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курымаш илышыш пуртышо ты шӱдырым Господь 
мыланнат пуэн, вет тиде шӱдыр – православный 
ӱшанымаш. Тек тудо кызытат мемнам вӱда да 
Капым налше Юмын шерчаж дек конда.

Господь дене ушнымаште, кугун пагалыме 
ача, йӧратыме иза-шольо ден ака-шӱжар-шамыч! 
Христос Шочмо кугу пайрем да Господьын 
порылыкшым кондышо У ий дене тендам уло 
кумылын саламлем!

Капым налше Христос Утарыше мемнам 
Юмын уш-акыл волгыдыж дене волгалтарыже, 
ӱшанымашнам пеҥгыдемдыже. Тиде ӱшанымаш 
мыланна илышыште вашлиялтше нелылыкым 
сеҥаш куатым пуыжо, Юмо деке кайыме корнынам 
шӱдыр семын волгалтарыже, мландымбалысе 
шортмо вер гыч мемнам Пылпомышысо 
Кугыжанышын куанышкыже намиен шуктыжо!

Христосын Шочмыжо,
2022/2023 ий,
Йошкар-Ола

Христос Шочмо лӱмеш
Тропарь, 4-ше сем

Мемнан Христос Юмына, Тыйын шочмет дене 
калыклан чын палымаш волгалтын: шӱдырым 

палыше-шамыч кече лекмаш могыр гыч 
кӱшычын пален, шӱдыр дене Тыланет, чынын 

Кечылан, тунам кумалаш тунемыныт. 
Тау Тыланет, Юмо.

Кондак, 3-шо сем
Таче Ӱдыр курым дечат ожно Улшым 

шочыкта. Лишкыжат мияш лийдымылан мланде 
курыкпомышто верым пуа; суксо-влак кӱтӱчӧ-
шамыч дене пырля Юмым моктат, кугу ушан 

айдеме-шамыч шӱдыр почеш мият: 
курымак улшо Юмо, изи Аза лийын, 

мемнан верчна шочын.

Христос Шочмо дене тӱнялан Ача Юмо, Эрге 
Юмо да Святой Шӱлыш улмо почылтын. Тыге 
илышыште, айдеме тукымын пӱрымашыштыже, 
айдемын мландымбаке молан толмыжым 
умылымаште у волгыдо волгалтын. Юмын Эргын 
капым налмыже мыланна Святой Евхаристий 
Таинствыште Пырчесым подылмо гоч Юмо 
дене ушнаш йӧным пуэн, вет ме кӧргышкына 
Христосын Капшым налына да Тудын Илышым 
пуышо Вӱржым подылына.

Шке Эргыжым капаным ыштен, Тудым 
мландымбаке колтымо дене Юмо мыланна 
мыняр порылыкым пуэн, тидым тичмашын 
каласен шукташ ок лий. Молан вара южо еҥже 
але мартеат Тудым ынеж шотло? Тыште эн тӱҥжӧ 
– айдемын його да шонен моштыдымо улмыжо. 
Мыланна шке ушна да шӱмна дене Шочшо Христос 
Азам ӧндал керташ манын, таче Святой Черке 
шке шочшыжо-влакым храмыш – Вифлеемысе 
курыкпомышыш – ӱжеш. Но чыланак мо тидым 
колыт да шуктат? Ты священный йӱдым кузе 
тӱня ожно мален, кызытат тугак мала, вет тудо 
осаллык дене темын. Тӱнялан тынысым кондышо 
Христос тышке курымла да кугу кумдыкла гоч 
толеш, Шкенжым пуа да еҥ-шамычын ушым 
шындымыштым чытенак вуча. Юмо Азан пуымо 
тыныс Святой Руш мландыш пӧртылеш манын, 
меат чот вучена.

Шочшо Христос Азалан вуй саваш тунам 
Вифлеемыш шукынжак толын кертын огытыл. 
Тыгай пиалже эн ончыч тыглай кӱтӱчӧ-влаклан 
логалын. Нуно Пылпомыш гыч колтымо Суксо-
шамычым ужыныт да Юмын Эрге шочмо нерген 
поро уверым налыныт, Тудын толмо дене уло 
тӱнялан куан лийшашым паленыт.

Каваште ужмо шӱдырын вӱдымыжӧ почеш 
Христос Аза деке эрвелым кум мудреч толын, 
Тудлан тӱрлӧ пӧлекым конден. Юмын чыныш да 
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Юмо аралыже. Шкем кӱшкӧ шынден ыштыме паша 
айдемым пытымашке наҥгая. Господь мемнам 
иктылан гына туныктыжо ыле: ӱмыр мучашна 
марте Тудлан ӱшанле лияш, чылажланат Тудлан 
таум ышташ! Таум ыштен моштышо шочшым 
Ача ок наказатле. Ачан кумылжым палыше 
шочшо эре кӱлеш семын ышта, вес семын ышташ 
ушышкыжат ок воч. Пылпомышто мемнан верч 
кумал шогышо преподобномученице Елисаветан 
сӧрвалымыж дене Господь мемнам Шкаланже 
йӧршым ыштыже, ӱшанен пуымо пашажым кӱлеш 
семын шукташ туныктыжо.

Молебен деч вара актовый залыште пайрем 
шуйнен, тушто пеш шуко уна лийын. Милосердий 
шӱжар-шамычын куаныштым пайлаш родо-
тукымышт, епархийысе тӱрлӧ пӧлкан пашаеҥышт, 
Йошкар-Оласе да Медведево посёлкысо храмла 
гыч священнослужитель ден прихожан-шамыч 
толыныт. Благовещенский соборыш кумалаш 
коштшо соҥгыра еҥ-влакын общиныштлан 
сурдопереводым Михаил Виногоров ыштен.

Сестричествын 25 ий жапыште шуктымо 
пашаж нерген «Вашталтмаш» («Преображение») 
студийын ямдылыме фильмым онченыт. Кугун 
пагалыме уна-влак, Марий Элыште да Йошкар-
Олаште тӱрлӧ кӱкшытан вуйлатыше-шамыч: 
Марина Панькова, Марина Кожевникова, Виктор 
Кузнецов, Леонид Рыжков – милосердий шӱжар-
шамычын пашаштым кӱкшын аклен, шуко поро 
тыланымашым ойленыт.

Чапле юбилей лӱмеш шукыштым владыка 
Иоанн награде дене палемден. Марий епископ 
священномученик Леонидын медальжым 
Православий рӱдер вуйлатыше протоиерей 
Сергий (Поглазов), милосердий шӱжар-влакын 
кугыракышт Г.А. Ефремова да тудын полыш-
калышыже-влак Г.В. Чулкова ден Т.Е. Мороз 
сулен налыныт.

Архиерей грамот дене Л.И. Ямбердова,                  
Т.М. Протасова, Г.Н. Иванова-Ямаева, М.К. Журав-
лева, Т.В. Герасимова палемдалтыныт.

Владыка шкенжын Тауштымашан серышыжым 
милосердий шӱжар-влак Е.А. Леухиналан, И.Н. 
Кандаковалан, Т.И. Волхонскаялан, С.П. Грищен-
ковалан, К.А. Чайкиналан кучыктен. Тыгай 
суапле пашаш ушнышо кажне ӱдырамашын 
лӱмжым тичмашын каласыме шуэш, вет нунын 
полышыштым вучышо еҥже ий еда ешаралтеш, 
шуко еҥын ӱмыр мучашысе тыныслыкше 
нунын кидыште. Владыка Иоаннын духовный 
полышыжым чот аклен, милосердий шӱжар-влак 
тудлан Юмын Аван «Троеручице» иконыжым 
пӧлекленыт.

Концертым Марий самырык театрын 
актрисыже Любовь Купсольцева ден М. Шкетан 
лӱмеш Марий национальный драме театрын 
артистше Алексей Тетерин вӱденыт. Милосердий 
шӱжар-шамыч эше регент Лариса Максимован 
вуйлатыме хорыш коштыт. Ты ганат нуно шке 
мастарлыкыштым ончыктышт. Ончышо-влакым 

Лидия Старикова, Ирина Кубекова, 
Галина Иванова-Ямаева ден Алексей 
Ильинын ямдылыме номерышт 
куандарышт. Тыгай кугу пайремым 
сӧрастараш чапланыше артист-влак: 
Зоя Берникова, Иван Смирнов, Иван 
Соловьев, Марина Почтенева, Лилия 
Алексеева – толыныт. Концертым 
регент Любовь Торощинан 
вуйлатыме миссионер хор марий 
муро-влак дене мучашлен.

Православий рӱдерысе 
кочмыверыште чылаштым пайрем 
сий вучен. Туштат эше шукыштлан 
социальный отдел деч Тауштымашан 
серышым кучыктеныт. 

Марий митрополийын пресс-
службыжо
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Афонысо старец Гавриил Карейский 
каласен: «Еш илышын эн кугу тушманже 

– шкем гына йӧратымаш (эгоизм). Еш илышын 
эн кугу тайныже – проститлен моштымаш. 
Пелашым туныктыман огыл, а йӧратыман, тунам 
чыла сайлан тудо шке тунемеш. Пелашетым 
огыл, а шкендым шке вашталтен кертат гын, еш 
илышыштыда эн сай лектыш лиеш».

Еш илыш шотышто шонкален, протоиерей 
Федор Бородин тыге ойла:

– Кызытсе илышын ойыртемже нерген 
шукерте огыл мыланем тыге умылтарышт. 
«Пӧръеҥ пушеҥгым шындышаш, пӧртым 
чоҥышаш да эргым ончен куштышаш» манын, 
ожно ойленыт гын, кызыт пӧръеҥ вашталтын. 
Тудо пушеҥгым шында гынат, кӧ вӱдым опташ 
тӱҥалме нерген ок шоналте, пӧртым чоҥа гынат, 
кӧ тудым эрыкташ тӱҥалеш – тудлан садиктак, 
эргым шочыкта гынат, кӧ тудым ончен кушта – 
тидын верч чонжо ок коршто. Йырым-йырна 
ончалына гын, мом каласен кертына? Кызыт шке 
ешыже да шочшыж-влак верч чыла чытен лекташ 
шонышо пӧръеҥ шуко мо? Йоча-шамыч ынышт 
орлане манын, ватын уда койышыжым чыташ 
иктажше ямде мо? Молан пӧръеҥ шке ешыжым 
пеш куштылгын коден кая? Чыланат тудын йыр 
огыт пӧрд гын, вес вере сайрак верым муаш 
шона гын веле? Вес ӱдырамаш ик жап йырже 
пӧрдеш, вара тудат шке койышыжым ончыкта. 
Ешын негызше да эҥертышыже лияш, тудын 
пиалже верч тыршаш шоныдымо пӧръеҥ шкежат 
нигунам пиалан ок лий. Кажне пӧръеҥ ик чыным 
умылышаш – шке еш да шочшо-влак верч тудлан 
Юмо ончылно мутым кучаш логалеш.

Шочмыж годым айдемылан Юмын тӱс 
пуалтын. Ужар кушкыл асфальтым шӱтен лекме 
семын тиде тӱс вучыдымын шкеак палдырна. 
Тыге лийже манын, шке чонетым яндарын кучаш 
тыршыман. Теве мыйын йӧратыме пелашем изи 
годсекак тулык кушкын, тудым коваж ден чӱчӱжӧ 
ончен куштеныт, сандене тичмаш еш илыш 

примерым ужын огыл. Нӧргӧ капкылан пелашем 
ден когыньнан кызыт куд эргына да ик ӱдырна 
уло. Кажныже чиктен шогалтыме, пукшымо, уш-
акылжым сотемдарыме. Эн тӱҥжӧ – ешыште 
кажныже йӧратыме улмыжым шижеш. Тыште эн 
кугу надырже – пелашемын. Кунам тунем шуын, 
кушеч чыла тидым налын?

Кунам айдеме Христос деке толеш, мошты-
машым Христос пуа. Кажне ешыште ача-аван шке 
порысшо уло, Юмо тудым шукертак пуэн. Тидлан 
лӱмын туныктен огытыл гынат, Юмо деч сӧрвален 
йодман, тунам чыла поро моштымаш пуалтеш.

Ешыште южгунам вес нелылыкат лектын 
кертеш. Самырык еҥ ешым пога, а шочмо аваже 
у шешкым чытен ок керт, тудын ваштареш 
«кучедалаш» тӱҥалеш. Ава южгунам шкежат ок 
умыло, молан тидым ышта? Тыгай годым эргылан 
кузе лийман? Ава туп шеҥгелне илаш тунемше эрге 
ава велыш шогал кертеш, а весе гын, мӧҥгешла, 
шке пелашыжым колыштын, ава ваштареш кая. 
Тыгай вашпижмашым чытен лекташ, аван але 
пелашын шӱмыштым пушкыдемден, ешым арален 
кодаш кугу йӧратымаш да уш-акыл кӱлыт. Кок 
тул коклаште лияш неле гынат, пӧръеҥ шкенжым 
чын кучен мошта гын, Юмын порылыкшо ты 
ешымат леведеш, ваш-ваш йӧратыше эн лишыл 
еҥыш савыра.

Диаконлан, священниклан але епископлан 
шогалтыме хиротоний годым тыге ойлалтеш: 
«Куатдымым паремдыше, мо укем ситарыше 
Юмын порылык тыланда пуалтше». Тугеже еҥ-
шамычлан илышын чыла йыжыҥыштыже Юмын 
порылык пуалтеш, вийдымылан вийым пуа, 
моштыдымылан – моштымашым. Туге гынат, эше 
теве мом чот шарныман: кугешныше-шамычым 
Юмо ок йӧрате, а ӱҥышӧ-влакым чамана, 
нунылан мо кӱлешым пуа. Сандене чӱчкыдынрак 
йодаш кӱлеш: «Господь, кузе чын ышташ кӱлеш, 
мый ом пале, Тый Шке мыйым виктаре, туныкто». 
Ӱҥышын йодшылан Господь полша, чытымашым, 
уш-акылым, моштымашымат пуа.

ЙӦРАТЫМЕ ПЕЛАШ ЙӦРАТЫМЕ ПЕЛАШ 
САЙЛАН ШКЕ ТУНЕМЕШСАЙЛАН ШКЕ ТУНЕМЕШ
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Ял мучашсе пу пӧртыштӧ 
авашт ден ковашт пелен 
Петю ден Марья иленыт. 

Кажне ийын Рошто пайрем деч 
ончыч авашт поҥго шӱрым шолтен, 
а эше, кӱктымӧ шыдаҥ ден мӱйым 
варен, шере пучымышым ямдылен. 
Тудын тыге шогылтмыж жапыште 
кова ден уныка-влак тошто шондык 
ӱмбалан Иисус Азан шочмо вержым 
ыштеныт. Вӱтамбач кукшо шудым 
пуртеныт, кож укш да пӱгыльмӧ 
дене сӧрастареныт. Модыш шерчаш 
азам пыштеныт, йырже фанер гыч 
пӱчкеден лукмо фигур-шамычым 
вераҥдылыныт. Нине могай 
фигур улмым йоча-влак сайын 
паленыт гынат, садак ковашт деч 
йодыштыныт, тудын кажне ийын каласкалыме 
йомакшым угыч колышташ кумылаҥыныт. 

– Кандри кочада нуным пеш ятыр ий ончыч 
пӱчкеден келыштарен. Тиде Юмын Ава, а ниныже…

– Палена-палена, нине шорык-шамыч улыт. 
Шулдыранже теве Суксо. А тидыже, ончал, ковай, 
шочын вочшо Иисус, Юмын Эргыже, – ӱчашен-
ӱчашен ойленыт йоча-влак. – Кочана пеш мастар 
лийын. Модыш-влак илыше гай веле койыт.

– Мастар, пеш мастар. Тендам гына ужын ыш 
шукто, ӱмыржӧ кӱчык лие, – шӱлыкаҥын кова. 
Вара ешарен: А модыш-влакым авадан изиж 
годым тудлан модашыже ыштен.

– Аванат мемнан гай изи лийын?
– Лийын, лийын.
– Ковай, а Иисуслан вольык шерчаште йӱштӧ 

улмаш дыр?
– Йӱштӧ, пеш йӱштӧ. Тидын нерген тыланда 

ик гана веле огыл ойленамыс. Изи тулото шке 
шокшыжым ситарен огыл, адакше тудыжат ик 
жап гыч йӧраш тӱҥалын. Юмын Ава Мария… 
Тыйымат, уныкам, Юмын Ава лӱмеш Мария манын 
лӱмденна. Тыйже вет лач тудын шочмо кечынже 
шочынат… Ай, мом ойлем ыле вет? Э-э-э. Юмын 
Ава, тул деч посна кодына манын, тургыжланаш 
тӱҥалын да шорык ден ӱшкыжым пуэн ылыжташ 
йодын. А нуныжо нимом умылен огытыл, шудым 
гына кочкыныт.

– Ковай, а ме палена: эҥыжгайык (зарянка), изи 
шулдыржо дене лупшен, тулым ылыжтен, – Петю 
кован каласкалымыжым кӱрлын.

– Тиде лӱддымӧ изи кайык эше тыгыде кукшо 
укш-влакым изи нерже дене нумал шуктен, – 
ешарен Марья. – Оҥжым тулеш когартен гынат, 
изи Иисусым кылмен колымо деч утараш полшен.

– Чын, уныкам-влак, эҥыжгайык – Юмын 
кайыкше…

Кажне ийын Рошто деч ончыч кова ден уныка-
влак коклаште тыгай мутланымаш лийын, а тений 
тыге огеш лий витне: ковашт шукертак черланен 
возын. Ик кечын тудо ӱдыржым воктекыже ӱжын:

– Илашем шуко кодын огылла чучеш. Шижам: 
йӧратыме Кандрием дене вашке ужына. Тый 
йоча-влаклан ит ойло, ит лӱдыктӧ нуным.

Но Петю ден Марья ала-кушеч тидын нерген 
пален налыныт:

– Авай, ме Юмым чот-чот сӧрвалена гын, Тудо 
ковайым тӧрлата вет?

– Юмын Шкенжын сомылжо пеш шуко, садлан 
кӧра ӧрыктарыше пашажат шагалрак, – тыге 
гына пелештен кертын авашт, да, шинчавӱдшым 
ончыкташ огыл манын, йочаже-влак деч писынрак 
кораҥын.

Но йоча-влак ӧрыктарыше паша лийшашлан 
ӱшаненыт, ковашт чер деч утлыжо манын, 
чарныде Юмым сӧрваленыт. Изи кайыкын Иисус 
Азам кылмен колымо деч кузе утарымыжым 
шарналтеныт да, шкештат, теле йӱштыштӧ кайык-
влак кылмен ынышт коло манын, кече еда нуным 
пукшеныт. А эше, Юмылан полшаш манын, поро 
пашам ятыр ыштеныт. Аваштын сурт сомылкажым 
иземденыт: коҥгаш олташ пум пуртеныт, вӱдым 
нумалыныт, корным лум деч эрыктеныт, пӧрт 
кӧргым йытыраеныт, кӱмыжсовлам мушкыныт, 
коваштым ончаш полшеныт. Эсогыл пошкудо 
шоҥгыеҥ-влакланат вӱдым конден пуэныт, кевыт 
гыч кочкышым наледен толыныт.

Нунын тыге тыршымыштым ужын, пошкудо 
икана йодын:

– Тынар пашам ышташ эше кушкын шуын 
огыдалыс, молан тыге тӧчеда?

– Авай «Юмын сомылжо пеш шуко, садлан 
кӧра ӧрыктарыше пашажат шагалрак» мане, а 
мыланна моткочак чудо кӱлеш, – вашештеныт 
Петю ден Марья. – Сандене ме Юмылан пашажым 
шагалемдаш полшена, тек кованам тӧрлаташ 
Тудын жапше лиеш.

Рошто деч ончыч чынак чудо лийын, уло ешлан 
кугу куан: кова чер деч утлен кертын.

– Те мыйын да авадан суксыжо-влак улыда. 
Юмылан – полышкалыше, а мылам – утарышем-
влак, – тыге ойлен, кова уныкаже-влак дене 
пырля пелашыжын ыштен кодымо фигур-влакым 
шондык ӱмбак шындылын. Юмылук ончылан 
сортам чӱктен. А Рошто йӱдым, чылан ӱстел коклаш 
верланен, икте-весе деч прощенийым йодыныт 
да ковам тӧрлатымыжлан Юмылан тауштеныт. А 
ковашт каласен:

– Айдемын чонышто ышталтше вашталтыш, 
лишыл еҥ верч тургыжланымаш, поро пашам 
шуктымаш – теве чыла тидым «чудо» манман.

Г. САВИНА

ЮМЫН ПОЛЫШКАЛЫШЫЖЕ-ВЛАКЮМЫН ПОЛЫШКАЛЫШЫЖЕ-ВЛАК
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8 – Юмым Шочыктышо Эн 

Святой Аван погынжо. 
Чын илыше Иосиф Обручник 

ден Давид кугыжан да апостол 
Иаковын, Господьын изажын, 
кечышт.

Марий кундемысе священно-
мученик Леонид Антощенко 
епископын кечыже. 

11 – Вифлеемыште 
орландарен пуштмо йоча-
влакын кечышт.

12 – Москон митрополитше 
святитель Макарийын кечыже.

13 – Преподобный Паисий 
Святогорецын да Марий 
кундемысе священномученик 
Михаил Березинын кечышт. 

14 – Господьлан пÿчмö йÿлам 
шуктымо кече. 

Святитель Василий Великийын 
кечыже.

15 – Преподобный Серафим 
Саровскийын, чудым ыштышын, 
кечыже.

19 – Иисус Христосын Тынеш 
пурымо да Юмо Кончымо кече.

20 – Господь ончыч Толшо да 
Тудым Тынеш пуртышо святой 
пророк Иоаннын погынжо.

22 – Москон да уло Российын 
митрополитше свт. Филиппын, 
чудым ыштышын, кечыже.

23 – Святитель Феофан 
Затворникын кечыже.

24 – Преподобный Феодосий 
Великийын кечыже. 

25 – Святой орланыше 
Татианан кечыже. 

27 – Апостол-влак дене 
тöр улшо да Грузийым 
волгалтарыше Нинан кечыже.

30 – Преподобный Антоний 
Великийын кечыже. 

Вийым налаш манын, ик пӧръеҥ ия-шамыч 
дене кылым кучен. «Еҥ-шамычлан кузе 

ӱчым ыштымым, нуным ваш-ваш сырыктымым 
ужнет мо?» – йодыныт туддеч. Пӧръеҥлан 
оҥайын чучынат, чыла тидым ончалаш келшен.

Тудым ия-шамыч руалтен кученыт да эн ончыч 
сӱаныш чоҥештеныт. Тушто ынде мом-гына 
огыт ыштыл: ӱстембал коклаште иктын ончылно 
тарелкам кумыктат, весылан пуреҥгаяш йолым 
шындат, кумшым кычалтылаш таратат, нылымше 
еҥын шыдыжым весе-влак ваштареш виктарат. 
Сӱан калык чылт ажгынен, нигушто нимогай шот 
уке. 

– Ужыч, кузе кертына? Тыят тыгак ыштылаш 
тунем, – туныктат нуно.

Ынде колышым тойымашке чоҥештат. Тушто 
иктын чурийышкыже пуракым кудалтат, весым 
ораде гай воштылаш таратат, шукышт колышо 
еҥ нерген кӱлеш-оккӱлым ойлышташ тӱҥалыт. 
Еҥым тойымашке толшо-шамыч коклаште ны 
пагалымаш, ны чаманымаш ок код, чылажат 
мыскылтышыш веле савырна.

– Тидат кузе ышталтеш, мый умылышым, – 
манеш пӧръеҥ.

Умбаке чоҥештымышт годым нунылан ӱлнӧ 
изирак пӧрт шинчаштлан перна. Почын шындыме 
окна гыч сурт кӧргысӧ чатка пӧлем коеш, но ия-
шамыч тышан ынешт шогал, умбаке вашкат. Кеч 
изишлан шогалаш йодмылан ия-шамыч маныныт:

– Ты суртышто Юмылан ӱшаныше еш ила. 
Мыланна нунын дене лияш лӱдыкшӧ, тышеч 
вашкерак торлаш кӱлеш!

– Теве ынде чыла умылышым, умбакыже 
мыйым ондален огыда керт! – кычкыралын 
пӧръеҥ.

Тыге каласымыжлан ия-шамыч тудым 
мландымбак кудалтеныт. Ужаш шонымо пӧрт 
воктеке волен вочшо пӧръеҥын кечкыжмыжым 
колын, сурт гыч куржын лектыныт, тудым нӧлтал 
шогалтен чаманен йодыныт:

– Мо лийынат? Тыланет мо дене полшен 
кертына?

– Осал паша деч куржаш тунеммем годым 
шӱртненам, – манын пӧръеҥ.

Осал корныш шке кумылын от савырне гын, 
ия-шамыч тыйым сеҥен огыт керт. Поро чонан 
еҥым нуно огыт йӧрате, тудын деч кораҥыт. А 
осал чонан деке коршаҥге гай пижыт.

Монах Симеон Афонский

1 – Орланыше Вонифатий ден 
преподобный Илия Муромецын 
кечышт.

2 – Чын илыше святой Иоанн 
Кронштадтскийын кечыже.

3 – Москон да уло Российын 
святительже Петрын, чудым 
ыштышын, кечыже.

4 – Чот орланыше Анастасия 
Узорешительницан кечыже.

7 – Господь Юмо да Утарыше 
Иисус Христосын Шочмо 
кечыже.

ТУНЫКТЕН КАЛАСЫМЕ ШОМАКТУНЫКТЕН КАЛАСЫМЕ ШОМАК
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Господьна таче эр-эрден кынелын...
Еҥ-влакын возымым, чон ойгыштым лудеш.
Шун атыж гыч вела ондалыдегеч
Мом йодмыштым шӱм-чонышкышт уэш.

Чылаштын огыл шӱмышт почмо лийын,
Да чудылан пеш шукын вер уке.
Кӧн кӧранымаш ден тудо темын,
Кӧн опкын койыш ден омсаже петырнен.

А южыжо шкеак, шоналтыдегеч,
Тошкен-тошкенак шӱлыкым оптен.
Йӧратымашым Юмо темынеже ыле,
Ыш керт. Ты еҥым пешак чаманен.

ТАУ ТЫЛАТ, ЮМЕМ
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Моткочак кумылжо волен Господьын:
«Эх, чонжым еҥ ок мошто эрыктен.
Ийла дене поген ӧпкелымашым,
Кӱ моклакашке тудым савырен».

Ончен коштеш Господьна тӱня мучко.
Йӧратыше кок еҥым шекланен,
Шун атыж гыч вашке пиалым тутым
Шӱм-чонышкышт йоктарыш йывыртен...

А еҥ-влак эркын-эркын Юмын пуымым
Велен пытарышт, чӱчалтыш кодде,
Вара йырваш чылам осалыш луктыч,
Титакым шкеныштыным ужаш тоштде.

Вет жапыштыже шот ден моштена гын 
Таум ыштен, аклен да проститлен,
Господь пиалжым изиш ден ок висе,
Пуа ыле мыланна атыжге...

Господьна таче эр-эрден кынелын...
Кугу мешак йодмаш дене вучен...
Коклаштышт ик изирак серыш
Йодмаш дечын посна: «Тау Тылат, Юмем!»

Светлана ОРЕШИНА,
Анфиса ЭМАНОВА марлаҥден

 КУАНЕН ЧИЯЛТЕНА КУАНЕН ЧИЯЛТЕНА


