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храмлан святитель Николай Чудотворецын 
иконыжым пӧлеклен, кумалаш толшо чыла еҥлан 
Юмын Аван Благовещений иконыжым пуэдаш 
кӱштен, кушто тудын суапландарымашыже уло. 
Юл кундемысе федеральный округын да Угарман 
областьын икмыняр вуйлатышыштым, Москосо 
духовный академийын иконописный школжым 
вуйлатыше Анатолий Алешиным Черке награде 
дене палемден.

Святейший Патриарх Кирилл тыгак Угарманын 
да Арзамасын митрополитше Георгийым да 
чыла ӱшаныше-шамычым тыгай чапле соборым 
чоҥымо да тидын дене кылдалтше кугу пайрем 
дене саламлен.

Литургий деч вара Святейший Патриарх Кирилл 
туныктен ойлымыжым каласен, преподобный 
Серафим Саровскийын мощыж воктене молитвам 
лудын, вара тыге туныктен ойлен:

– Дивеевысе обитель шке поро пашаж дене 
шукертсек чаплана. Шочмо элна, Черкына да 
калыкна верч молитва тыште чарныде йоҥга. 
Поро паша ден молитва мемнам Юмо дене ушат. 
Тӱнямбалне тыныс, поро илыш, ласкалык да 
йӧратымаш лийышт манын, тыге илыман. Но 
теве ынде чылажат вашталтын. Кызыт Шочмо 
элна кугу нелылыкыш логалын, тудын велыш осал 
ончалтыш дене ончат, тудлан осалым шонат, 
Российым пытарынешт. А молан? Российыште 
Юмо, Юмын тӱняже да тиде тӱняште айдемын 
верже нерген вес семын умылена, сандене 
православный Русьым мландымбач ӱштылнешт. 
Нигунам тыге ынже лий манын, ме кызыт шкенан 
Президентна, моло вуйлатыше ден сарзе-влак 
верч кумалшаш улына, вет тиде вашпижмаште 
мемнам арален налшаш верч нуно чот шогат.

Руш мландыште волгалтше чыла святой-
шамыч да чылаштым чаманыше преподобный 
Серафим ачана мемнан дене пырля кумалыт! 
Нунын илыме Пылпомыш Кугыжаныш гыч уло тӱня 
коеш – тыште мо ышталтмым чыла ужыт, чыла 
палат. Сандене ме нунымат шокшын сӧрвалышаш 
улына, Господь ончылно кумал шогымышт дене 
мемнан сарзе-влаклан пеҥгыде лияш да сеҥаш 
полшышт. Исторический Руш мландыште калык 
кокласе ваш умылыдымаш пытыже, икте-весе 
ваштареш шогымаш ынже лий. Шке кӧргыштыжӧ 
Юмым нумалше святой преподобный Серафим 
ачанан кумалмыж дене Господь Руш мландым, 
мемнан Черкынам да ты святой обительым 
тынысын арален кодыжо. Аминь.

Благовещенский у соборым чоҥымашке кугу 
надырым пыштыше-влаклан Святейший Патриарх 
Кирилл кугу таум каласен, игумения Сергия 
(Конковам) сӧрастарыме ырес дене палемден, 
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тӱня да Шке шочшыжо-влак верч, сулык да уда 
кумылшупшмаш дене вӱдылалтше айдеме тукым 
верч, чарныде кумалеш. Еҥ-шамыч сулык ыштыме 
деч кораҥышт, языкышт верч шинчавӱдым 
йоктарен ӧкынышт манын, Шке Эргыжым 
сӧрвала, мемнан шӱмнам пушкыдемдаш йодеш.

Пылпомышысо Царице Святой Русьым, 
мемнан Православный Черкым Шке полышыжо 
да аралтышыж деч посна ынже кодо манын, 
мыланна Тудын ӱшанле шочшыжо лияш, Утарыше 
Шерге Эргыжлан ӱшанымашнам пеҥгыдемдаш 
да Тудын святой кӱштымашыжым шуктен илаш 
кӱлеш. Эргыжын кумылжым савыраш манын, 
Тудын эн Яндар Аважым чапландарыман. 
Чыладамат Юмын Аван Казанский иконыжын 
кечыж дене саламлем, Тудын леведышыж 
йымалне порын илаш тыланем.

Тропарь, глас 4
Кӱшнӧ улшо Юмын чаманен утарыктыше 

Аваже! Шкендын Эргычым, мемнан Христос 
Юмынам, чылан верчышт сӧрвален, Тыйын 

левед аралымашкет мийыше-шамычлан 
чылалан утарымашым ыштет. О, Ашныше 

Юмын Аваже, мемнам чыланнам утарыкте! 
Ойгышто, орлыкышто, шуко язык дене 

нелемын, черланен, Тыйын моткоч яндар 
тӱсет ончылно, шинчавӱд дене ойгырен-

шортын, чон дене шонен-юмылтен шогышо-
шамычым, чылам, осал дечын утаре, Тыланет 
чарныдеак ӱшаныше-шамычлан порылыкым, 

куштылгылыкым пу, Юмым Шочыктышо 
Ӱдыр, чыламат утаре: Тый вет Шкендын 

еҥет-шамычлан Юмын Леведышыже улат.

Шергакан иза-шольо ден ака-шӱжар-
влак! Юмын Авана, Пылпомышысо 
Царице, Шке ойырен налме Руш 

кугыжанышыжлан мыняр шуко порылыкым 
пуэн, тидым шотлен пытарашат огеш лий. Эн 
Яндар Ӱдыр Шке илыме вержылан шукертак Руш 
мландым ойырен налын, Шке йӧратымашыжым 
палдараш манын, ятыр иконыжым пӧлеклен. 
Мемнан калыкым чаманымыже, еҥ-влаклан 
полшымыжо Тудын юмоҥаж-влак гоч тӱжем ий 
утла шукталтеш.

Таче ме Юмым Шочыктышо Эн Яндар Ӱдырын 
эн чапланыше тӱсшым, Казанский иконыжым, 
йывыртен моктена. Кугун пагалыме ты образ тӱня 
мучко палыме да кажне гаяк храмыште уло. Тиде 
святой юмоҥа мемнан эллан арам огыл пуалтын. 
Тудо Озаҥ олаште да уло Российыште илыше 
православный еҥ-шамычым пеҥгыдемден да 
мемнан элнан историйже дене чак кылдалтын. 
Казанский юмоҥа – мемнан кугыжанышым 
аралыше авыртыш, Юмын Аван арален 
налмыжым палдарыше тисте. Тӱрлӧ кундемыште 
Шке чудотворный иконыж-влакым почмыж гоч 
Тудо Руш кугыжанышымат чумырен.

Юмым Шочыктышо Эн Яндар Ӱдырын 
илышыже – Юмын шочшыжо-влак могай лийшаш 
улмым ончыктышо пример. Тудо нигунам Шке 
эрыкшым кӱшкӧ шынден огыл, ӱҥышын да 
чыла шотыштат Господьлан йӧрышын илен. Шке 
ыресшым нумалын, илыш корныжым Господь 
дене пырля эртен. Юмын Аван Успенийже, мален 
колтымо гай колымыж, деч вара Господь Тудым 
Пылпомышыш налын.

Кызытат Тудо шортын сӧрвалыше ик еҥымат 
Шке чаманымашыж деч посна ок кодо, уло 

ЮМЫН АВАН МОЛИТВАЖЕ ЮМЫН АВАН МОЛИТВАЖЕ 
ТӰНЯМБАЛНЕ ЭН ВИЯНТӰНЯМБАЛНЕ ЭН ВИЯН

ЮМЫН АВАН КАЗАНСКИЙ ИКОНЫЖ НЕРГЕН ЙОШКАР-ОЛАН ДА 
МАРИЙ ЭЛЫН МИТРОПОЛИТШЕ ИОАННЫН ТУНЫКТЕН ОЙЛЫМЫЖО
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Иерасулимыш кайымыж годым Иисус 
Самарий ден Галилей кокла гыч эртен. Ик 

ялыш пурымыж годым Тудым проказе черан лу 
пӧръеҥ вашлийын. Нуно ӧрдыжкырак шогалыныт 
да кычкыраш тӱҥалыныт: «Иисус, Туныктышо, 
мемнам серлаге!» Нуным ужмеке, Иисус каласен: 
«Кайыза да священник-влаклан шкендам 
ончыктыза».

Ошкылмышт годым нуно черышт деч эрненыт. 
Нунын кокла гыч иктыже, пареммыжым ужмек, 
мӧҥгеш пӧртылын, уло йӱкын Юмым чапландарен, 
Тудын йолжо ончылан кумык возын да таум 
ыштен. Тиде еҥ Самарий гыч лийын. Тунам Иисус 
каласен: «Лу еҥ огыл мо эрнен? Индешыже кушто? 
Йот тукым гыч улшо тиде ик пӧръеҥ деч молыжо 
Юмылан таушташ кузе ыш пӧртыл?» Вара 
тудлан пелештен: «Кынел, кае; ӱшанет тыйым 
утарыш» (Лк. 17:11-19).

Протоиерей Вячеслав Резников умылтара:
– Икана, кунам Господь ик ялыш пурен, 

«Тудым проказе черан лу пӧръеҥ вашлийын. 
Нуно ӧрдыжкырак шогалыныт да кычкыраш 
тӱҥалыныт: «Иисус, Туныктышо, мемнам 
серлаге!» Нуно паремдымашым огыл, а 
порылыкым гына йодыныт. Еҥ-влакат тӱрлӧ амал 
дене: иктышт Юмылан чот ӱшанымышт дене, 
весышт йодмыштым вучен шуктыдымыштлан 
кӧра уло-уке ӱшаныштымат йомдараш лӱдмышт 
дене – лач тыге сӧрвалат: «Господь, мемнам 
серлаге!» А кунам чылан иканаште йодыт, тунам 
кӧн могай ӱшанже улмым да кӧн ӱшанжылан 
кӧра чылалан пуалтмым лач Юмо гына пала. 
Тыгакак проказе черан-влак йодыныт. Нунын 
ӱшанышт Иисусым «Туныктышо» манаш гына 
ситен, сандене Юмо нуным изи ӱшаныштлан 
келшышын священник-влак деке колтен. Нуно 
каеныт, но кажныже шке шижмашыж дене 
ошкылын: иктыже аптыраненрак, весыже ӱшан 
деч посна. Да трук корнышто ик чудо почеш вес 
чудо лиймым ужыныт, «ошкылмышт годым нуно 
черышт деч эрненыт». Эрненыт да... умбакыже 
каеныт! Коклашт гыч лач икте «пареммыжым 
ужмек, мӧҥгеш пӧртылын, уло йӱкын Юмым 
чапландарен, Тудын йолжо ончылан кумык возын 
да таум ыштен». 
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А молан молыжо пӧртылын огытыл? «Лу 
еҥ огыл мо эрнен? Индешыже кушто?» Молан 
чылаштын иканаште пареммым нуно тыглай 
келшен толмылан гына шотленыт – тидым 
умылаш неле. Очыни, иктышт тыге шонкаленыт: 
«Молан пӧртылаш? Паремдышыже – Юмо, а 
Тудо чыла вере уло. Эсогыл верыштет шогышыла 
«Тау Тылат, Юмо!» манын каласе да Тудо 
колеш». Намысыштым тыге лыпландарен, нуно 
шкеныштым кугу паша (мӧҥгеш пӧртылмӧ корным 
эртыме) дечын утареныт. А весышт, очыни, тыге 
шонкаленыт: «Мый Тудын мутшо дене паремым, 
но Тудо мылам мӧҥгеш пӧртылаш да таушташ 
каласыш мо? Уке. Тудо «Кайыза да священник-
влаклан шкендам ончыктыза» манын кӱштыш. 
Мый кӱштымыжым чоткыдын шуктем».

Икымше шонкалыше-влак шкеныштым Юмым 
пагалыше семын ончыктынешт. Чын, Юмо чыла 
вере уло. Тидлан ӱшанат, пеш сай. Но паша деч 
посна ӱшан чондымо лиеш. Таушташ кӱлеш паша 
дене. Тиде ситуацийыште мӧҥгеш пӧртылмым 
пашалан шотлыман.

Весышт Юмын кӱштымӧ мутшым шуктеныт. 
Но вет нуныжо Иисусым сӧрваленыт, лач 
Иисус дечын пареммашым йодыныт огыл мо? 
Пареммашым налыныт? Налыныт. Тугеже лач 
Иисус деке пӧртылман, лач Иисуслан тауштыман, 
а вара священник-влак деке кайыман.

Илышыште тыгеат лиеш: пеш нелын 
черланымеке, тендам чаманен налаш манын, 
аптыраненрак Юмым сӧрваледа. Йодмыдам 
колеш манын тунам ала ӱшаненат огыдал? Но 
трук те опытан врачын кидыш логалыда, кӱлешан 
эмымат налаш муыда, эмлалтме курсым сайын 
эртеда. Тиддеч вара  жап ятыр эрта гынат, те 
Юмым сӧрвалымыдам шарналтыза. Тыланда 
полшышо еҥ-влаклан тауштымо деч ончыч 
Юмылан тауштыза. Пашада дене тауштыза. Толза 
черкыш, шогыза, кумалза, тауштымо молебеным 
лудаш йодса, кӱчызылан мом-гынат пуыза. Тунам 
ӱшандан кузе ешаралтмыжым шкеат ужыда. 
Вес гана йот еҥ семын огыл, шочмо эргыже але 
ӱдыржӧ семын Юмым сӧрвалаш тӱҥалыда. А ача-
аван ик шонымаш – шочшыжын тиде илышыштат, 
ончыкылыкыштат чылажат сай лийже.
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ТАУШТЕН ИЛАШ ТАУШТЕН ИЛАШ 
ТУНЕММАНТУНЕММАН

Корштышым шижмекына, ме чот лӱдына. 
Лӱдмылан да Юмын полышыжлан 
ӱшаныдымылан кӧра шке вийнам чын 

аклен огына мошто, шкаланна шке шӱлышгорным 
петырена. Чын, улыт пеш нелын черланыше-
влак, кудыштым корштыш чынак лӱдыкта. Но 
шукыж годым ятыр еҥже чылажымат пуэн 
оварта, эсогыл ик чукыр вӱдеш пуренгаен колен 
кертеш.

Молан лӱдаш, вет илыш шкежак ончыкта, 
могай ме уста да чыла ыштен моштышо улына. 
Молан тыге – мый умылтараш тыршен ончем. 
Тиде чылажат мемнам кузе ончен куштымо 
гыч тӱҥалеш. Изина годым ача-авана мыланна 
полшеныт мо, нунын пеҥгыде вачыштым ме 
пеленна шижынна але уке? Тиде лийын огыл гын, 
кугыеҥ илышыш йоча лӱдынрак вонча. Ӱдыр але 
рвезе шкеж нерген шӱм-чонжым пеҥгыдемдаш 
полшышо поро мутым йоча пагытыштыже 
колын огыл гын, тудым йӧратымым, аклымым 
шижын огыл гын, тыгай икшыве, мутат уке, илыш 
корныштыжо иктаж нелылык (корштыш але ойго) 
дене тӱкнымеке, вигак пуренгаяш тӱҥалеш.

Сандене тӱткӧ лийза. Шарналтыза: изида годым 
тыланда поро мутым ойленыт мо? А те шкендан 
икшывыланда ойледа мо, кумылжым нӧлтеда 
мо? Ик самырык ӱдырамаш дене мутланымем 
шарналтышым. Тудо ойла:

– Батюшка, ну, молан мый марлан лектам? Уке, 
тиде нигунам огеш лий. Марлан кайыше ӱдырым 
орлык гына вуча.

– Молан тыге шонет?
– Марлан лекмекем, пиалан лийын кертам мо? 

Вет мый ача-авам деч нигунамат сай шомакым 
колын омыл. Авам мыйым эре «Йӧрыдымӧ 
кушкынат, йӧрыдымак кодат. Нигӧ тыйым марлан 
ок нал» манын ойла ыле.

Шкеж нерген тыгай мут-влакым кечеш шӱдӧ 
гана колмо дене ты ӱдыр нуным шӱмышкыжак 
шыҥдарен. Сандене, илышыштыже нелылык 
дене тӱкнымекыже, мом ыштышашым ок пале, 

ваштареш шогалын ок керт, молан манаш гын, 
шке вийжылан ок ӱшане. А ойгыш логалшылан 
ойгым илен лекташ ВИЙ да ӰШАН моткочак кӱлыт.

Пашаже ойгын могай улмыштыжо огыл, а 
тудым кузе вашлиймаште. Христосат орлык гоч 
эртен, но тудым ВИЙ да ӰШАН полшымо дене 
илен лектын. «Тудо Юмо вет», – манын кертыда. 
Тидлан кӧра гына огыл, Тудо Шкежат Юмо дене 
пырля лийын. Святой-влак нергенат тидымак 
ойлаш келшен толеш. Нунат мемнан гаяк айдеме 
лийыныт, мемнан семынак орланеныт. Но тиде 
орлыкым нуно йӧршеш вес семын онченыт. 
Тыгаяк ойгым, могай мемнан дене лиеш, нуно 
шуҥгалтшаш поргем семын огыл, а кӱшкырак 
нӧлталташ черетан тошкалтыш семын ужыныт. 
Сандене шонымашымат пеш шекланыман, тудым 
могай корно дене виктарыме деч чылажат шога. 
Мемнам ойгыш шукыж годым шонымашна пурта. 
Ушышто могай шонымашым пӱтыркалена – 
тудак лиеш. Шарналтыза пӱйым эмлыше врач 
деке мийымыдам. Вет креслыш шичме деч 
ончычак те «Коршташ тӱҥалеш» манын шонеда, 
врачын пӱйым тӱкалымыж деч ончычак тудын 
корштымыжым шижыда. «Ай, ом чыте вет!» – 
шонеда. Уке, чытеда. Чытеда, утаралташлан 
верчын чытеда, вет шкетын огыдал. Тендан дене 
пырля Юмо. Ӱшанеда? Тугеже ӰШАН пелен ВИЙ 
лектеш.

Шукынжо миром йоктарыше юмоҥам кычал 
каят. Сӧрвалат. А мынярынже тӧрланат? Икыт-
кокыт... Молыжо тиде юмоҥа дечын чер дене 
кучедалаш ситыше ВИЙым налын каят. Тиде ВИЙ 
нунылан черыштым вес ончалтыш дене ончалаш 
полша. Лач тыште чудым ыштыше юмоҥа-влакын 
вийышт. Икмынярышт чер дечын йӧршеш утлат, 
а икмынярыштын шӱм-чонышт тӧрлана да 
пеҥгыдемеш. Тидыже моткоч куандара, вет 
айдеме шке ойгыжым йӧршеш вес шинча дене 
ончаш тӱҥалеш. Лач тидыже пеш кӱлешан.

Уке гын, шукынжо ме таза, но тауштыдымо 
улына. Ме илышлан огына куане, Юмылан 
огына таушто. Черланымеке гына вуйым шияш 
тӱҥалына, а чыла сай улмо годым «Юмылан 
тау!» манын огына ойло. Сандене чер мемнам 
туныкташ колталтеш. Чот черле еҥ илышым 
аклаш тӱҥалеш, чылалан, а эн тӱҥжӧ – Юмылан 
таушташ кӱлмым умыла. «Господь, мый шӱлем, 
мый илем, мый таза улам! Тау Тылат!» Тидыже 
эн кугу чудо. 

Илышыште тыгеат лиеш: чот шучко черым 
сеҥаш молитват полшен огеш керт, айдеме кола. 
Но тыгай годымат чудо лиеда. Колаш вочшо еҥын 
шонымашыже вашталтеш. Тудо ӱмыржӧ мучко 
сырен илыме еҥжым ӧндалын, прощенийым 
йодеш але илышыштыже шинчавӱдым нигунам 
лукдымо трук шортын колта. Эше шуко примерым 
кондаш лиеш. Тиде айдемын духовно кушмыжым 
ончыкта. Ме садак чыланат ты тӱня гыч кунам 
гынат каена. Сандене куанен да тауштен илаш 
тунемман. Куаныза илышлан, куаныза таза 
улмыланда, а черле еҥым уло чонда дене 
йӧратыза.

Архимандрит Андрей (Конанос)
«Правмир» газет гыч налме
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Ӱдырамаш уремыште кужу ош пондашан 
кум кугызам ужын. Палыдыме шоҥгыеҥ-

шамычым чаманен манын:
– Те мӱндырчын толшо гай койыда, чот 

шуженда докан? Айста, мемнан деке пурыза, кеч 
пукшен колтем!

– Пелашет мӧҥгыштӧ мо? – йодыныт нунышт.
«Уке» манмыжлан шоҥгыеҥ-шамыч каласеныт:
– Тугеже ме тендан деке пурен она керт.
Кастене пелашыже толмеке, ӱдырамаш тудлан 

кум шоҥгыеҥ нерген каласкален.
– Мий, угыч ӱж, мыйын толмем нерген каласе! 

– кӱштен марийже. Ӱдырамашын ӱжмыжлан 
кугыза-шамыч каласеныт:

– Ме кажныже тӱрлӧ улына, сандене пырля 
пурен она керт. Теве тидым Поянлык манын 
лӱмдат, воктенемже Пиал шога, а мый Йӧратымаш 
улам. Тый пелашет дене кутыралте: кӧм те шке 
суртышкыда пуртынеда, тидын шотышто тыланда 
ик ойыш шуаш кӱлеш!

– Иктым веле пурташ лиеш гын, тугеже 
Поянлыкым пурташ кӱлеш, тек суртна чыла 
шотыштат тичмаш лиеш, – манын марийже.

– Шергаканем, а молан мыланна Пиалым ӱжаш 
огыл? Ешыштына пиал лиеш гын, поянлыкшым 
ме шке чумырена! – пелештен ватыже.

Ача-аважым колышт шинчыше ӱдырышт шке 
шонымыжым каласен:

– Айста Йӧратымашым ӱжына, мыйын 
шонымаште, тудо эн поро!

Шочшыштын кумылжым шуктен, ава ден ача 
Йӧратымашым ӱжыт. Йӧратымаш почеш пӧртыш 
Поянлык ден Пиалат пуреныт.

– Тенданат шонымашда вашталтын мо? – 
куанен йодыныт нунын деч.

Кугыза-шамыч тыге умылтареныт:
– Ме тендам тергышна. Те Поянлыкым але 

Пиалым ӱжыда гын, коктынжо тӱжвалан кодына 
ыле. А кунам Йӧратымашым суртыш ӱжыт, тунам 
ме чылан пырля пурена да илышдам вашталтена. 
Ойган-шамычым ласкалык да чаманымаш дене 
леведына, кокытеланыше-влак ваш ӱшанаш 
тӱҥалыт, нойышо еҥын капшым веле огыл, шӱм-
чонжымат кандарена, а кӧн чоныштыжо лӱдмаш 
уло, тудым патырлык дене темаш полшена.

ЙӦРАТЫМАШ. ПОЯНЛЫК. ПИАЛЙӦРАТЫМАШ. ПОЯНЛЫК. ПИАЛ

 «Кӧргысӧ шолып шонымаш деч утлаш лиеш мо?» манын йодмылан старец тыге ойлен: «Кӧргысӧ шолып шонымаш деч утлаш лиеш мо?» манын йодмылан старец тыге ойлен:
– Тый каваште чоҥештылше кайыкым кучен кертат? – Тый каваште чоҥештылше кайыкым кучен кертат? 
– Уке.– Уке.
– Пушеҥгеш пыжашым ынже опто манын, чаракым ыштен кертат?– Пушеҥгеш пыжашым ынже опто манын, чаракым ыштен кертат?
– Кертам.– Кертам.
– Кӧргӧ шонымаш денат тыгак: тӱҥжӧ – тудлан шке шӱм-чонешет – Кӧргӧ шонымаш денат тыгак: тӱҥжӧ – тудлан шке шӱм-чонешет 
пыжашым опташ ит пу.пыжашым опташ ит пу.

               Схиархимандрит Григорий (ДАВЫДОВ)
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ÍÎßÁÐÜ. ÍÎßÁÐÜ. ×ÅÐÊÅ ÏÀÉÐÅÌ

 - Дни особого помино-
вения усопших

- сплошные седмицы

- постные дни
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6 – Юмын Аван «Чыла ойган-
влакын Куанышт» иконыжын 
кечыже.

8 – Чот орланыше святой 
Димитрий Солунскийын кечыже.

10 – Почаевысе преподобный 
Иов ден Ростовысо святитель 
Димитрийын кечышт.

18 – Новгородысо святитель 
Ионан да Моско ден уло 
Российын патриархше Тихонын 
кечышт.

19 – Преподобный Варлаам 
Хутынскийын кечыже.

21 – Архистратиг Михаил ден 
Пылпомышысо капдыме Куат-
влакын погынышт. Сернур селасе, 
Курыкмарий районысо Новая 

4 – Юмын Аван Казанский 
иконыжын кечыже.

5 – Святой апостол Иаковын, 
Господьын изажын, кечыже. 
Димитриевский поминка.

Слобода селасе да ракетный 
дивизийысе храм-влакын 
пайремышт. 

22 – Эгинысе святитель 
Нектарийын кечыже. 

Юмын Аван «Вашке 
Колыштшо» иконыжын кечыже.

26 – Святитель Иоанн 
Златоустын кечыже. 

27 – Апостол Филиппын 
кечыже.

28 – Преподобный Паисий 
Величковскийын кечыже. 

Иисус Христосын Шочмыж 
лÿмеш пÿтö тÿҥалтыш.

29 – Апостол да евангелист 
Матфейын кечыже.

Кумдан палыме ик мудреч дек самырык еҥ 
толын:

– Туныктышо, калык тыге ойла: «Шӱдӧ теҥгет 
огыл, а шӱдӧ йолташет лийже». Чынжым гын, 
айдемын мыняр йолташыже лийшаш манын, мый 
шукертсек шонен коштам. Нуно шукын лийышт 
манын, утыждене тыршаш тӱҥалам гын, ала 
йоҥылыш лиям? Вет кажне еҥын чонжо могай 
улмым вигак пален налаш ок лий. Шкежат але ом 
пале, мыйже вес еҥлан чын эҥертыш лияш йӧрем 
мо?

– Тыланет ик пашам шукташ кӱштем, а 
тый тӧчен ончет да тиде йодышетлан шкеак 

вашештен кертат. Теве лишнак шогышо кӱкшӧ 
олмапум ужат? Тыгай кугу олмапу мемнан 
кундемыште икте веле. Ты пушеҥге парча гыч 
мыланем олмам кӱрлын пу! – туштен каласен 
мудреч.

Кечыйол дене сӧралын волгалт кечыше олма-
шамычым тӱткын ончен, пушеҥге парчан пеш 
кӱшнӧ улмыжым ужын, рвезе манын:

– Туныктышо, тиде олмапу чынжымак пеш кугу. 
Мемнан кундемыште веле огыл, тӱняштыжат 
тудо тыгайже икте веле докан? Кузе мый тудын 
парчаж гыч олмам налын кертам?

– А тый йолташетым полшаш ӱж! – ойым пуэн 
шоҥгыеҥ.

Самырык еҥ эн лишыл йолташыжым ӱжын 
конден. Иктыже весыжын вачышкыже шогалын 
ончен, но тиде пайдам пуэн огыл – пушеҥге парча 
марте але пеш тора лийын.

Туныктышо шыргыжал йодын:
– Моло тӱрлӧ йолташет уке мо?
Тунам рвезе чыла палымыжым ӱжын конден. 

Мом гына нуно тӧчен огытыл: икте весын 
вачышкыже шогалын, могай гына пирамидым 
ыштылын огытыл? Тӱрлӧ конструкцийышт оҥай 
улыт ыле гынат, лектышыже лийын огыл!

Чыла тидым кужун ончен шогышо мудреч 
тунам самырык еҥым шкеж деке ӱжын да йодын:

– Айдемын мыняр йолташыже лийшашым тый 
алят шыч умыло мо?

Сусыр пулвуйжым ниялткален, рвезе шӱлешт 
пытен тыге ойлен:

– Мастар еҥ, тыйын кӱштыметым шуктен 
керташ чот шуко еҥ кӱлеш, мый тидым шукертак 
умылышым.

Туныктышо тудым чаманен ончалын да манын:
– Да, пашам тыге шукташ шуко еҥ кӱлеш, 

но тыйын волгыдо ушан кеч ик йолташет лиеш 
гын, тудо шукертак кужу тошкалтышым конден 
шогалта ыле!

ТУНЫКТЕН ТУНЫКТЕН 
КАЛАСЫМЕ ШОМАККАЛАСЫМЕ ШОМАК
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 КУАНЕН ЧИЯЛТЕНА КУАНЕН ЧИЯЛТЕНА

ПÖРТЫЛТÖ, ЮМО!
Пöртылтö, Юмо, авалан шке эргым
Тиде сöй гычын илышым, тазам.
Ок йоктаре тетла шинчавӱдым
Шочшыж верчын тек тудо арам.

Пöртылтö, Юмо, ешыш пелашым,
Тек пиал дене суртышт темеш.
Ӱштылеш ӱдырамаш тек куан

 шинчавӱдым,
Тек йочашт эше шуко шочеш.

Пöртылтö, Юмо, йоча дек ачаштым,
Шочшышт верчын элнам аралат.
Тек ончен куштат ӱдырым, эргым,
Ужыт нуно эше уныкам.

Арале Тый, Юмо, мемнан воин-влакым,
Колымаш дечын нуным кораҥде,
Пöртылтö мöҥгышкö, Юмо, 

чылаштым!
Мландыш тынысым угыч лишемде!

Лидия АЛПАЕВА,
Юлсер кундем
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