шужымаш годым Италийы-
ште ик купечлан омешыже святой Николай кончен, 
корабльыште улшо киндыжым Миры олаш на‰гаяш 
кўштен, кидышкыже кум шєртньым кучыктен. По-
мыжалтмеке, кидыштыже оксам ужын, купеч тыгай 
чудылан чот єрын да святойын кўштымыжым шук-
тен. Миры олаште киндым ужалымыже годым е‰-
влаклан тидын нерген каласкален.

Икана Фригий кундемыште пуламыр тарванен. 
Константин кугыжа войска дене тушко Непотиан, 
Урс да Эрпилион воевода-шамычым колтен. Те‰ыз 
серыш кочкыш налаш лекше салтак-шамыч калы-
кым толеныт, вурседылмаш, кредалмаш тў‰алын. 
Тидым пален налмеке, святитель Николай воевода-
влак деке каен, нуным шкеж дене уна лияш ўжын, 
салтак-шамычым сорлыклаш йодын.

Тунам е‰-влак вес ойго нерген каласаш святой 
Николай деке толыныт. «Титакдыме кум е‰ым Ев-
стафий пушташ судитлен, ынде уло ола шортеш. 
Тый тыште лият гын, вуйлатыше тыге ышташ ок 
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тошт ыле», — маныныт нуно. Святитель тудо верыш 
вашкен, палач уже кердым кучен шоген. Пагалыме 
е‰ым ужмеке, калык тудлан вашкерак корным пуэн. 
Святитель палачын кидше гыч кердым налын ку-
далтен, казнитлаш судитлыме-влакым руден. Тудын 
ваштареш пелешташ нигє тоштын огыл, а Евстафий 
ончыкыжо сукен возын да проститлаш йодын.

Унала толшо воевода-шамыч, тидым ужын,чот 
єрыныт. Вара нуно кўштымє пашам шукташ 
Фригийыш каеныт, тушеч Константинопольыш 
пєртылыныт. Тушто нунымат ойго вучен — 
кєраныше е‰-влак кугыжалан шоям ойленыт. Кон-
стантин кугыжа, терген налде, кум воеводым каз-
нитлаш кўштен. Казаматыште шинчыше-влаклан 
тидын нерген шолып каласеныт. Нуно святитель 
Николайым шарналтеныт да сєрвалаш тў‰алыныт.

Кугыжалан тиде йўдым святитель кончен да 
пе‰гыдын каласен: «Вашкерак кынел да казаматыш 
петырыме воевода-шамычым колто. Нуно арам ти-
таклыме улыт. Мыйын кўштымем от шукто гын, 
Фригийыште лийше гай пуламырым тарватем, да 
тыйым пуштыт».

— Тый кє да кушеч улат? Молан лўдыкташ тыр-
шет? — йодын кугыжа.

— Мыйын лўмем Николай. Мый Мирликийысе 
архиерей улам, — манмым колмеке, кугыжа апты-
ранен.

Шоям шаркалаш таратыше Евлалийлан тиде йў-
дымак святитель кончен да тудымат лўдыктен. Эр-
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дене кугыжа Евлалийым ўжыктен, тудланат тыгай 
кончымаш лиймылан єрын, воевода-влакым вўден 
кондаш кўштен. Нунын нимогай титакышт укем 
пален налмеке, кугыжа Юмын суд деч лўдын, йў-
дым кончышо архиерей нерген йодыштын. Воево-
да-шамыч святительын кум е‰ым утарымыж нерген 
каласкаленыт, а шкешт святой Николайын тыштак, 
кугыжан воктенак, улмыжым ужыныт.

— Тыланда илышым мый огыл, а тендан 
сєрвалыме Николай пуа. Юмын тиде кулжылан 
таум ыштыза. Мутшым колыштмем нерген тудлан 
каласыза. Мыланем ынже сыре, — манын Констан-
тин кугыжа да Мирысе черкылан пєлек шотеш шер-
гакан кў дене сєрастарыме шєртньє кадилым, кок 
светильникым, шєртньє Евангелийым пуэн колтен.

Святитель Николайын полышыжо нерген христи-
ан тўняште чыла вере паленыт. Египет гыч Ликийыш 
кайыше-влакым кугу тўтан авырен: мардеж парусым 
лупшен, а вўдтолкын — корабльым. Илыш дене че-
верласаш логалеш манын, чылан паленыт. Нунын ко-
кла гыч святой Николайым иктат ужын огыл гынат, 
пытартыш ўшан дене чылан тудым сєрваленыт. Свя-
титель тунамак кончен. «Мыйым ўжмыдам кольым 
да тыланда полшаш тольым. Ида лўд!» — манын, ко-
рабльым шке вўдаш тў‰алын. Иисус Христос семын 
тудо мардежлан чарнаш кўштен — да йырваш шып 
лийын. Миры олаш сайын толын шумеке, е‰-влак 
шке утарышыштым ужаш вашкеныт. Черкыш кайы-
ме годым, тудым вашлийын, ончыланже сукалтеныт. 
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Святитель нуным вошт ужын, южо е‰жын сулыкан 
улмыжым пален, сулык касарыкташ кўлмым ойлен.

Святительын тўжвал тўсшат ойыртемалтше 
лийын. Кєргыштыжє улшо порылыклан кєра ту-
дын чурийже Моисейын гай волгалтын. Ойгышто 
але языкын кепшылыштыже улшо-влак тудын ўм-
бак ончалме дене чон ласкалыкым шижыныт, чын 
Юмым палыдыме-влакат кумалаш тў‰алыныт. Ли-
кийысе Миры олан архиепископшо, святитель Ни-
колай Чудотворец ачана кужу ўмырым илен. Шер-
гакан поянлык дене темыме корабльын пиалан сер 
деке эркын лишеммыж семын, порылык дене тем-
ше илышыже рай капка деке шыпак лишемын. Ко-
лымыж деч ончыч тудо кужун орланен огыл, пы-
тартыш кечылаже куан дене темын. Мландымбач 
кайымыж годым тудын чонжо пелен волгыдо суксо-
влак лийыныт, пылпомышто пырля илышаш свя-
той-влак вашлияш лектыныт.

Юмын суапландарыме святойын толмыжлан пы-
лпомыш куанен. А мландымбалне 6/19 декабрьыште 
тудын капшым кугу пагалымаш дене Мирысе собо-
рын Сионысо храмышкыже пыштеныт. Капше гыч 
эреак тамле пушан миро лектын да е‰-влаклан па-
реммашым пуэн, сандене чыла кундемла гыч тышке 
кумалаш толыныт.

Языкым почын ойлымо нерген каноным воз-
ышо Андрей, Критын епископшо, тыге каласен: 
«Ликийын митрополийже, шке кўтўжым йєратыше 
кўтўчым муаш йєрышє лийметлан тыйым моктем. 
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Вуйыштет шергакан да пытыдыме венец — тиде свя-
титель Николай. Кўлеш годым тудо пылпомышысо 
шыматымаш дене толеш, е‰ын осалже деч арален 
налеш. Кўлеш годым лўдыкшє да чудым ыштыше 
лийын кертеш: титакдыме-шамычым утара, омеш 
кончымыж годым уда шонымашым кора‰да. Миры 
ола! Чыла ола-влак коклаште тый поро пиалан улат! 
Порым ыштыше тыгай кугу айдеме тый денет уло!»

Святойын капше Миры олаште 700 ий утла ка-
нен. Тиде кундемыш XI курымышто тушман-шамыч 
керылт пураш тў‰алыныт, илыме верлам, черке ден 
монастырьым йўлалтеныт. Миры ола гычат е‰-влак 
вес вере каяш тў‰алыныт. 1087 ийыште Италийысе 
Бар олан ик священникшылан омешыже святитель 
Николай кончен да капшым тышке кондаш кўштен. 
«Мыйын ир мландеш кодмем Господьлан йєрышє 
огыл», — манын святой. Кум корабльыш шинчын, 
47 е‰ Миры олаш каяш тарванен. Нуно шкеныштым 
купеч семын кученыт: Антиохийыште шыда‰ым 
ужален, вес сатум налыныт. Вара иже Мирышке ка-
еныт, вет Венецийысе купеч-влакат тыгак ыштеныт.

Святительын капше кийыме храмыште орол 
лийын. «Мощым на‰гаяш ончычат толеденыт, 
коклаштышт императорат лийыныт. Святительын 
нунын деке кайымыже шуын огыл докан, санде-
не нимом ыштен кертын огытыл», — манын орол. 
Матфей лўман самырык е‰ мрамор кўварым чогыт 
дене шалатен да мландым кўнчаш тў‰алын. Кў ле-
ведышан ош колоткам муын. Колотка миро дене 
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темше лийын, тамле пушыжо те‰ыз серыште шогы-
шо корабльыште улшо-влак декат шуын. Святойын 
мощыжым у вургемыш вўдылыныт да корабльыш 
на‰гаеныт. Верысе калык нунын почеш куржын, 
вургемге вўдыш пурен да шортын йодын: «Мемнан 
ачанам, мемнан озанам мыланна кодыза! Тудын 
аралтышыж деч посна кодаш огыл манын, кеч кап 
ужашыжым мыланна пуыза!»

— Тендан дене миро дене темше колоткаже да 
святой иконыжо кодеш, — манын, толшо-влакше 
каяш вашкеныт. Нунын деке шортмо йўкышт кок 
уштыш кайымекат шоктен, е‰-влакын ойгыштым 
умылен, шкештат шортыныт. 

Те‰ызыште улмышт годым ик е‰лан святитель 
кончен да каласен: «Ида лўд! Мый пеленда улам. 
Ме коло кече гыч Бар олаш миен шуына». Тидын 
годым палубышто, нигє деч лўдде, изи вараксим 
чо‰ештылын: корабль виктарышын кидышкыже 
шинчын, мощо деке лишемын, нержым тушкалтен, 
веселан вычыматаш тў‰алын. Тидым ужшо е‰ во-
зен коден: «Юмо пеш кугу! Тудо Шке святой лўм-
жым чапландарыше айдемым е‰-влаклан веле огыл, 
а ойлен моштыдымо кайыкланат мокташ пўрен!»

Святойын мощыжым Бар оласе калык 9/22 
майыште вашлияш лектын. Икымше йўдымак 47 
е‰ паремын. Нунын коклаште кум сокыр е‰, кок 
пўгыр йоча, кошкышо кидан кок е‰, ик йылмы-
дыме да кошкышо єрдыжан ик армянин лийыныт. 
Чудо-влак умбакыжат ешаралт шогеныт. Святитель 
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Николайын лўмжє да чапше шарлен. Тудын лўмеш 
храмым чо‰еныт, мощыжым пышташ шергакан кў 
дене сєрастарыме ший колоткам ямдыленыт да пре-
стол йымаке шынденыт.

Черке пелен унагудо лийын, тушто акым нал-
де ашненыт, пукшеныт. 1724 ийыште Бар олаш 
мийыше руш паломник Барский тидын нерген воз-
ен коден. Тудо черкын ўлыл приделышкыже пурен, 
священник дене мутланен. Тунам мрамор колот-
кашке яндар вўд гай койшо миро погынен. Толшо 
е‰-влакым миро дене шўреныт, эрлашыжлан миро 
адак ешаралтын. Е‰ шукырак лийшаш годым миро 
шукырак темын. Бар олаште святитель Николай Чу-
дотворец ачана лўмеш ийлан кок гана — 6/19 де-
кабрьыште да 9/22 майыште — кугу пайремым эрта-
рат. Йўдым ракетым колтылыт, святойын ыштыме 
чудыжо-влак нерген шарнат. Святительын скуль-
птурыжым вашлияш те‰ыз серыш крестный ход 
мия. Ончылно, пеледышым кучен, ош вургеман йо-
ча-влак каят. Нунын почеш кугу сорта дене священ-
ник-шамыч ошкылыт. Ола тунам калык да ча‰ йўк 
дене темеш. Святойым вашлийме тиде йўлам кажне 
ийын шуктат, вара муро йўк дене олашке пєртылыт.

Пылпомышко илаш куснымекыжат Николай Чу-
дотворец ачана е‰-влак нерген монден огыл. Тудын 
ыштыме чудыжо кавасе шўдыр да те‰ызысе ошма 
наре шуко. Икмыняржым ушештарен кодена.

*Дон э‰ер а‰ыште ожно грек-влакын Танаис 
манме илемышт лийын. Николай Чудотворецын ко-
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лымыж деч вара икмыняр жап эртымеке тысе е‰-влак 
Миры олаш святойын мощыжо деке каяш ямдылал-
тыныт. Нунын деке ўдырамаш толын да шўгар ўм-
балныже йўлышє светильникыш темаш ўйым пуэн. 
Те‰ызыште улмышт годым кугу тўтан тў‰алын. Е‰-
влак Танаисыш мє‰геш пєртылаш веле шоненыт. 
Тунам нунын деке пуш дене шо‰гые‰ толын да ка-
ласен: «Шонен пыштымыда деч ида кора‰! Тыланда 
локтымо ўйым диавол ўдырамаш гоч пуэн. Тудым 
те‰ызыш кудалтыза, тунам корныда пиалан лиеш». 
™й атым кудалтымеке, те‰ыз шолаш пурен, тушеч 
тулойып, шикш да шакше пуш нєлталтын. Святи-
тель чыла тидым се‰ен: те‰ыз лыпланен, йырваш 
тымык лийын, южышто тамле пуш шарлен. Умба-
кыже грек-влакын корнышт сайын эртен.

*Африкысе тукым Италийыш керылт пурен. Ик 
тушман е‰ Николай Чудотворецын юмо‰ажым 
шке мє‰гыжє на‰гаен. ªрдыжкє каяш кўлмє го-
дым тудо уло погыжым юмо‰алан оролаш кўштен. 
Уке улмыж ше‰геч вор-шамыч чыла шолыштыныт, 
святойын иконыжым гына коденыт. Оза юмо‰ам 
кыраш тў‰алын. «Теве тыйым йўлалтем» — манын 
лўдыктылын. Тиде жапыште вор-шамыч шолышт-
мо погым пайленыт. Нунын деке святитель толын 
да каласен: «Мыланем аралаш пуымым молан шо-
лыштында? Мый ынде титаканыш лектынам. Теве 
ончыза, мыйым сусыртымеш кыреныт. Чыла погым 
пєртылтыза, уке гын казнитлыме лийыда». «Тый-
же кє улат?» — йодмылан, «Мый Господь Иисус 
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Христосын Николай кулжо улам» — манын. Тыгай 
кугу лўмым колмеке, вор-шамыч лўдыныт да чыла 
погым пєртылтеныт. Николай Чудотворецын кугу 
вийжылан єрын, пого оза тынеш пурен да святитель 
лўмеш черкым чо‰ен.

*Ик христианин еврей деч оксам кўсынлен, 
пєртылташ святой Николайын лўмжє дене товат-
лен. Тўлышаш жап шумеке, «Мый тыланет уже 
пуэнам», — манын. Судышто товатлымыж годым 
еврейын кидышкыже жаплан кєргашан тоям кучык-
тен. Тоя кєргыш шєртньым шылтен улмаш. Мє‰гє 
пєртылмыж годым шкеже орва йымак пуре‰гаен да 
колен. Кєргашан тояже пералтме дене шелын, чыла 
шєртньыжє йоген. Еврей тидым ужын да манын: 
«Мыланем кўсыным пєртылтышаш е‰ым святой 
Николай кызыт ылыжта гын, мый тынеш пурем». 
Каласымыж семынак лийын.

*Ик е‰ын шочшыжо лийын огылат, тудо Нико-
лай Чудотворецым сєрвален: «Йочам шочеш гын, 
мый черкылан шєртньє атым пєлеклем». Йочаже 
шочын. Пуаш сєрымє атыже шкаланже пеш кел-
шен, сандене черкылан вес атым ямдылен. Пєръе‰, 
кок атыжымат налын, эргыж дене пырля те‰ыз 
гоч святительын храмышкыже вашкен. Икымше 
шєртньє ате дене йоча вўдым кошталаш тєчен да вў-
дыш шу‰галтын. Шочшыжым утарен кертын огыл 
гынат, ача черкыш каен да юмо‰а ончык кокым-
шо атыжым шынден. Ала-могай вий атым йєрык-
тен кудалтен. Уэш шындымеке, кокымшо ганат 
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тыгак лийын. Чыланат єрыныт. Трук черкыш йоча 
пурен шогалеш, а кидыштыже — икымше ате. Ту-
дым Николай Чудотворецын утарымыж нерген йоча 
каласкален. Ачаже йывыртымыж дене кок шєртньє 
атыжымат черкылан пєлеклен.

*Антиохий кундемыште Агрик лўман поро е‰ 
илен. Николай Чудотворецым пагален шарныме 
кечын тудо вич ме‰ге тораште верланыше черкыш 
кумалаш коштын. Мє‰гє пєртылмеке, ўстелым по-
ген, родо-тукымжым, лишыл е‰же ден нужна-вла-
кым пукшен. Ик тыгай пайрем ошыгече тудо 16 
ияш Василий эргыжым храмыш колтен. Кас службо 
годым тушко тушман-шамыч керылтыныт да е‰-
влакым пленыш Крит островыш на‰гаеныт. Васи-
лийын моторлыкшым ужын, Амира князьын арака 
темкалышыжлан шогалтеныт. Эргышт нерген ни-
момат пален огытылат, ача-аваже тудын верч кум 
ий шортыныт. Вара Агрик ватыжлан каласен:

— Шортмына деч нимогай пайда уке! Мыланна 
порым ыштыше святойна нерген ме йєршын мон-
денна, черкышкат пайремлан веле коштына. Эрла 
Николай Чудотворецын кечыже. Тудлан сортам, пу 
ўй ден фимиамым на‰гаена да эргынам пєртылташ 
сєрвалена. Кушто улмыжым кеч шижтарыже.

Нуно тыгак ыштеныт. Пєртылмекышт, ончычсо 
семынак ўстелым погеныт. Кочкын шинчымышт 
годым пий пеш чот опташ тў‰алын. Агрик ончалаш 
лектын да кидешыже арака кувшиным кучышо са-
мырык рвезым ужын. Тиде Василий эргыже улмаш. 
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«Мый теве гына князьын ўстелже воктене аракам 
темкален шогем ыле. Трук мардеж тў‰але, ала-мо-
гай виян е‰ мыйым нєлтале да тышке кондыш» — 
манын рвезе.

*Константинопольышто илыше Феофанлан ика-
на омешыже святой кончен. Утарыше Христосын, 
Юмын Аван да Николай Чудотворецын юмо‰аштым 
сўретлен, патриархлан ончыкташ кўштен. Патри-
арх, ямде юмо‰а-шамычым ужмеке, «епископ Ни-
колайын» тўсшым пєлем гыч лукташ кўштен. Коч-
кын-йўын шинчымышт годым йошкар аракашт 
пытен. Феофан пєлем гыч лектынат, йошкар арака 
ешаралтше манын, иконыж ончылно святительым 
сєрвален. Яра ате-влак тунамак темыныт, йошкар 
аракан тамжат ончычсо деч сайрак лийын.

Вес кечын патриарх корабль дене ик островыш 
миен толшаш улмаш. Мє‰геш пєртылмыж годым 
виян мардеж лектын, вўдтолкын патриархым палу-
бо гыч те‰ызыш мушкын волтен. Тунам патриарх 
Николай Чудотворец нерген шарналтен да тудым 
сєрвалаш тў‰алын. Святитель вўд ўмбач ошкыл то-
лын, кидшым кучен, каласен: «Мыйын тўсем он-
чалмет ок шу, а утараш сєрвалет!» Патриарх сулык-
шым касараш йодын. «Ынде ит лўд. Те‰ыз вўдеш 
колымо деч тыйым Господь Юмо мыйын гоч, 
Шке кулжо гоч, утара. Корабльыш шич да мє‰гет 
пєртыл», — манын Николай Чудотворец. Патриарх, 
Константинопольыш толмеке, святительын ико-
ныжым Феофан деч йодын налын да Софийский 
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храмыш вера‰ден. Икмыняр жап гыч тудым святи-
тель лўмеш чо‰ымо монастырьыш на‰гаен.

*Царьградыште Николай лўман пашае‰ шке 
святойжым чот пагален, тудым шарныме кечым 
кажне ийын пайремлен. Чот шо‰гемын, пашам 
ыштен кертдыме лийын, нужна‰ын. Святитель 
Николайын кечыжым пайремлаш ниможат кодын 
огылат, чот ойгырен. Пелашыже тудлан пытартыш 
коверыштым ужалаш темлен, пєръе‰ тыгак ыштен. 
Корнышто тудым поро шо‰гые‰ вашлийын да са-
тужым 6 шєртньє оксалан налын. Эртен кайыше 
е‰-влак пєръе‰ын шке ора мутланен шогымыжым 
веле ужыныт. Налше е‰ет коверым ужалышын ва-
тыж деке мє‰геш намиен да «тидым тыланет пе-
лашет колтыш» манын. Пєртылмеке, ватыжын вур-
сымылан пєръе‰ єрын, вет мо кўлешым тудо чыла 
налын! Пєртылтышє е‰же Николай Чудотворец ул-
мым вара иже умыленыт. Тиде увер ола мучко ваш-
ке шарлен. Шо‰го пашае‰ ден ватыжым патриарх 
Софийский храм кўшеш ашнаш кўштен.

*Царьградыште Епифаний лўман вуйлатышын 
шєртньыжє йомын, тудо шке кулжым титаклен. 
Тудым чот кыреныт, кўртньє шинчыр дене шин-
чырленыт. Кул е‰ святитель Николайым шортын 
сєрвален. Йўдым святой тудын деке толын, шин-
чыржым мучыштарен, шкенжым озаж деке на‰гаен. 
«Титакдыме кулетым эрыкыш от лук гын, тый кугу 
ойгым ужат», — манын, вуйлатышым лўдыктен, 
шєртньым шкежак куш пыштымыж нерген шар-
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ныктен. Кулжым арам титаклымыжлан Епифаний 
єкынен. Муын лукмо шєртньыжым кум пайлан ше-
лын: ик ужашым йорло-влаклан пуэн, весым — свя-
титель Николай лўмеш храмлан, а кумшым — саде 
куллан.

*Диаволын осалым ыштымыж дене ик рвезе 
йыжы‰дыме лийын, коштын кертын огыл, нушкаш 
веле тєчен. Мо уло поянлыкшым эмлалташ кучылтын 
да йорлеш кодын. Святитель Николайын пайремже 
лўмеш е‰-влакын черкыш кайымыштым ужын, тудат 
пытартыш оксаж дене сортам налын да почешышт 
нушкын. Корнышто вашлийме е‰ тудын илышыж 
нерген йодыштын. «Таза лийнет гын, мыйын поче-
шем мий», — манын, а шкеже йомын. Черкыш миен 
шумеке, корнышто вашлийме е‰ым иконышто па-
лен. «Мыйым юмо‰а деке нєлталза», — манын, рвезе 
е‰-влакым сєрвален. Иконым єндал кучен да ойлен: 
«Юмым мемнан верч шокшын сєрвалыше, мыйым 
чамане!» Рвезын капше вийнен, йыжы‰же паремын. 
Тудо шкенжым кум гана ыреслен, юмо‰а ончылно 
йўлышє лампадысе ўй дене шўралтен, мє‰гыжє таза 
каен.

*Святой Николай Чудотворецым руш мландыш-
те ожнысек пеш пагалат. Тудын лўмеш Россий муч-
ко шуко храмым чо‰ымо. Вес эл гыч толшо-влакым 
тидыже єрыктарен. Святительын ятыр иконыжат 
чудым ыштыше улыт.

Киев гыч ик поян е‰ XI курымышто шке ешыж 
дене Вышгород олаш, князь Борис ден Глеб лўмеш 
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пайремыш, миен. Мє‰геш пєртылмышт годым пуш 
тайналтын, ватыже изи эргыжым кучен кертын 
огыл, йоча вўдыш пуре‰гаен. Святой Николайым 
полшаш сєрвален, ача ден ава єрт лекшаш гай кыч-
кыреныт. Тудо йўдым Киевысе Софийский собо-
рышто пономарь-влак шортмо йўкым колыныт: 
Николай Чудотворецын иконыжо ончылно ночко 
вургеман йоча киен. Шочшыштын илыше кодмы-
лан ача-ава чот куанен, святительлан таум ыштен. 
«Никола Мокрый» манме тиде юмо‰а Киевысе Со-
фийский соборын приделыштыже аралалтеш.

*Святитель Николай Чудотворецын ойыртемалт-
ше тыгай юмо‰аже-влакым руш олалаште муыныт: 
Дворищенский иконым 1113 ийын Новгородышто; 
1224 ийын Рязань губернийыште — Зарайскийым; 
XIII курымышто Белгород олаште — Ротныйым. 

Димитрий Донской 1380 ийын Мамай вашта-
реш кайымыж годым Москва деч 12 уштыш то-
раште святойын иконыжым муын да Угрешский 
манын лўмден, вет тудо ончыкылык се‰ымашым 
палдарен да чоным ырыктен (угреть, согреть). 
Юмо‰а мумо вереш князь Угрешский мона-
стырьым чо‰ен.

Вяткысе кафедральный соборышто Николай 
Чудотворецын Великорецкий иконыжо уло. Тудым 
1383 ийын э‰ер воктене муыныт. 1552 ийыште тиде 
юмо‰ам Москваш уэмдаш конденыт, вара мє‰геш 
на‰гаеныт. Самырык кугыжа Михаил Федорови-
чын кўштымыж почеш 1614 ийын адак конденыт. 
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Тиде юмо‰а дене кажне ке‰ежым крестный ход 
лиеш.

Моско Кремльын Никольский башньыштыже свя-
тительын иконыжо уло. «Тушман-шамыч 1812 ийын 
тиде святыньым пудештараш тєченыт гынат, тудо 
тичмашын аралалт кодын», — манын возымо.

Петербург деч 25 уштыш тораште верланыше 
храмыште святойын Колпинский иконыжо уло. 
Цинга чер чот шарлымым 1713 ийыште тудын пол-
шымыж дене чарен кертыныт. Уло христиан тўняш-
те «Святой Николай ачана, мыланна полшо!» манме 
нигунам ок чарне.

Руш писатель да публицист Евгений Поселянинын 
(1870 — 1931) «Жития святых» книгаж гыч кусарыме.



ВУЙЛЫМАШ

Святитель Николай ачалан акафист........................3

Святитель Николай Чудотворецлан (6/19 декабрь) 
тропарь, кондак, величаний....................................20

Святитель Николай Чудотворецлан (9/22 май)
тропарь, кондак........................................................21

Чудым ыштыше святитель Николай ачан 
илышыже...............................................................22



ЧУДЫМ ЫШТЫШЕ 

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ

На марийском (луговом) языке

СВЯТИТЕЛЬ 

НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

Ответственный за выпуск 
протоиерей Николай Чузаев

Бумага офсетная. Тираж              экз. Заказ №      .
Отпечатано в ООО «Типография «              ».


