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уло шӱмнам почын ик еҥ семын кумалынна, 
Православный Черкын Священный Синодшо, Кӱшыл 
Церковный Советше, Архиерей Погын тыгак ваш 
келшен тыршат, кажныже шке шонымыжым 
каласа, вара кӱлешан иктешлымашым ыштена. 
Калык коклаштат тыгай умылымаш лийже! 
Шерге владыке-влак, Господь тыланда полшыжо, 
кажныже шке верыштыда вийдам да илышдам 
чаманыде тыршыза. Лишыл-влаклан, Черкылан 
да шке калыклан пуымо вий-куат мемнан 
деке кугемын пӧртылеш, тидым Черкынан 
иерархше-влак шке подвигышт дене шукертак 
пеҥгыдемденыт.

Мемнан элын Президентше Владимир 
Владимирович Путинлан кугу таум ыштем, 
шуко тӱҥ йодыш шотышто ме ик шонымашан 
улына. Руш Православный Черке кызыт Россий 
Федерацийыште образований системе, армий, 
интеллигенций, науко да искусство пашаеҥ-шамыч 
дене пырля тырша. Юмылан ӱшаныше-шамычым 
поктылмаш уке, ме кызыт вес пагытыште 
илена, Шочмо элнам тӱзаташ полшена. Тидлан 
кажне архиерей чон пыштен тыршыже; тудым 
ончен, кажне приходышто священник тыгак 
служитлыже. Монах подвигыште шогышо-влак 
калыкын духовный илышыжым молитва куатышт 
дене пеҥгыдемдышт. Ончычат нимогай тушман 
деч лӱддымӧ Россий адак чыла сеҥыше Святой 
Русьыш савырныже. 

Руш мландыште волгалтше да Юмылан 
йӧрышӧ святой-шамычын кумалмышт дене 
Господь мемнан калыкым, Черкым да Шочмо 
элнам аралыже, ончыкыжым шке исторический 
корнынам ӱҥышын да чыла чытен эрташ 
полшыжо. Юмылан ӱшанен да кумалын эртыме 
корнына поро лектышым пуыжо, чоным 
утарымашке кондыжо. Тиде илышыштат, вес 
тӱняштат тиде тыгак лийже. Аминь.

Руш калыкмут ойла: «Ужмо омо лӱдыкшӧ 
гынат, арален налше Юмо уло». Омо деч лӱдман 
огыл, тудо айдеме илышым пытарен ок керт. 
Тыгак илышыште лийше конфликт-шамычат 
Святой Русьышто илыше калык-влакын духовный 
кылыштым шалатен огыт керт. Ме таче Россий, 
Украин, Белорус мландыште да моло элыште 
илыше калык-шамыч верч кумалынна. «Чын 
ыштышын тыршен кумалмыже шуко ыштен 
кертеш» (Иак. 5:16). Праведникын молитваже 
виян гын, уло Черкын молитваже эше виянрак, 
сандене ӱшаныше уло калыкым пырля кумалаш 
ӱжам. Мемнам чаманыже, исторический Святой 
Русь ден Черкын иктешлыкшым арален кодыжо; 
элнам лушкыдемден, йӧршын пытараш шонышо-
влакым сеҥаш полшыжо манын, Господь Юмынам 
чот сӧрвалаш кӱлеш. 

Шукерте огыл пеш чапле книгам лудынам, 
тушко Кугу сар тӱҥалме годсо шуко документым 
погеныт: Сталинын чыла гаяк резолюцийже, 
фронт гыч колтымо доклад-шамыч. Ты книгам 
лудат да тунамсе нелылыкым уло чонет дене 
шижат. Пел Европым сеҥыше виян тушман 
керылт пурен, Брест деч тӱҥалын, Москва марте 
куштылгын каяш шонен, но икымше кече гычак 
ваштареш шогышо пеҥгыде вийым вашлийын, 
кажне метр мландым поген налшаш верч шуко 
техникыжым да салтакше-шамычым йомдарен. 
Тиддеч ончыч элыштына шуко ойго да репрессий 
лийын гынат, Черке шке ойгыжым сеҥен да уло 
калык верч кумалын, а калык Шочмо элым нимо 
деч коч йӧратымыжым ончыктен. Тиде опыт 
мыланна чот шерге. Господьлан да Шочмо эллан 
ме кызытат тыгаяк ӱшанле лийшаш улына. Юмын 
шомак ойла: «Йолташыж-влак верч илышыжым 
пуымо деч кугу йӧратымаш иктынат уке» (Ин. 
15:13).

Шерге владыке-влак, кузе ме таче Юмылан 

«Руш мландыште волгалтше да 
Юмылан йӧрышӧ святой-шамычын 

кумалмышт дене Господь мемнан калыкым, 
Черкым да Шочмо элнам аралыже, 

ончыкыжым шке исторический корнынам 
ӱҥышын да чыла чытен эрташ полшыжо».
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еҥ-шамыч ончылно мутым кучаш ямде лийза. 
Йоча-шамычым чаманыза, чонышкышт ушдымо 
кумылшупшмашым ида шыҥдаре, тынысын да 
ваш йӧратен илыме примерым ончыктыза, шкеат 
Российын пагалаш йӧрышӧ гражданже лийза. 
Митрополит Филарет (Дроздов) каласен: «Кӧ 
мландымбалысе Шочмо элын чын гражданинже 
огыл, тудо Пылпомышынат гражданинже ок 
лий». Мемнам кажныжым Юмо ыштен, тидым 
мондыман огыл. Святой Россий кугыжанышым ме 
пырля аралышаш да тӱзатышаш улына.

Поро шомакым уна-влакат ойленыт. Марий 
Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын саламлыме 
серышыжым тудын алмаштышыже Михаил 
Васютин лудын. Погынышо-влакым Марий Элысе 
тӱрлӧ кӱкшытан вуйлатыше-влак: Госсобраний 
председатель Анатолий Смирнов, образований да 
шанче министр Лариса Ревуцкая, тӱвыра, печать 
да национальность паша шотышто министрын 
алмаштышыже Игорь Садовин, «Йошкар-
Ола» ола округ вуйлатыше Виктор Кузнецов 
– саламленыт. Йошкар-Олан мэрже Евгений 
Масловын серышыжым тудын алмаштышыже 
Сергей Мухортов лудын пуэн. Тыгак прокуратур, 
военный комиссариат да моло кӱшыл 
учрежденийла гыч почетан уна-влак лийыныт.

«Цифровой обществын кӱлешлыкше да 
акше» («Цифровое общество: ценности и 
цена») докладым талантан йоча-влакым 
ушышо «Волгенче» рӱдерым вуйлатыше Елена 
Филиппова лудын, ончымо йодышын сай да 
уда велжым рашемден. Йӱдвел-Касвел черке 
округын благочинныйже протоиерей Андрей 
Романов мемнан жапын ойыртемже нерген шке 
шонымашыж дене палдарен. «Еҥ-шамыч кызыт 
мом шонет, тудым ыштымым эрыклан шотлат. 
Шкем тыге кучымаш айдеме тӱсым йомдарымашке 
наҥгая. Порылан туныктымо олмеш, СМИ осаллан 
веле туныкта. Тидын ваштареш шоген сеҥаш 
Православный Черкын кок тӱжем ияш опытшо 
полша, сандене тиде шергакан опытлан эҥерташ 
кӱлеш», – манын тудо.

Самырык тукымым чын воспитатлымашке 
кугу надырыштым пыштыше-влаклан владыке 
Иоанн наградым кучыктен. Марина Геннадьевна 
Шаховам Марий епископ священномученик 
Леонидын III степенян медальже дене, мемнан 
республикысе 23 туныктышым Архиерейын 
грамотыж дене, 24 туныктышым Тауштымо 
серыш дене палемден. Тыгак тудо «Туныктышын 
нравственный подвигше верч» («За нравственный 
подвиг учителя») XVII Всероссийский конкурсын 
региональный этапыштыже сеҥыше-влакым: 
МарГУ гыч Наталья Николаевна Чалдышкинам, 
Килемарысе рушарня школын директоржо 
Светлана Геннадьевна Петровам, Шарача школ 
директорын алмаштышыже Людмила Алексеевна 
Томцевам – награде дене палемден.

X Региональный Рошто лудмашыш толшо-
шамычлан чапле концертым ончыктеныт. 
Кечывал кочкыш деч вара умбакыже тӱрлӧ 
йодышым секцийлаште лончыленыт.

Рошто лудмаш 8 направлений дене 17 
октябрь гыч 4 декабрь марте шуйнен. Тушто 
Черкын социальный да миссионер служенийже, 
образований, тӱвыра, Вооруженный вий да закон 
шуктымо орган-влак дене келшен ыштымыже, 
самырык тукым да СМИ нерген, шӱм-чон куатым 
шуарыше ожнысо монах традицийым кызыт кузе 
кучылташ лийме нерген мутланымаш лийын. Чыла 
паша педагогике конференций, йыргешке ӱстел, 
семинар, мастар класс, дискуссий, презентаций, 
тематический выставке, социальный акций, ача-
ава погынымаш йӧн дене эртен да кугу пайдам 
пуэн. 

Марий митрополийын пресс-службо
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ЮМЫН ЮМЫН 
ОПТЫШЫЖООПТЫШЫЖО

Ты историй 1990-ше ийлаште Запорожский 
областьыште лийын.

Инженер Иван Петрович сулен налме 
канышыш лекмыж деч ончыч ола воктене дачым 
налын. Кертмыж семын тошто пӧрт ден левашым 
ачален, левашыште улшо нӧрепым шокшемден, 
шӧрлык-влакым ыштылын. Шым соткыштыжо 
пакчасаска веле огыл, тӱрлӧ емыж ден саска 
сайын кушкыныт. Иван Петрович шкеак чыла 
атылаш оптен шинчалтен да нӧрепыште арален.

Ик телым мут шарлен: дачылаште вор коштеш, 
кӧгӧным шалатен пура, мо сайрак уло – чыла 
наҥгая. Шолыштшо еҥ туддекат шуын улмаш: 
пӧртыш окна гыч пурен, электрочайникым 
шолыштын, нӧреп гыч икмыняр банке варене, 
ведра наре пареҥге, вишне арака йомыныт.

Иван Петрович инженер образованийым 
арам огыл налын: пашам куштылемдыше тӱрлӧ 
арверым шонен луктеден, икмыняржылан 
патентымат налын. Ворын нӧреп гыч кокымшо 
гана оптен наҥгайымыж деч вара тудо тушко 
оптышым шындаш шонен пыштен. Кок кече 
дачыштыже илен, шонымыжым садак ыштен: 
нӧреп омсам пеҥгыдын петырен кертше 
клавишым тошкалтыш оҥаш йӧнештарен, а 
почашыже тӱжвачын гына лийын. Но йӱштӧ 
пӧртыштӧ ик йӱдым эртарымыжлан кӧра кылмен 
улмаш, сандене, олаш толмек, черланен возын. 
Ватыже тудым кум арня эмлен.

Ты жапыште Иван Петрович мом гына шонен 
пытарен огыл. Ӧпкеже лийын гынат, вор нерген 
южгунам чаманен шоналтен: «Нӧрепыш логалын 
гын, кеч кылмен ынже коло ыле». Пареммекше, 
вигак дачыш кудалын. Леваш омсасе кӧгӧным 
ирен лукмо, а нӧреп омса петырыме лийын. 
Пенсионерын йыжыҥжат каен колтен, но 
полицийыш йыҥгыртен кертын. Полыш толмым 
вучен, шкеже чот тургыжланен: «Тушто мынярын 
улыт? Ала иктаж оружийышт уло?» – шонен.

Пел шагат гыч полицейский-шамыч толын 
шуыныт. Иван Петрович омсам почын. Шӧрлык 
оҥала гыч ыштыме нарыште какши чуриян 30–35 
ияшрак пӧръеҥ тошто мешак дене пӱтырналтын 
шинчен. Нерым вигак шакше пуш шуралтен, 
банкылаште мо улмым кочмекше, атылам 
шондан олмеш кучылтын улмаш. Полицейский-
влак, наручникым чиктен, тудым наҥгаеныт. Суд 
кум ийлан тӱшка режиман колонийыш судитлен 
колтен.

Ты историйын эше кокымшо ужашыже лийын. 
Лу ий эртымек, Иван Петрович тиде шолыштшо 
еҥ дене вашлийын. Тудо жапыште пелашыже 
Вероника Львовна рак чер деч утлаш тыршен. 

Химиотерапий курсым эртымек, черкыш кошташ 
тӱҥалын. Священник тудлан лишыл монастырьыш 
миен толаш темлен. Пелашыжын кумылжым 
шуктен, тушко коктын каеныт. Вероника Львовна 
храмыш пурен, а Юмылан ӱшаныдыме марийже 
кудывечыште вучен шинчен. Трук воктечше эртен 
кайыше монах ончыланже чарнен шогалын: 
«Салам лийже, Иван Петрович. Мыйым ышда 
пале мо? Мый саде вор улам, кудым те лу ий 
ончыч нӧрепеш петыренда».

Иван Петрович ӧрын колтен, а монах шыргыж 
шоген, вара воктекыже шинчын да каласкалаш 
тӱҥалын:

– Мый тендам эре порын шарнем. Тунам кум 
арня жапыште уло илышем шерын лектынам. 
Ончыч колем манын лӱдынам, вара кузе-
гынат утлаш шоненам. «Утлем гынат, илышем 
вашталтен ом керт, адак тудо осалымак ышташ 
тӱҥалам мо?» манын шортынам. Чон корштен, 
проститлаш йодын, туге чот Юмым сӧрваленам, 
да Юмын лишне улмыжым шижынам. Молитва 
дене капем ырен, чонем лыпланен, шӱмышкем 
куан пурен. Нӧрепеш колымо дечат лӱдмым 
чарненам, колем гынат, Христос пелен лиям 
манын ӱшаненам. Господь мыйым чаманен арала 
манын, судыштат, тюрьмаштат паленам. Эрыкыш 
лекмек, монастырьыш толынам. Сандене тыланда 
таум ыштен илем. Шоналташ гын, саде оптышым 
мыланем тунам те огыл, а Юмо шынден, уда 
корно гыч кораҥаш йӧным ыштен.

Иван Петрович ӧрын колыштын. Тудо ӱмыржӧ 
мучко паша дене илен, Юмылан ӱшанымаш 
нерген шонаш ярсен огыл, монастырьышкат 
черле ватыжлан кӧра веле толын. Сандене, 
умылтараш тыршен, тыге манын:

– Пелашем пеш черле, тудын пелен толынам, 
шкеже пеш ӱшанышыжак омыл. Кумылда лиеш 
гын, Вероника Львовнан тазалыкше верч кумалза.

– Мый тендан верчат, пелашда верчат кумалам. 
Тудым судышто ужмо годсек сайын шарнем. Чер 
шотышто теве мом каласем: Господь мемнам 
Шкеж деке тӱрлӧ семын конда. Меат тыште арам 
огыл вашлийынна. Пелашланда теат полшен 
кертыда. Лишыл еҥын молитваже шуко ыштен 
кертеш. Мый тудын верч умбакыжат кумалаш 
тӱҥалам, но тендан молитвада виянрак лиеш, вет 
те тудым йӧратеда, ӱмырдам пырля эртаренда. 
Йӧратыше еҥын молитваже эн виян. Господь 
тыланда полшыжо, а сулыкым касараш да 
Пырчесым подылаш мемнан деке чӱчкыдынрак 
толза, – пелештен монах да, чеверласен, храмыш 
пурен.

Тудын шем вургемже Иван Петровичлан 
суксын волгыдо вургемже гай чучын. Почешыже 
ончен шоген, тошто мешак дене пӱтырналт 
шинчыше ворымат шарналтен, кумыл тодылт, 
шинчавӱдшым ӱштылын.

– Ваня, мый исповедьым эртышым, службо 
вашке пыта, ынде мӧҥгӧ велыш тарванен 
кертына, – шып пелештен храм гыч лекше 
Вероника Львовна.

– Вучалте, мыят сулыкем касараш пурем. Юмо 
мыланемат уверым пуэн, – манын, Иван Петрович 
храмыш ошкылын, а пелашыже олымбалан ӧрын 
шинчен кодын.

Сергей КОМАРОВЫН ойлымашыжым 
кӱчыкемден кусарыме
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«Илышыште чылажат Юмын кидыште», –
ойла Марий митрополий пелен чумырымо 

кугун орланыше княгиня Елисавета Федоровна 
лӱмеш сестричествын милосердий шӱжарже, 

кундемыштына пеш палыме, пагалыме да 
йӧратыме актрисе Галина Иванова-Ямаева

Галина Николаевна 1942 ий 6 декабрьыште 
шочын, Параньга район Штрамарий ял гыч. 

Ӱмыржын 37 ийжым М. Шкетан лӱмеш Марий 
национальный драмтеатрлан пуэн. Тиде жапыште 
тӱрлӧ ийготан да тӱрлӧ койыш-шоктышан шӱдӧ 
утла образым чоҥен. Кажне геройжын ойгыж 
ден куанжым шӱмжӧ вошт колтен, сценыште 
нунын илышыштым илен. Усталыкшым аклен, 
Г.Н. Иванова-Ямаевалан 1977 ийыште Марий 
АССР-ын сулло артисткыже чаплӱмым пуэныт, 
эше кум ий гыч тудо РСФСР-ын сулло артисткыже 
лийын. Тыгак Олык Ипай лӱмеш комсомол (1970) 
да Марий АССР Кугыжаныш (1977), Йыван 
Кырля лӱмеш театр (1999, 2000) премий-влакын 
лауреатше, Йошкар-Олан почетан гражданинже 
(1991), 2001 ийыште «За заслуги перед 
Отечеством» II степенян орденын медальже дене 
палемдалтын. 

Тиде тыматле ӱдырамашлан шочмекшак 
Юмо посна корным ямдылен улмаш. Вет Галина 
Николаевна ик килоат кудшӱдӧ грамм нелытан 
гына шочын. Врачат, родыжо-влакат, эсогыл 
аважат ты йоча илаш тӱҥалеш манын шонен 
огытыл. А тудо Юмын пӱрымӧ дене илен, коваже 
Анна Романовнан шокшо ужга шокшеш пыштен, 
шӧдравалне ашнымыж дене, уригыла койшо аза 
(аваже тыге таҥастарен ойлен) вийым поген, сылне 
ӱдырыш савырнен. Пеш тыматле, ойым колыштшо, 
кӱштымым але йодмым вигак шуктышо, пашалан 
чулым кушкын.

Илыме курымыштыжо Галина Николаевна эше 
шуко гана колымаш деч утаралт кодын. Аваже 
«уригым» коҥгамбалне пукшен шинчымыж годым 
нералтен колтен, падыраш Галина тулшолан атыш 
изиш гына камвозын огыл – ава тудым йолжо гыч 
руалтен шуктен. Кум ийым эртышырак кӱкшак 
пӧртӧнчыл тошкалтыш гыч ӱнчыли пӧрдын 
волен – нимо лийын огыл. «Мыйым тунам канде 
тувыран ӱдырамаш нӧлтал шогалтыш», – 
шарналта шымле утла ий ончыч лийшым Галина 
Николаевна. Трукышто кушеч тудыжо толын 
лектын? Тиде Юмын Ава лийын, моло огыл. 

Икана Курыкмарий районыш командировкыш 
кудалмышт годым корно покшелне машинашт 
юла гай пӧрдаш тӱҥалын, а ваштарешышт моткоч 
писын КамАЗ кудалын. Тунам Галина Николаевна, 

кушто улмыжым монден, уло йӱкын «Юмо, утаре!» 
манын кычкыралын. Секунд жапыште водитель 
машинажым ӧрдыжкыла савырал шуктен. А 
шукерте огыл теве коронавирус чер тудым 
«наҥгайынеже» улмаш, но адакат Юмо утарен 
коден: кислородан баллон полшымо дене гына 
шӱлышӧ ӱдырамаш йол ӱмбак шогалын.

– Кажнылан илышым Юмо пуа. Мыят тиде 
ош тӱняште ик кечылан шагал, ик кечым утым 
ом иле. Мыняр гана илышем шӱртӧ мучашеш 
кечалт кодын, а Юмо утарен. Калыклан эше 
пайдам кондаш коден дыр, – шыргыжалеш Галина 
Николаевна. – Илыш корнем Юмын виктарымыж 
дене шуйныжо манын, Роман кугезе кочам Юмым 
чот сӧрвален. Тудо Киров кундем Марий Пыжай гыч 
лийын, Руш Пыжайыш пашаш коштын, Юмо деке 
тушто лишемын. Ковамат Юмылан чот ӱшанен. 
А шольыжо изиак Юмын Законым сайын пален, 
батюшка иктаж вере паша дене каен гын, тудым 
эреак олмешыже туныкташ коден. Илен толын, 
Граждан сарыш логалын, икымше кече гычак 
дизентерий чер дене черланен да колен. «Еҥым 
пуштмо кугу языкыш пурымо деч тудым тыге 
Юмо утарен», – ойла ыле ковам.

Галина Иванова-Ямаеван Кырла кочажат 
тынеш пурышо лийын. Аваже Татьяна Васильевна 
тӱҥалтыш класслам туныктен, тудат, тынеш 
пурышо, Юмым чоныштыжо ашнен, а вара, 
ӱмыржым шуктымешке (90 ийым илен), эре 
Юмылан кумалын, батюшкам мӧҥгышкышт 
чӱчкыдын ӱжыктен.

Юмылан ӱшаныше-влакым поктылмо жап  
улмаш гынат, Галинан коважын марлан толмо 
юмоҥаже коймо верыштак шоген. Иисус 
Христосым да тудын 12 апостолжым сӱретлыман 
иконым изиж годым ӱдыр ӧрын ончен, апостол-
влакын вургемышт кузе тыге волен огеш кай 
манын шонкален. А Моско гыч ГИТИС-ым йошкар 
диплом дене тунем пытарен толмек, тыгай омым 
ужын. Пуйто тудо урем дене чоҥешта. Йырваш 
йошкар пӧрт-влак шогат. Юмоҥасе гай тӱрлеман 
янакан окна-влак ончылно Рафаэльын Мадоннаж 
гай ӱдырамаш-влак вуйыштым таен шинчат. 
Молан Мадонна? Галина Иванова изоискусствым 
чот йӧратен, чапланыше сӱретче-влакын 
пашаштым сайын пален, сандене ӱдырамаш-
влак тудлан Мадонна гай койыныт. «А немыч-влак 
Юмын Авам Мадонна маныт улмаш, тидым мый 
вара веле пален налынам», – каласкала Галина 
Николаевна. Тудо ик окна деке чоҥештен миен 
– окна петыралтын, весе деке – туштат окна 
петыралтын. «Вет мыйже тынеш пурышо лийын 

МИЛОСЕРДИЙ ШӰЖАР ГАЛИНА МИЛОСЕРДИЙ ШӰЖАР ГАЛИНА 
ИВАНОВА-ЯМАЕВАЛАН – 80 ИЙИВАНОВА-ЯМАЕВАЛАН – 80 ИЙ
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6 – Святой благоверный кугу 
князь Александр Невскийын 
кечыже.

7 – Чот орланыше Екатеринан 
кечыже.

10 – Юмын Аван «Знамение» 
иконыжын кечыже. 

11 – Священномученик 
Серафим Чичагов митрополитын 
кечыже.

13 – Святой апостол Андрей 
Первозванныйын кечыже.

17 – Чот орланыше Варваран 
кечыже. Йошкар-Оласе Серафим 
Саровский лÿмеш храмысе ÿлыл 
приделын пайремже.

2 – Москосо святитель 
Филаретын кечыже.

4 – Юмым Шочыктышо Эн Святой 
Ӱдырым храмыш пуртымо кече.

18 – Преподобный Савва 
Освященный ден Озаҥысе 
святитель Гурийын кечышт.

19 – Святитель Николай 
Чудотворецын кечыже. 

Волжск оласе соборын да 
Звенигово оласе, Кужеҥер, 
Мариец, Сурок поселкысо, 
Актаюж, Кожласола, Микряково 
селасе храм-влакын пайремышт. 

22 – Юмын Аван «Вучыдымо 
Куан» иконыжын кечыже. 

25 – Святитель Спиридон 
Тримифунтскийын кечыже.

31 – Праведный Симеон 
Верхотурскийын кечыже.

омыл, сандене Юмын Ава мыйым шкеж деке пуртен 
огыл», – умылтара омыжым тудо. Тынеш 45 ияш 
пурен. Тунам тудо коммунист партий радамыште 
шоген. Театрыште шылталаш пижыныт, а Галина 
Николаевна вашештен: «Партий кызыт пеш шуко, 
а Юмо икте». Вара партий гычат лектын.

Г.Н. Иванова-Ямаева омыштыжо святой-
влак дене эше икмыняр гана вашлийын. Святой 
благоверный кугу князь Александр Невскийын 
кечынже шочынат, тудым йомакысе гай пӱртӱс 
коклаште яшката чапле ожышто шинчышым 
ужын. Ош кужу вургеман, пондашан старец-влак 
денат тамле пеледыш пуш дене темше садыште 
вашлийын.

– Полыш кӱлмӧ годым эре святой-влак 
Александр Невский ден Николай Чудотворецым 
йодам. Нуно мыйым нигунамат огыт кодо. Теве 
ик изи пример. Садысе пошкудо уремыш терысым 
конденыт. Пеленем ик мешак терыслан ситыше 
оксам гына лийын. «Ик мешаклан кӧра вес уремыш 
огына кудалышт, ала пошкудыда-влак налыт, 
йодса», – маныт ужалыше-влакет. Мыят пошкудо-
влакым кычал кайышым, но лӱмын ыштыме гай, 
иктат уке. Чон йӧсем дене Николай Чудотворецым 
сӧрвалышым. Ончем – терыс машина толеш. 
Тунам ик мешак акеш мылам кок мешак терысым 
оптен кодышт. Але вара тиде чудо огыл? Юмылан 
тау.

Юмо деке кажне еҥ шке корныж дене толеш. 
Келге ӱшанымашым ушышкыжо, чонышкыжо 
кажне еҥ шке семынже пурта. Галина 
Николаевналан чыташ лийдыме кугу ойго гоч 
эрташыже логалын: 1995 ийыште Армий гыч 
эргыжым цинк колоткаш конденыт. Ик жап гыч 
пелашым пытартыш корныш ужатен.

– Тынеш пурышо лийынам гынат, шукыжым 
умылен омыл. Кугу ойгыш логалмекем, Юмо мыйым 
чаманен, ушем волгалтарен. Молитвам, духовный 
книгам шуко лудынам, тыге шинчам почылтын.

А 2003 ийыште Юмын кулжо Галина Йошкар-
Олан да Марий Элын епархийже пелен почмо 
милосердий шӱжар-влакын школышкышт тунемаш 
пурен. Икымше послушанийым Савиносо лушкыдо 
ушан йоча-влакын интернат-пӧртыштышт 
шуктен. Черле йоча-влакым ончен, чонжо чон 
олмышто лийын огыл, паша деч вара мӧҥгӧ толын 

пурымек, мӱгырен шортын. Аваже черланымек, 
Савиныш кудалышташ торарак лийын да, Галина 
Николаевналан вес послушанийым пуэныт: 
ММЗ-ын эмлымверышкыже колтеныт. Тушто 
10 ий тыршымаште тӱрлыжымат ужаш логалын, 
но кунам эмлымверыште кийыше-влак тусо 
кумалме пӧлемыш шкеак миедаш, сулыкыштым 
касараш, Пырчесым подылаш тӱҥалыныт, 
тунам милосердий шӱжарын кумылжо кавашке 
нӧлталтын, «Йӧра, Юмо деке толынат» манын, 
кажныштым миен ӧндалмыже шуын. Нунын Юмо 
деке лишеммаштышт Галина Николаевнанат 
надырже кугу. А «Шӱм-чон изолык» журналын 
лудшыжо-влаклан тудо тыгерак каласыш:

– Юмо деч посна илыш уке. Юмо деке толнет 
– Тудо Шкеж деке конда, нигӧм огеш шӱкал. 
Курымашлык илыш дене таҥастарымаште ош 
тӱнясе илыш – чӱчалтыш веле. Вес гана кушко 
логалат – райыш але тамыкыш – шкет деч 
шога. Ожно мыйынат ӱшанем келгак лийын огыл 
да, кумылемым волтышо, мыйым мыскылыше еҥ-
влаклан нелеш налынам, тыге ӱмбакем сулыкым 
погенам улмаш. Ынде осал еҥлан ом сыре, а Юмо 
деч ушыжым волгалтараш йодам.

Кызыт, те паледа, тӱнямбалне осал ден поро 
коклаште вашпижмаш кая. Тек порылык сеҥа 
манын, кечын Юмым сӧрвалем. Салтакна-влакын 
лишыл еҥыштлан каласынем: черкыш чӱчкыдынрак 
коштса, пелашда, эргыда, иза-шольыда, чӱчӱда, 
палымыда, пошкудыда верч Юмылан кумалза, – 
Галина Николаевнан кумылжо тодылалтеш да ик 
жаплан шыплана. – Эше ешарем: илышда але ешда 
нерген вес еҥын йодмекыже, эн ончычак «Юмылан 
тау» манза, вара гына каласкалаш тӱҥалза. Уке гын, 
воктеныда кӧранен коштшо осал илышышкыда 
шӱшкылтеш. А мутланымашым Юмын мут гыч 
тӱҥалат гын, ончыкыжымат чыла сай лиеш. Вет 
илышыште чылажат Юмын кидыште.

Анфиса ЭМАНОВА
Шергакан Галина Николаевна, ме, «Шӱм-чон 

изолык» журналым ямдылыше-влак, шкенан да 
лудшына-влак лӱм дене чапле лӱмгечыда дене 

шокшын саламлена!  Эргыда-шешкыда, 
уныкада, родо-тукымда пелен куанен илыза. 
Пеҥгыде тазалыкым, чонышто ласкалыкым 

тыланена. Кужу курыман лийза!
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 КУАНЕН ЧИЯЛТЕНА КУАНЕН ЧИЯЛТЕНА

ЛИЙ ВОКТЕНЕМ, 
АРАЛЫШЕ ЮМЕМ!

    Лий воктенем, аралыше Юмем!
    Коден ит кай, кунам шып ойгырем.
    Уке вием, волалын кумылем гын,
    Еҥ гоч кеч пу каҥашым мыланем.
Ит кодо мыйым, эрык шулдыраным,
Утен каен ит пу воштылашат.
Кунам воктен(ы)се еҥым 

шӱлык налын,
Тӱкалте тудын кумылжым нӧлташ.
    Лиям гын южгунамже кере, тале,
    Пералте изишак саҥгам гычат.
    Кеч рвезе жапна ондакак эртале,
    Тугак шӱртнен кертам тачат.
Ит кодо мыйым ялт шкетем эрдене,
Кастене малаш пыште ыреслен.
Корныш лектам гын, лийже: 

«Юмо дене».
Мӧҥгеш толам: «Тау тылат, Юмем!»

Людмила СЕМЕНОВА

Профессор кӱжгӧ книгам нӧлталеш да ойла:
– Кидыштем шем коман книга.
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– Уке. Тудо йошкар коман, – ӱчашат студент-влак.
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вел комжо шем тӱсан, весыже йошкарге улмаш. Тунам 
тунемшыже-влаклан профессор туныктен каласа:

– Илышыштат тыгак. Вес еҥын мом ойлымыжым 
тудын шинчаж дене ончалмешке, «Тый чын отыл» манын 
ида ойло.
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