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вашкерак сеҥа. Ме ӱшанена: Россий мландыште 
чапландаралт волгалтше чыла святой-влак – а ме 
кызыт Русь, чыла Руш мланде нерген ойлена – 
вашкерак тыныс илыш толжо, иза-шольо калык 
коклаште вашкерак умылымаш лийже да эн 
тӱҥжӧ, ЧЫН сеҥыже манын, мемнан дене пырля 
Господьым сӧрвалат. Вет чын деч посна тыныс 
илыш пеҥгыде лийын огеш керт.

Тек чыладам Юмо арала. Тек Тудо мыланна 
тиде куштылго огыл жапым илен лекташ, 
тынысым, йӧратымашым пеҥгыдемдаш, икоян 
лияш полша. Аминь.

Моско область, Переделкино
2022 ий 25 сентябрь

Ме чыланат ӱшан дене илаш тӱҥалына гын 
веле тиде шукталт кертеш. Молан манаш гын 
ӱшан лӱдмашым пытара, ӱшан икте-весым 
проститлен моштымашым пӧлекла, ӱшан айдеме-
влак коклаште умылымашым пеҥгыдемда да 
тиде умылымашым порым, шӱм гыч лекшым, 
иза-шольо йӧратымашаным ышта. Тидым ышташ 
тек Юмо полша. Тек Юмо арален коштыкта, тек 
колышо да сусыргышо шагал лиеш.

Российын, Украинын, Белоруссийын да ожнысо 
Русьын ятыр мландыштыже шке службыжым 
виктарыше Черке тиде каргашымаш писын 
чарныже манын, таче поснак чот кумалеш, тек 
мо кызыт вӱрым йоктарен кредалмашке шуктен, 
чылажат шке верышкыже шинчеш, тек чын 

СВЯТОЙ РУСЬ ВЕРЧ МОЛИТВА
Господь, Тый Куатын Юмыжо, мемнан утаралтмашын Юмыжо улат! Шкендын ӱҥышӧ 

кулет-шамычым чаманен ончал, тӱткын колышт да чамане мемнам. Святой Русьышто 
ик еш семын илыше калык-шамычым шеледен пытараш манын, Святой Русь ваштареш 

сарым тарватеныт. Эй Юмо, Шке айдемет-шамычлан полшаш тол, Шке куатет дене 
мыланна сеҥымашым пу. Руш Черкын иктешлыкше верч шогышо ӱшанле шочшет-

влаклан полшаш вашке, иза-шольо йӧратымаш шӱлышым пеҥгыдемде, ойго деч утаре. 
Пычкемышалтше ушышт да пешкыдемше шӱмышт дене Тыйын вургеметым, Илыше 
Юмын Черкыжым, шеледыше-шамычым чаре, осалым шонымыштым сӱмырал шу. 

Шке порылыкет полшымо дене власть кучышо-шамычым чыла сайлан туныкто, 
кугу уш-акыл дене пойдаре! Шочмо Элнам аралыше сарзет-шамычым Тыйын 

кӱштымашетым шукташ пеҥгыдемде, шӱм-чон куатым пу, нуным колымо, сусыргымо, 
пленыш логалме деч арален нал! Илыме вер деч посна кодшо, ӧрдыжтӧ улшо-шамычым 
илаш пурто, шужышо-влакым пукшо, черле да орланыше еҥым пеҥгыдемде, паремде; 

тургыжланыше да ойгышто улшылан поро ӱшаным, лыпланымашым пу! Тиде ойган 
кечылаште пуштмо але сусырген-черланен колышо-шамычын сулыкыштым касаре, поро 
пиалан ласкалыкыш пурто. Мемнам Тыланет ӱшанымаш, ӱшан да йӧратымаш дене теме, 

Святой Русьын чыла элышкыже тынысым, ик семын шонымашым пӧртылтӧ, айдемет-
шамычын шӱмыштышт икте-весым йӧратымашым уэмде. Тыланет, Троицыште моктымо 

Ик Юмылан, ик шӱм да ик шонымаш дене чоннам почаш лийже. Тыланет ӱшаныше-
шамычлан Тый арален шогышо, сеҥымаш да утарымаш улат, ме Тыйым моктена, Ачам, 

Эргым, Святой Шӱлышым, кызытат, керек-кунамат, курым-курым мучкак. Аминь. 
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ден 19 диакон служитлат. Кодшо ийын, кид 
пыштыме йӱлам шуктен, 8 у священник ден 1 
диаконым шогалтыме, тыгак эше 7 храмым, кок 
храмысе приделым святитлыме, кум храмлан 
негыз пыштыме чиным эртарыме.

Кызытсе жапын ойыртемжым шотыш налын, 
владыка тыге туныктен ойлен: «Пандемий 
жапыште шуко прихожан Юмылан кумалмашым 
телевизор дене ончаш тунемын, кызытат 
тидын деч кораҥ ок керт. Чонжо айдемым 
черкыш шупшшо манын, пастырь чылашт декат 
тӱткӧ лийшаш. Апостол Павел манмыла, шке 
шомакна, ӱшанымашна да илыш яндарлыкна дене 
ме примерым пуышаш улына. Черке службышто 
умылаш йӧрышын ойлыман, лудман да мурыман, 
тӱрлӧ йодышым умылтарыше листовкым 
пуэдыман, еҥ-шамычын йодышыштым рашемден 
кертше катехизатор лийшаш. Эн кугу тӱткышым 
самырык-шамычлан ойырыман. Изишт годым ача-
ава дене пырля черкыш коштшо йоча-шамыч 14-15 
ийыш шуыт да черке илыш деч кораҥаш тыршат. 
Нунын чоныштым мут дене огыл, а кугурак-
влакын примерышт дене гына савырен керташ 
лиеш. Кугыеҥ семын ужын, нунын дене пагален 
мутланыман, приходын илышышкыже, тӱрлӧ 
социальный пашаш ушыман, самырык-шамычын 
интересыштлан келшыше ушемым ыштыман. 
Рушарня школыш коштшо йоча-шамычым черке 
лудмаш да мурымашлан туныкташ кӱлеш, 
Юмылан служитлыме годым Господьым йӧратен 
моктен моштышт».

Тыгак митрополит Иоанн пастырь-шамычлан 
Украинысе спецоперацийыште улшо воин-
шамыч верч кумалаш кӱштен, шке порысыштым 
шуктымышт годым колышо салтак-шамычын 
ача-авашт да пелашышт деке поснак тӱткӧ 
лийме, нуным духовно пеҥгыдемдыме нерген 
ойлен. Владыка шке шомакшым тыге мучашлен: 
«Прихожан-шамыч верч мутым кучымына нерген 
эре шарнышаш улына. Юмын поро эрыкше тек 
мемнан ӱмбалнат шукталтеш!»

Православный Черкын У ий пайремже 
14 сентябрьыште тӱҥалеш. Тиде 
кечын Йошкар-Оласе Благовещенский 

соборышто тӱшкан кумалмашым Йошкар-
Олан да Марий Элын митрополитше Иоанн 
вӱден. Литургий деч вара чылан Юмын Аван 
Мироносицкий иконыж дене Успенский храм 
марте крестный ход дене эртеныт.

Кечывал деч вара Православный рӱдерын 
актовый залыштыже Епархиальный собраний 
лийын. Кадровый йодышым ончен лекмек, 
владыка Иоанн погынышо-шамычым Священный 
Синодын пунчалже-влак дене палдарен. Черке У 
ийым Йошкар-Оласе епархий могай лектыш дене 
вашлийме нерген каласен. Тыште кызыт 7 черке 
округ, 2 монастырь, 81 приход уло, 95 священник 

ЮМЫН ПОРО ЭРЫКШЕ ТЕК ЮМЫН ПОРО ЭРЫКШЕ ТЕК 
МЕМНАН ӰМБАЛНАТ ШУКТАЛТЕШ!МЕМНАН ӰМБАЛНАТ ШУКТАЛТЕШ!
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Айста ынде кинде да моло кочкышна 
нерген кеч изиш шоналтена. Холо-
дильникыш ончалаш гын, шуко умылаш 

лиеш. Евангелийыште киндым кочмо деч вара 
кодшо катышыжым карзинкаш погеныт да 
пеленышт наҥгаеныт. Кочкыш – тиде Юмын 
пӧлек, тудым мыняр кӱлешым гына ямдылыман, 
а утым наледаш да кышкаш ок лий. Кызыт мега-
маркетыш машина дене толыт, кугу тележке 
дене налын каят, вара мӧҥгыштышт ончычсо 
деч мо кодшыжым луктын кышкат. Тиде – кугу 
сулык. Борщым шонданыш кышкалаш – сулык. 
Кӧн кайыквусыжо, вольыкшо уло – нуным эше 
умылаш лиеш. А молыжо Плюшкин гай ида лий. 
Шужымо жап толеш гын, холодильникыште 
пунышкен кийыше да унитазыш опталме кочкыш 
нерген чаманен шорташ тӱҥалыда.

Кочкышым Юмын пӧлек семынак аклаш 
кӱлеш. Киндым благословитлыме деч ончыч 
Господь кӱшкӧ ончалын, вара иже каткален пуэн. 
Кочмо деч ончыч мыланнат, Юмым шарналтен, 
кӱшкӧ ончалаш кӱлеш. Общепитыште але иктаж 
рестораныште кочкыда гын, нигӧ тыланда «Отче 
Наш» молитвам йӱкын лудаш ок кӱштӧ. Но те 
ончыч кӱшкӧ ончалза, шинчаончалтыш дене 
кочкышым ыреслыза да шке семында каласыза: 
«Юмо, благословитле!» Тыге ыштеда гын, 
кочкышда пайдале лиеш.

Ик шоҥго батюшка олашке родо-тукымжо деке 
толын. Тудын толмыж лӱмеш тӱрлӧ кочкышым 
ямдыленыт. Кочкаш шичме деч ончыч батюшка 
«Отче Наш» молитвам лудын.

– Батюшка, кочмо деч ончыч ялыште кызытат 
тыгак кумалыт мо? – йодыныт тудын деч.

– Уке, сӧснаже, моло вольыкшо, пырыс ден 
пийже молитвам лудде кочкыт, а еҥ-шамыч 
молитва лудде кочкаш огыт шич, – каласен 
шоҥгыеҥ.

Эше кок монах нерген туныктен каласыме 
тыгай мут уло. Нине монах-шамыч икте-
весышт деч тораште огыл иленыт. Иктыже 
немычпурсам куштен, сайракшым кочкын, а 
удалан шотлымыжым кышкен. Тудын луктын 

кышкыме пурсажым весыже поген, пеш тамле 
кочкышым ямдылен да ончычсо озажым унала 
ӱжын. Тудыжо моктен-моктен кочкын да йодын:

– Мо дене тыгай тамле кочкышым ямдыленат?
– Тыйын луктын кышкыме немычпурсатым 

терген лектым да тиде кочкышым ямдылышым, 
– вашештен кокымшо монах.

Кочкышым локтылшо, киндым айда-лийже 
кышкыше еҥлан кунам-гынат шужен шинчаш 
логалеш. Кочкын пытарен от керт гын, кайыклан 
пу. Айдеме кеч-куштат, кеч-кунамат айдемак 
кодшаш. Шотан еҥ тавышке ок шӱведе, йолжым 
ӱстембаке ок пыште, чолакым игылт ок воштыл, 
мо улыжым нужна дене пайла, шоҥгыеҥым 
чамана, рушарнян храмыш коштеш. Тыгай еҥын 
чын негызше уло, тудо Юмо деке лишне лиеш.

Мемнан йыр мо уло: кинде, вӱд, пушеҥге, 
кайык, янлык – чылажат чонлан лишыл лийшаш. 
Апостол-влак дене тӧр улшо Косьма Этолийский 
ойлен: «Кӧ пӱртӱсым йӧрата, тудым Юмо 
ок кудалте!» Мыланнат йыр улшо пӱртӱсым 
аралаш кӱлеш. Поктылмаш жап толеш – пушеҥге 
леведеш, шужымаш лиеш – чодыра пукша. Руш 
йомакыште изи ӱдырым олмапу шке укшыж 
дене авыра, коҥга шокшо когыльо дене сийла. 
Илышыштат тыгак: кӧ Юмын ыштыме тӱням 
пагала, Юмо тудым полыш деч посна ок кодо. 
Полыш вучыдымын толеш: икте чамана, весе 
утара, чот кылмымет годым ырыктат, шужен 
ярнымет годым пукшат.

Шот дене илаш от тӱҥал гын, ия пелен лият. 
Ия веле чыла пытара, локтылеш, шӱведа, 
тудым нимо сай ок куандаре, сандене тудо 
нимом ок чамане. Шоналтыза: подъездым, пӧрт 
пырдыжлам локтылшо-шамычын кӧргышкышт ия 
пурен мо? Южгунам эн проста, но осал койыш-
шоктыш ончыкылык кугу ойгын негызше лиеш. 
Сандене айдеме эреак айдеме лийын кодшо да 
шот дене илыже манын, нине пеш проста, но пеш 
кӱлешан койыш-шоктыш нерген таче шукырак 
ойлаш кӱлеш.

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ
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Ик кечын тӱҥалтыш классыште тунемше 
Алёна школ гыч толын пурышат, вигак 
руал каласыш:

– Авай, мый тетла Юмылан ӱшаныше ынем 
лий! Мый моло йоча-шамыч гаяк лийнем!

Кочкаш шолтен шогышо аваже ӱдыржым ӧрын 
ончале:

– Молан?
– Классыште чылан мыйым мыскылат. Нуно 

мыскылат, а мыйын шортмем шуэш! Мыйын оем 
дене от келше гын, авай, тетла школышкыжат 
ом кай!

– Йӧра, – пелештыш аваже. – Айда эн ончыч 
мутланен налына, вара тый шке ойырет: 
ончыкыжым Юмылан ӱшанаш але уке.

Ава ӱстел коклаш вераҥе, ончыкыжо кыде-годо 
кӱзен шичше изи ӱдыржым шокшын ӧндале, вуйжо 
гыч шыман ниялтыш да ойлаш тӱҥале:

– Ӱдырем, вич тылзаш улмет годым тый 
пеш нелын черланышыч. Тунам моткоч изи 
лийынат, шинченат моштен отыл. Ачат ден 
коктын шуко шортынна, шинчавӱдна ятыр 
йоген. Мемнан тыйым йомдарымына шуын огыл, 
икымше йочанам, тыгай падырашым. А врач-влак 
«Ӱдырдам тӧрлаташ огеш лий» маныныт. Тый 
денет эмлымверыште киенна. Изи кизашкет 
имым шуркален, капельницым шынденыт. 
Шӱлышгорнет петырнымеке, кислородым 
шӱлыктеныт, эше шуко-шуко уколым ыштеныт. 
Шинча ончылнемак тый эркын-эркын шуленат.

Икана йӱдым тыланет адак чот йӧсӧ лие. А 
мый, ятыр йӱдым пеленет малыде эртарымылан 
да чот ойгырымемлан кӧра ноен пытыше ава, 
нигуш пураш ӧрмем дене вийдымын кӱварыш сукен 
шинчым. Шоҥго ковам туныктымо семын Юмым 
сӧрвалаш тӱҥальым: «Господь, Тый тиде тӱняште 
улат гын, ӱдыремым колыма гыч утаре! Тӧрлате 
тудым! Тый калыкым тӱрлын ӧрыктаренат, ты 

ганат чудым ыште!»
Мый ты йӱдым нигунамат ом мондо, ӱдырем. 

Эше ятыр жап тунам шортым, да тиде татыште 
чонышкем ласкалык пурымым шижым, эркын 
лыпланышым. Йоча годсо жапышкем пӧртыльым, 
Иисус Христослан кумал илыше ковамым да тудын 
Юмо нерген каласкалымыжым, молитва-влакым 
лудмыжым шарналтышым. Мылам нигӧ полшен 
ыш керт. Лач Тудо гына, Господь Иисус Христос, 
тыйым мыланна утарен кодыш.

Палет, Алёнка, тыге икымше гана Тудым 
сӧрвалымем деч вара тый пеш ласкан мален 
колтышыч. А икмыняр жап гыч тыйым, чылт 
таза йочам, эмлымвер гыч луктыч. Врач-влак 
чот ӧрыныт ыле. А ме, ачат дене коктын, тиде 
кечын тӱняште эн пиалан лийынна. Ме чыла вере 
да чылалан Господьын мыланна полшымыж нерген 
каласкаленна. Тыйым эмлыше врачат эсогыл 
Юмылан ӱшанаш тӱҥалын.

Теве тыге, ӱдырем, тиддеч вара ме Юмым 
моткоч йӧратена. Тудо чудым ыштыш: тыйым, 
колаш шушо йочам, ылыжтарыш. Ынде шоналте 
шке: ончыкыжым Юмылан ӱшанен але Юмо деч 
посна илаш тӱҥалат. Шарне, мом тыланет Иисус 
Христос ыштен, да кузе чот Тудо тыйым йӧрата. 
Вес йоча-шамычын мыскылымыштлан кӧра тиде 
чудо нерген мондыман мо? Тый ынде изи отыл, 
кузе лийшашым шке шоналте, а мыйын пашам уло.

Ава ӱдыржым ончычшо волтыш да шке 
пашажлан пиже, а Алёнка шке пӧлемышкыже 
шыпак ошкыльо. Изиш лиймеке, аваже ӱдыржын 
пеле йӱкын ала-кӧ дене мутланымыжым кольо. 
Пеле почылтшо омса гоч шокта:

– Иисус! Проститле мыйым! Сӧрвален 
йодам, проститле! Мыйым колыма гыч утарен 
кодыметым пален омыл вет. Ончыкыжым эреак 
Тылат ӱшаныше лиям.

Елена ЧЕПИЛКА

ТЫЛАТ ӰШАНЫШЕ ТЫЛАТ ӰШАНЫШЕ 
ЛИЯМЛИЯМ
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 КУАНЕН ЧИЯЛТЕНА КУАНЕН ЧИЯЛТЕНА

ИТ ОЙЛО МЫЙЫМ 
СУКСО МАНЫН

Ит ойло мыйым суксо манын,
Улам айдеме, сулыкан.
Тыгак вурсем коклан саманым,
Лиям амалде* шӱлыкан.
Кертам шиждегыч ужын-колын –
Еҥ язык шкет деч лишнырак.
Тургыжлана шӱмемже, шолын, – 
Тунамак лийже, вашкерак!
Мыняржым, ойлымат огеш шу,
Тоен пыштенам келгышкак.
Коклан ала-молан чучеш шуй,
Тугае койыш, келшышак.
Ит ойло мыйым суксо манын,
Нимом от пале, мо лийшаш.
Теҥгече кумыл ыле маке,
А таче ялт пелчан лышташ.

Людмила СЕМЕНОВА
* амалде – амал деч посна
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