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И р о к  ӹ д ӹ л м ӹ  м олитва  влӓ:

Атьӓн, ЭргӹЕ, Святой Ш ӱлӹш лӹмэш. 
Аминъ.

Госнодь Тисус Христос Йӹмӹн Эргӹ- 
я:ӹ, мӹньӹм сулӹканӹм ит прахӹ.

Иӹмӹ, сулӹканӹм мӹньӹм ит нрахӹ.

Госнодь Гисус Христос, Иӹмӹн Эргӹ- 
жӹ, пиш ирэ ГИкэ Ӓвьӓдӹн, цилӓ святой влӓ- 
нӓт ӹдӹлмӹштӹ вэрцӹн мӓмнӓм ит прахӹ. 
Аминь.

Тау Тӹлӓнэт, Иӹмӹна,-тау Тлӓнэт.

Пӹлгомӹштӹшӹ Кугижӓ, кирокшӹм тӹ- 
мдэн сусуэмдӹшӹ Святой Шӱлӹш, тӹнь ци- 
лӓ вӓрэ ӹлат, цилӓм ситӓрэт, сакой пурӹ- 
лӹк тӹнь гӹцэт лӓктэш, Тӹнь ӹлӹмӓшӹм
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пуэт, мӓ кӧргӹшкьшӓ толӹн пӹрэн ӹлэмӓ, кэ- 
рэк маганьӹ худа гӹцӓт мӓмнӓм ирӹктӹ. Пу- 
рӹ Йӹмӹ, ыӓмнӓн йӓҥнӓм ӹтарӹ.

Святой Иӹмӹ, Святой Куатлӹ, Святой 
Колӹдӹмӹ мӓмнӓм ит прахӹ. (Кӹм рӓдӹ).

Тау Атьӓлӓн, Эргылӓн, Святой Ш ӱлӹш- 
лӓн, кӹзӹтӓт кэрэк кӹнамат, курӹм курӹм 
мӹчкок. Аминь.

Пиш Святой Троица, мӓмнӓм ит нрахӹ;
Господъ Иӹмӹ, сулӹкна гӹц мӓмнӓм 

ирӹктӹ, Ӓшнӹшӹ Йӹмӹ, мӓмнӓн шамакэ- 
тӹм, колӹшттӹмӹнам нростьӹ, Святой Иӹмӹ, 
толӹн парэмдӹ мӓмнӓм цэрнӓ гӹцӹн: П1кэ 
лӹмэт вэрцӹн.

Иӹмӹ ит прахӹ. (кӹм рядӹ).
Тау Ӓтьӓлӓн. Эргӹлӓн, Святой Ш ӱлӹш - 

лӓн, кӹзӹтӓт, кэрэк кӹнамат, курӹм курӹм 
мӹчкок. Аминь.

Пӹлгомӹгатӹ ӹлшӹ мӓмнӓн Ӓти! 
Тӹньӹн лӹмэт лӹмлэштӓрӓлтшӹ, Тӹньӹн 
кугижӓнӹшэт толжӹ; Тӹньӹн ирӹкэт мӱлӓн- 
дӹ вӹлнӓт пӹлгомӹштӹшӹ ганьок лижӹ. 
Мӓмнӓн ӹлшӓшлӹк кивдӹм тагачэшлӹкӹм
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мӓлӓннӓ пу. Простьӹ мӓлӓннӓ сулӹк влӓ- 
нӓм вэсӹ влӓн сулӹкӹштӹм мӓлӓннӓ ӹштӹ- 
мӹм простьӹмна таньок. Сулӹкӹшкӹ мӓмнӓм 
ит пӹртӹ, мӓмнӓм худа гӹцӹн ӹтарӹ.

Пурӹ Иӹмӹ, амалэн кӹньӹлмӹкӹнӓ, мӓ 
Тӹлӓнэт сукалтэн кӹмалӹна; Куатлӹ Йӹмӹ, 
мӓ Тлӓнэт Ангэл мӹрӹм мӹрэнӓ: Иӹмӹ, 
Тӹнь Святой, Святой, Святой ӹлат, Ш кэ 
Ӓвӓдӹн сарвалмӹжӹ донӹ ит прахӹ мӓм- 
нӓм.

Тау, Атьӓлӓн, Эргӹлӓн, Свӓтой Ш ӱлӹш-
лӓн:

Иӹмӹ, Тӹнь мӹньӹм амалӹм вӓрэм гӹц 
кӹньӹлтышӹц; ӹндэ мӹньӹн ӹшэм доно шӱ- 
мэм валгалтарӹ, мӹньӹн ӹшэм нач: вара мӹнь, 
Святой Троица, Тӹлӓнэт мӹрам; Иӹмӹ, Тӹнь 
Святой, Святой, Святой ӹлат, Йӹмӹм ша- 
чӹктӹшӹн сарвалӹмй вэрцӹн мӓмнӓм ит 
црахӹ.

Кӹзӹтӓт, кэрэк кӹнамат, курӹм курӹм 
мӹчкок Аминь.

Пӹчӹдӹмӹ годӹм Тӧр ӹштӹшӹ толаш, 
кэрак кӱнӓт пӓшӓжӹ кайӹн шалгӹшӹ ли- 
аш: тӹдӹ гӹц лӱдӹн йӹд нэл годӹм кӹньӹ-
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льш сарвалэнӓ: Йӹмӹ, Тӹнь Святой, Свя- 
той, Святой ӹлат, Ш кэ Ӓвӓдьш сарвалӹмӹ 
вэрцӹн мӓмнӓм ит прахӹ.

Иӹмӹ ит прахӹ (луаткок кӓнӓк).
Святой Троипа, амалэн кӹнъӹлмӹкэм 

мӹнъ Тлӓнэт таум ӹштэм: Тӹнъ шукӹ пу- 
рӹ ӹлмэт, кужӹн тӹрхӹмэт донӹ мӹньӹн ӧр- 
кӓнӹмэм гишӓн, сулӹкан ӹлмэм гишӓн шьщ 
шӹдэшкӹ, закондӹмӹ иӓшӓвлӓ.эм вэрпӹн 
мӹнъӹм шьщ йамдӹ; цӓрнӹдэок эдэмӹм йа- 
ратӹмашэдӹм вэлэ анчӹктэпӓт мӹлӓнэм, 
ирок ӹдӹлӹн Тӹнъӹн силаэтьш макташэм, 
мӹнъӹм шиштэ кишӹм кӹыъӹлтӹшьщ. Ындэ 
кӹзӹтӓт мӹнъӹн ӹшэмиачӹлтарӹ, вара мӹнь 
Тӹнъӹн шамакэтӹм тӹмэнъӓы, Тӹнъӹн шӱ- 
ДӸМЭТ1)1мӓт ӹҥӹлэм, Тӹнъӹн ирӹкэтӹм ӹ ш - 
тэм, Тӹнъӹм шӱмэм-кӧргэм донӹ мӹрэы, Тӹ- 
нъӹн ниш Святой лӹыэтӹм мӹрэн лӹылэш- 
тӓрэм: Ӓтъӓн, Эргӹн, Святой Шӱлӹшӹнӹм, 
кӹзӹтӓт, кэрэк кӹиамат, курӹм курӹм ыӹч- 
кок. Аминъ.

Толда, мӓмнӓн Кугилгӓ Иӹмӹланна кӹ- 
малӹна. Толда, мӓмнӓн Кугижӓ Христос 
Иӹмӹланна сукалтэн кӹмалӹна. Толда, ыӓы-
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нӓн Кугижӓ Христос Йӹмӹланна Ш клӓн- 
жок сукалтэн кӹмальша.

Йӹмӹ, мӹньӹм сулӹкэм гӹд ирӹктӹ, 
мӹнь Тӹнь анцӹлнэт нигӹнамат нурӹм ӹш- 
тӹдэлӓм гӹньӓт, худа гӹцӹн мӹньӹм ӹтарӹ, 
Тьшьӹн ирӹкэтӓт мӹнь кӧргӹштэм лъижӹ: 
мӹнь вара йардӹмӹ шмаралгэм шӹдэштӓрдэок 
иачам дӓ, Тӹньӹн святон лӹмэтӹм лӹмлэш- 
тӓрэм: Ӓтьӓнӹм, Эргӹнӹм, Святой Шулӹшӹ- 
нӹм кӹзӹтӓт, цӓрнӹдэок, курӹм мӹчкок 
Аминь.

Атарӹшӹ Иӹмӹ, амалэн кӹньӹлмӹкэм 
мӹнь тӹлӓнэт йӹд пэл мӹрӹм мӹрэн ӹдӹ- 
лам, сукалтэн вазӹн сарвалэм; мӹньӹм сулӹк 
лоэш, колаш ит колтӹ. Ш кэ ирӹкэт донӹ 
Пӹдалалтшӹ, млӓнэм Ш кэ шукӹ нурӹэтӹм 
пу, ӧркӓнэн кимӓшэм гӹц куштӹлтэн кӹньӹл- 
тӹ. Тӹньӹн анцӹлнэт шалгӹмаштэмӓт, 
кӹмалмаштэмӓт мӹнььш ӹтарӹ; Христос Иӹ- 
мӹ, йӹд амалмӹ гӹц вара мӹлӓнэм сулӹк- 
тӹмӹ кэчӹм валгатарӹ, мӹньӹм ӹтарӹ.

Эдэмӹм йаратэн ӓшнӹшӹ Иӹмӹ, ама- 
лэн кӹньӹлмӹкӹ палшӹмашӹм мӹнь Тӹнь
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гӹцэт йадам; Тӹньӹн нурӹ кӹмӹлэт донӹ 
Тӹньӹн нӓшӓтӹм ӹштӓш шанэн Тӹнььш сар- 
валэм: дилӓ вэрэмӓнок, цилӓ нӓшӓштӓт мӹ- 
лӓнэм налшӹ, халӹк вӹлнӹшӹ сакой худа 
гӹцӹн мӹньӹм ӹтарӹ, кэлтӹмӓш алталмаш 
гӹцӓт нэрэгӹ, Ш кэ курӹмаш кугшкӓнӹшкэт 
нӹртӹ. Тӹнь мӹньӹм Ш кэ пуйыр'энӓт, цнлӓ 
пурӹлӹкӹм тӹнь пуэт. Мӹньӹн цнлӓ уан- 
машэм Тӹнь ӹлат. Тлӓнэт таум ӹштэм кӹ- 
зӹт цӓрнӹдэок, курӹм курӹм мӹчкок. 
Аминь.

Иӹмӹм шачӹктӹшӹ Ыдӹрь, сусу лъи, 
нурӹ н1ӓлӓн Мар1я, Тӹнь донэт Иӹмӹ; Тӹнь 
цилӓ ӹдӹрӓмӓш влӓгӹцӓт утла мактӹмӹ лъи- 
нӓт, мактӹмӹ Тӹнь гӹцэт шачшӹ (Христо- 
сат). Тӹнь вэт мӓмнӓн йӓҥнӓм ӹтарӹшӹм 
шачӹктэнӓт.

Мӹньӹм пэрэгӹшӹ Иӹмӹн Святой Ан- 
гельжӹ, тӹньӹм пӹлгом гӹцӹн мӹньӹм ан- 
чаш Иӹмӹ колтэн, иишь Тӹньӹм сарвалэм: 
Тӹнь тагачӹ мӹньӹм валгалтарӹ, сакой ху- 
да гӹцӓт пэрэгӹ, нурӹ нӓшӓм ӹштӓш тӹм- 
дьц атаралтмаш корнӹшкэтӓт виктӓрьь Аминь.
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Иӹмӹлан йарӹшӹ (святойӹн лӹмжӹм 
кэлсӹ), мӹнь вэрцӹнэм Йӹмӹм сарвалӹ: мьшь 
тӹньым йаҥ вашт сарвалэм: тӹньӹ вйт
мӹлӓнэм йӹлэ палшӹшӹ, йӓҥэм вэрцӓт ӹдыл- 
шӹ ӹлат.

Йӹмӹ, Ш кэ халӹкэтӹм ӹтарӹ, Тӹлӓнэт 
ӹеьӓньлшрл влӓлӓн цурӹм кэлэсӹ; кирок в̂ Ь- 
рӓ донӹ ӹлӹшӹ мӓмнӓн кого кугин;ӓлӓннӓ 
Николай Александровичъ ваштарэш кэшӹ 
влӓм сӹҥӓш силам пу; крэстэтӹн силажӹ 
донӹ халӹкэтӹм пэрэгэн урды.

Иӹмӹ, ӹтарӹ, пэрэгӹ кого кугижӓнӓм 
Ииколай Александровичым, кугшкӓн цилӓ 
йишьнкӹм, мӹньӹн духовный ӓтьӓмӹм, мӹнь- 
ӹм шачӹктӹшӹ ӓтьӓмӹм, родӹ-йэдӹ влӓэм, 
вуйлалтӹшӹ влӓм, мӹлӓнэм пурӹм ӹштӹгаӹ 
влӓм, цилӓ Христос вйрӓ доно тӧр ӹлӹшӹ- 
влӓмӓт нэрэгӹ.

Иӹмӹ, колӹшӹ .эдэмэтвлӓн йӓҥӹштӹм 
ӓшӹндарӹ ӓтьӓмӹн, ӓвьӓмӹн(лӹмыштӹн кэлэ- 
сӹ) цилӓ кольтшӹ родӹ-йэдӹ влӓэмӹн, пу- 
рӹм ӹштӹшӹ влӓнӹм, вэрӓ вэрцьш, куги- 
жӓншӹ вэрцӹн вӹрсӹштӹ ццлӓ колшӹ влӓм
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нъннӹн ирӹк доно, ирӹктэ ӹштӹмӹ дила 
сулӹкӹиггьш иростьӹ, иъииьш иӹлгомӹштӹ- 
шӹ кугйжӓиӹшкэт иӹраш йаралӹм ьпптӹ.

Христос, Ш кэ эдэмэт влӓи йӓҥӹштӹм 
Свӓтййвлӓ доко иӹртэи, карштӹдӹмӹ, орлӹк- 
тӹмӹ, ойхӹдӹмӹ, иӹтӹдӹмӹ ӹлӹмӓштӹ кӓи- 
дӓрӹ.

Тӹиьӹм сулӹктӹмӹм, курӹмок и1ӓлӓиӹм 
Мӓмиӓи Иӹмӹи Ӓвьӓлгӹм лачок макташ кэ- 
лэш. Херувим влӓ гӹдат утла жэилӓш йарал 
ӹлат, Серафим влӓ гӹдат тӓҥгаштӓрэн кэр- 
тдӹмӹ лӹмлӹ лъииӓт. Тӹиьӹм кирок Пӹмӹи 
АвӓЛчӹм, Шамак Иӹмӹм ирэиок шачӹктӹ- 
шӹм когои лӹмлэштӓрэиӓ.

В адэш  ы д ӹ л м ӹ  м ол итва  влӓ.

(Тӹҥӓлтӹш молитва влӓм аичӹ 9-стра- 
ницӹштӹ).

Ит ирахӹ мӓмиӓм, Йӹмӹ, ит ирахӹ, мӓ̂  
сулӹкаи влӓ шкӹмиӓн тӧрэш лӹктат нк ша- 
макӹмат кэлэсэи ана кэрт дӓ, мӓмиӓм Аш- 
иӹшӹлӓи тэҥэ маиӹи сарвалэиӓ: Иглмӹ мӓм- 
иӓм ит прахӹ.
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Тау Атьӓлӓн, Эргӹлӓн, Святой Ш ӱлӹш -
лӓн:

С5

Иӹмӹ мӓмнӓм ит прахӹ мӓ Тӹлӓнэт уа- 
нэн ӹлэнӓ, ит шӹдэшкэ мӓ вӹкӹнӓ пиш ко- 
гон, шамакэтӹм колӹшттӹмӹнам ит ӓшӹндӓ- 
рӹ: Ш кэ пурӹ ӹлмэт доно кӹзӹтӓт мӓмнӓм 
лӓ1лӓйэн анчӹ, мӓмнӓм йамдаш цацӹшӹ влӓ 
гӹцӹн ӹтарӹ: Тӹньӹ в^т мӓмнӓн Иӹмрдна 
ӹлат, мӓ тӹньӹн эдэмэт влӓ ӹльша, цилӓн 
пуйӹрмэт влӓ ӹлӹна, Тьшьӹн лӹмэгпэт ӹдӹ- 
лӹна.

Кӹзӹтӓт кэрэк кьшамат, курӹм курӹм 
м?лчкок, Аминь.

Иӹмӹм шачӹктӹшӹ пурӹ пунӹрмашан 
Ыдӹрь, пурӹ кӹмӹлэтӹн амасажӹм пач мӓ- 
лӓннӓ, Тӹлӓнэт уанӹшӹ влӓм мӓнмӓ^? намаш 

Ч1т колты Ш кэ палшаи ойхына гӹць ӹтарьг- 
Христос в4рӓ доно ӹлӹшӹ халӹквлӓм ?лта- 
рӹппл тӹнь ӹлат.

Господь Иӹмӹна, мӹньӹн ӓльӹ шамак 
доно, ӓльӹ пӓшӓ доно, ӓльӹ шаымаш доно 
ӹштӹмӹ сулӹкэм, Ш кэ нурӹ ӹлмэт доно, 
эдэмььм, йаратр>1шӹ ӹлмэт доно цплӓм простыл:
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мӹлӓнэм куштылгы тӹр омӹм пу; саконтӹр- 
лӹ худа гӹцӹн лэвэдшӹ. пэрэгӹшӹ Ангэлэ 
тӹм мӹньлӓнэм колты: йӓҥнӓм, кӓпнӓм нэрэ- 
гӹшӹ Тӹнь ылӓт, мӓ Тӹньӹм мактэнӓ: Ать- 
ӓм, Эргӹм, Святой П1улӹшӹм, кӹзӹтӓт. кэ- 
рэк кӹнамат, курӹм курӹм мычкок. Амннь.

Иӹмӹ, мӓмнӓн ирь1к доно, ирьипэ, ша- 
мак доно, нӓшӓ доно ӹштӹмӹ; альӹ сӹнцэн, 
ӓльӹ сӹнцӹдэ, ӓльӹ кэчӹвӓлӹм, ӓльӹ йӹ- 
дӹм, ӓльӹ ӹш доно, шаныаш доно ӹштӹ- 
мӹ сулӹкнаы простьӹ, кэдӓрӹ, кодӹ: цилӓ- 
жӹыӓт нростьӹ мӓлӓннӓ: Тӹнь эдэмӹм йара- 
тӹшӹ пурӹ кӹмӹлан Иӹмӹ ӹлат.

Христосӹн Ангэлжӹ, тӹнь мӹньӹм нэ- 
рэгӹшӹ (1вятой, мӹньӹн йӓҥэм доно, кӓнэм 
лэвэт кашӹ ӹлат: мӹньӹн тагачӹ ӹштӹмӹ 
сулӹкэм влӓэы цилаячӹмок нростьӹ, вашта- 
рэшэм худам шанэн шалгӹшӹн сакой худа 
нӓшӓжӹ гӹцӹн мӹн1,ӹм ытарӹ, ик сулӹ-

гэ

кэм донат Иӹмэм шӹдэшнфшӓш ӹнл:ӹ лъи 
ӹлнэжӹ. ]\1ьшъ сулӹкан, йардӹыӹ эдэм ӹлам 
гӹньӓт, мӹнь вэрцэм сарвалӹ; нпшь Святой 
Тройӹцӹн Господь 1исус Христосӹн Авӓ-
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5КӸН, цилӓ Святой влӓнӓт йаратымыштым, 
пурӹштӹм ужаш мӹпьӹм йаралӹм ӹштӹ 
Аминъ.

Нйвмлм шачӹктӹшӹ Ыдӹрь, мӓШкэ эдэ- 
мэт влӓ,Тӹланэт мӓмнӓн вӹрсӹштӹ вуйлалт- 
шыланнасӹҥӹмаштауи ӹштӹмӹ мӹрӹм мӹрэ- 
нӓ. Тӹнь Ш кэ сӹҥӹдӹмӓш силаэт доно дилӓ 
ойхӹна гӹцӓт мӓмнӓм ӹтарӹ, мӓ Тӹлӓнэт тэҥэ 
мӹрэнӓ; пишь^ирэ Ыдӹрь, ӹбӹртӹ!

Христос Иӹмӹнан Ӓвӓжӹ, курӹмок ирэ 
пиш лӹмлӹ Ыд^ӹрь, ӹдӹлмӹнаи Ш кэ Эр- 
гэтлӓн, мӓнмӓн Иӹмӹланна нӓлӹн м1эн шок- 
'ыт, Тӹнь вэрцӹнэт мӓмнӓн йӓҥнӓм ӹта- 
рӹ:кӹ.

Дииӓ ӹньӓнмӓшэм (уанмашэм) мӹнь 
Тӹнь влӓнэт пиштэм, Иӹмӹн Ӓвӓжӹ, мӹнь- 
ӹм шулдӹр лӹвӓлнэт Ь1’]’арэн урды.

Иӹньӹн уанмашэм Ӓтьӓ, мӹньӹн тӹрӹн 
ӓшнӹшэм Эргӹ, мӹньӹм лэвэтгаэм Святой 
Шӱлӹш; Святой кӹм ипостасан Йымы тау Тӹ - 
ланэт.

Тау Ӓтьӓлӓн, Эргӹлӓн, Святой Шӱлӹм- 
лӓн, кӹзӹт, кэрэк кӹнамат, курьш курӹм 
мьшкок. Аминь.
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Иӹмӹ ит прахӹ (кӹм кЬ’нӓк).
Иӹмӹ, ӹлӹмӓшӹм пушӹ жэплӹмӹ крэ- 

стэтӹн куатшы доно, йӹръ ӓрэн, мӹньӹм 
сакой худа гӹцӹн пэрэгӹ.

К а р т м ӹ  а н ц ӹ ц ӹ н  ӹ д ӹ м ӹ м о - 
литва.

Иӹмӹ, ӹлӹшӹ влӓ цплӓ Тӹньӹлӓнэт 
уанат, кэлмӹ сэмӹнь Тӹнь нъпнӹлӓн качкы- 
шым пуэт, шукӹ пурлӹкан кпдэтӹм пачын 
пурӹм пумэт доно цилӓ йӓҥан влӓм тэмэт.

Господь Тпсус Христос мӓмнӓн Иӹмьша, 
благословапӹ мӓлӓннӓ качкӹшӹм, йӱшӓшьш, 
пиш прэ Авӓтӹн, цилӓ Святой влӓнӓт ӹдӹл- 
маштӹ вэрцӹн, Тӹнь вГт курӹмок мактӹмӹ- 
ӹлат. Ампнь.

К а ч к ӹ н  кӹньӹлмӹкӹ ӹ д ӹ л м ӹ  
м олитва.

Христос Йӹмӹна, сӓндӓлӹк пурэт доно 
мӓынӓн тэмӹмэтлӓн Тӹлӓнэт таум ӹштэнӓ.
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пӹлгоыӹштӹшӹ кугижӓнӹшкэтӓт мӓмнӓм пӹр- 
тӹдэок ит кодӹ.

С вятой  Г у р ш  доно ВареоноФ 1Й- 
лан м ӹ р ӹ м ӹ  тропарь .

Кпрок в4рӓм тӹмдӹшӹ влӓ Гур1й доно 
Варсаноф1й, ажнӹ пӹцкэмӹш Азан алам пӹ- 
тӓрлъи тӹмдӹшӹ тӓ ^^шӹда, тъи ала кӹзӹт 
валгалтӹн кирок вГрӓм кӹчэн ӹлӓ, йаҥ ӹтарӹ- 
шӹ корнӹм мӓлӓннӓ пӹтӓрлъи анчӹктышы 
тӓ ӹлӹдл, апостол влӓн шӱдӹмӹштӹы пэрэ- 
гэн, тъидӹм кӱ мӓҥӹ ганьӹ пиггӹдӹн кӹ- 
чэн ӹлӹшӹ тӓ лъиндӓ, святой ӹлӹмӓшлӓн 
тӹмдӹшӹ ӹлӹда, тӓ цилӓм ӓпшӹшӹ Иымым 
сарвалыда, сӓндӓлӹклӓп тъидӹ тӹрӹм кол- 
ТӸЖӸ1, мӓмнӓн йӓҥлӓннӓт Ш кэ кого пурӹ 
кӹмӹлнагм пунгӹ.

Св. Г у р ш л а н  тропарь .

Аристосӹн ӓрх1ерейжӹ Гур1й, Тӹньӹм 
кирок вГрам цаткӹдӹн кычаш, пурӹ пӓшӓ 
донӹ ӹлӹмӓшлан тӹмдаш, ӹтарӹшӹ корнӹ-



К)

мат анчӹкташ Азан-халашкӹ Йьшӹ нгагал- 
тэн. Тӹнь Йымӹы сӹнцӹдӹмӹ Азан халӹк-_ 
влӓм кирок в^рӓшкӹ пӹртэн Христос доко 
кандэнӓт; тӹдӹн доно мӓ Тӹнь лӹмэшэт су- 
су лъин ногӹнэн, Святой йӓҥэтӹм Йӹмӹлан 
пумӹ кэчэт, Тӹньӹм лӹмлэштӓрэн мактэнӓ. 
Тӹньӓт, ,'грх1ерей ӓтьӓнӓ Гур1й, Христос 
Йӹмӹм сарвалӹ: Тӹдӹ мӓмнӓн йӓҥнӓм ӹта- 
рӹжӹ.

Й ӹ м ь ш  Ӓвӓжлан м ы р ы м ы
тр о п а р ь  (2-го октября).

Кӱшнӹшӹ Иӹмӹн Авьӓжӹ, мӓмнӓн вэрц 
пиш шалгӹшӹ тӹнь ӹлат! Ш кэ Эргӹцӹы 
мӓмнӓн Христос Иьшӹнам цилӓ вэрцӹн Тӹнь 
сарвалэт, Тӹнь гӹцэт палшӹмашӹм йад- 
шӹвлӓлӓн ӹтармашӹм нуэт. Ӓшнӹшӹ Куги- 
жӓ Йӹмӹн Ӓвӓжӹ, жӓлӓйэи мӓмнӓм ӹтарӹ. 
Иӓ сакой ойхӹ доно, орлӹк доно, цэрь доно, 
шукӹ сулӹкна доно нэлэмӹннӓ, йаҥ доно 
ойхрэн Тӹньлӓнэт ӹнӓнӓш цӓрнӹдэок Тӹнь- 
ӹн пишь ирэ иконэт анцӹлнӹ шӹнцӓ вӹд 
доны Тӹлӓнэт кӹмалӹна, Йӹмӹм шачӹктӹ- 
мӹ ])1дӹрь, Тӹнь цилӓлӓннаок кэрӓлӹм пу 
цилӓ худа гӹцӓт ӹтарӹ, эдэм влӓм Йьшӹн 
сила;кӹ донӹ лэвэд ьпарӹшӹ Тӹнь ӹлат.
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И л ья  п р о р о кл а н  м ы р ы м ы  тро- 
парь. (4-й гласъ)

Христосӹн у-гьщ толмӹжӹ анцӹц тол- 
шашлык эдэмжӹ льшлӹ Илш, Тӹнь кӓнӓн 
Ангел сэмӹнь ӹлэнӓт, нророк влӓлӓн тӹҥ 
лънӓт, Тьшь Елисейлӓн цэрь влӓм нарэмдӓш, 
котӹран влӓм ирӹктӓш кӱшӹцӹн нурӹ ку- 
атым кодтэнат, кӹзӹтат жэнлышьншӓлӓн на- 
рэмдӹмӓшым нуэт.

К о н д а къ . (2-й гласъ).

Кого лӹмлӹ Ил'1я, Тӹнь мӓмнӓн Иӹмӹ- 
нан кого нӓшӓжӹм анцӹц ул^шӹ нророк 
лъинӓт, кэлэсӹмӹ шамакэт доно пӹл влӓ йу- 
рӹм колташ тӹҥгӓлӹнӹт; Эдэмӹм йаратӹ- 
шӹ ик Иӹмӹнам Тӹнь мӓ верцӹннӓ сар- 
валӹ.

С вятой  Н и ко л а й л а н  тропарь .
(4-й гласъ).

Арх1ерей Ииколай Ӓтьӓнӓ! Тӹнь кирок 
вЬрам цаткыдын кычымэт доны, шӹдэшкэн
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мыштыдымэт доны, сулык гӹц ӹшкэмэтым 
К Ы Ч Ы М 9Т  доны кӹтӹмы халыкэтлан тымдышы 
лъинат; Тӹнь ӹшкӹмэтӹм изиэш шотлэи, 
лӹмлӹ лъинӓт, иурлӹкэдӹм укэӓн влӓлӓн 
шӓлӓтэн, иайан лъинӓт. Тӹнь Христос Иӹ- 
мӹм сарвалӹ, мӓмнӓн йӓҥнӓм йтарӹжӹ.

К о н д а къ . (3-й гласъ).

Святой Николай, Тӹнь Мирӹ лӹмӓн халаш- 
ты арх1ерей дъинӓт; Христосӹн Евангел1е- 
жӹм шоктэи, халӹк влӓэт верӹц йӓҥэтӹм 
ииштэнӓт, вуйнаматдэмо иуштшашлык эдэм 
влӓм ӹтарэнӓт; тӹдӹн доно Иӹмьш кого ку- 
атшӹм иӓлӹн святой лъинӓт.

С вятой  Н и ко л а й л а н  ӹ д ӹ л м ӹ  
молитва.

Пишь жӓлӓйӹшӹ мӓмнӓн Святой Нико- 
лай Ӓтьи! Тӹньӹн жӓлӓэи ӹтармэтлӓн уанэи 
ӹдӹлшӹ влӓлӓн, йӓҥ _̂ вашт сарвалӹшӹ влӓ- 
лӓн циланат, Тӹнь кӹтӧзӹ ганыл иэрэгэн 
ӓшнэн тӹмдӹшӹ ӹлат; Христослан ӹньӓнӹ-
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шӹ эдэм влам худа шанышы пӹтармӹ гӹ- 
цӹн йӹльэ тӓрвӓнэн йтарӹ: Христослан ӹньӓ- 
нӹшӹ влӓн ӹлӹмӹштӹ сӓндӓлӹкӹм цплӓ 
пэрэгӹ: нъинӹм халӹкиӹдӹранӹыӹ гӹц, мӱ- 
лӓндӹ цӹтӹрӓлтмӹ гӹць, йат халӹк ташкэн 
ТОЛМӸ ГӸ Ц Ь , Ш К Э  Л 0 Ш Т Ь Ш 1 Т Ӹ  крэдӓлмӹ гӹць; 
шужэн колмаш гӹнь, кого вӹд гӹцӹн, тӹл 
гӹцӹн, вӹрсӹ гӹцӹн, вӹчӹдэ колмаш гӹ- 
цӹн, шкэ святой ӹдӹлмэт доны пэрэгэн ӓш- 
нӹ, кӹзаматыштӹ шӹнцӹшӹ кӹм эдэмӹм жӓ- 
лӓэн, яъинӹм кугижӓн шӹдӹ доно роалӹктэн 
пуштмӹ гӹць ӹтармэт ганьок, мӹньӹмат тэ- 
1ГЭ0 К Лгӓлӓйэн ытары. Ышэм гэ, шамакэм гэ, 
пӓшӓм гэ, пӹцкэшӹштӹ ӹлӹмӹ ганьӹ мӹпь 
сулӹк лоштӹ ӹлэм: Иӹмӹн шӹдӹаш гӹц, 
курӹмаш орлӹк гӹцӹн ӹтарӹ, Вара тӹньӹн 
ӹдӹл палшӹмэт доно, Шкӹмжӹн жӓлӓйӹшӹ 
кӹмӹлжӹ доно пуры куатшӹ доно Христос 
Иӹмӹ тъи сӓндӓлыкышты мӹлӓнэм тӹр су- 
ЛӸКТ& ӹлӹмӓшӹм пужӹ, шалахай моҥгӹрэм 
шагалмӹ гӹцӹн мӹньӹм ӹтарӹжӹ, цилӓ свя- 
той влӓ доно иквӓрэш вургӹмла моҥгӹрэш 
шагалаш йаралӹм ӹштӹнаь Аминь.
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Т Р О П А Р И

ДБУХНАДЕСЯТЫХЪ ПРАЗДНЙКӦВЪ.

Р ож д еетву  Б о го ро д и ц ы . (4-й глаеъ).

Йӹмӹм гаамӹктӹшӹ ЪГдӹрь! Тӹньйп 
шачмэт цилӓ сӓпдӓлӹкӹм ӹбӹртӹктэн; Тӹнь 
гыцэт кирок Кэчӹ, мӓмнӓн Хрпстос Йьшӹна 
валгалтӹи, худа гӹцӹи ытарэн, нуры
пумагаыжым нуэн, колӹмагаьш нӹтӓрэы 
дӓ, мӓлӓннӓ курӹмага ӹлӹмӓгаӹм нуэн.

ВведенГю. (4 гласъ).

'Гагачӹ Йӹмӹ Ш кэ нурӹ кӹмӹллхӹм ан- 
чӹктаит тьпггалэга халӹкшӹм ӹтаралтгаага- 
лыкым анцыцын иӓлӹктӓ: Иӹмӹи цэр- 
кӹгакӹжӹ цилӓ йӓл гаӹнзӓ анзӹлнӹ 
1)1дӹрь пӹра, цилӓлӓн Христос толшагалыкым 
анчӹкта. Тъидӹлӓн мӓ кого йук доно мӹрэ- 
нӓ: Пуйӹргаӹн анцӹцок шанӹмӹжӹм гаок-
тӹшьт, сусу лъи.



-  21 -

Благов^Ёщенхю. (4 гласа).

Тагачӹ мӓмиӓн ӹтаралтмӹнан тьнгӓл- 
тӹш, Иӹмӹн курьш годшӹ пӓшӓжӹн каймӹ 
кэчӹ: Иӹмӹп Эргӹ ӹдӹрь эргӹ л1эш, Гав- 
р1ил Иӹмӹн нуры увэрӹм кэлэсӓ. мӓӓт тъи- 
дӹн доно иквӓрэш Иӹмӹн Ӓвӓлӓн мӹрэнӓ. 
Пурӹм нӓлшӹ ӹбӹртӹ: Тӹнь сагаэт Йӹмӹ.

Р ож д еетву  Х р и е то в у . (4 гласа).

о

Мӓмнӓн Христос Иӹмӹна, Тӹньӹн шач- 
мэт цилӓ халӹклан кирок нӓлӹмӓшьш. иуэн. 

П Тӹньӹн шачмэт годым шӹдӹрӹм нӓлӹшӹ влӓ 
Тӹпьӹлӓнэт кирок Кэчӹлӓн кӹмалаш шӹ- 
дӹр гӹцӹн тӹмэньӹнӹт; Тӹпьӹм кӱшыцын 
валшы у кэчы манын нӓлэныт. Иӹмӹ тау 
Тӹлӓнэт.

Ср1Ьтен1ю. (1 гласа).

Иӹмӹм шачӹктӹшӹ нурым нӓлшы Ыд- 
ӹрь сусу лъи! Пӹцкэмышты ӹлӹшӹвлӓм со-
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тэмдарышы, кирок Кэчӹ, мӓмнӓн Христое Йы- 
мьша Тӹнь гӹцэт валгалтӹн. Пурӹ шоҥӹ Сп- 
мэон, тӹньӓт сусу лъи: Тӹнь мӓмнӓн йӓҥнам 
1)1тарӹшӹм кидэшэт кӹчэнӓт; Тъидӹ мӓлӓн- 
нӓ ӹлӹмӓшым нуэн.

Крещ ен1ю. (1 гласъ).

Торданышты крэстӓлмэт годӹм, Господи, 
мӓмнӓн кымалмы Йӹмӹнан Кӹмӹтлӹ ӹлмӹ- 
жы пӓлӹмӹ лъин. Атьӓ Иӹмӹ йукшы до- 
нӹ Тӹньӹм ниш йаратӹмӹ Эргӹ манӹн, пӓ- 
лӹктэн, Святой Шулӹшыжы кӓдӹ ганьӹ ка- 
йӹн, Ӓтьӓ Йӹмӹн шамакшӹм лачокэш лык- 
тын. Кайшӹ Христос И еямӹ, сӓпдӓлӹкӹм 
сотэмдӓрӹшӹ, тау Тӹлӓнэт.

П р е о б р а ж е н ш . (7 гласъ).

Христос Йӹмӹ, Тӹпь кӹрӹк влӓп вал- 
галтӹн тӹмэнынӹ влӓэтлӓн ул:ын кэртмыш- 
ты нӓрӹ, Ш кэ сотэтӹм анчӹктэнӓт; мӓлӓн- 
нӓт сулӹкан влӓлӓн, Ш кэ Ӓвӓтӹп ӹдӹлмӹ-
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жӹ доно Тьшьӹн йӧрдымаш сотэд валгалтшӹ;
е.»

Сотӹм пушӹ Иӹмӹ, тау Тӹньӹлӓнэт.

В ознееен1ю. (4-й глась).

Мӓмнӓн Христос Иӹмӹна, Тӹнь лӹм- 
лӹн нӹлгомӹшкӹ кузэн кэнӓт, Святой Шӱлӹ- 
шӹм колташ сӧрӹмэт доны, тӹмэньшӹ влӓ- 
этӹм сусуэмдэнӓт. Тӹнь нъиным благослов- 
лӓэмэт годым Мӹнь Йӹмӹн эргӹжӹ халӹ- 
кӹм ытарышы ылам манын ӹнӓндӓрэнӓт.

Ва1ю. (1-й гласъ).

Христос Йӹмӹ, Тӹнь цилӓ халыкыи 
ӹлӹж кӹньӹлшӓшлӹкӹм ӹньӓндӓршӓшланэн, 
шкэ орлыкым цӹтӹмэт анцыцын колшӹ Лаза- 
рым ӹлӹжтэн кӹньӹлтӹнӓт. Тӹдӹн доно 
мӓӓт рвэзӹ влӓ ганьӹ сӹҥӹмӓшӹм анчӹктышы 
ваштырым кӹчэн, Тӹлӓнэт колӹмашӹм сӹҥ- 
ышӹлӓн мӹрэнӓ: Кӱшнышылан осанна, Й ӹ - 
мӹн лӹмэш толшӹ, Тӹнь лӹмлэштӓрӓлтмы 
ӹлат.
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Троиц1Ь (8-р1 гласъ^.

Мӓынӓн Христос Иӹмӹна, Тӹнь нурӹ- 
лан пуйӹралтӹнат. Тӹнь кол кычышы влӓ- 
лӓн святой Шӱлӹшӹм колтэн нъиным пишь 
ӹшаным ыштэнӓт; нъины доны цилӓ сӓндӓ- 
лӹкыштышы эдэм влӓм кӹчэн нӓлнӓт. Эдэ- 
мӹм йаратӹшӹ тау Тлӓнэт.

У е п ^Ь н ш . (1-й гласъ).

Йӹмӹн Ӓвӓжы, Тӹнь эргым шачыктэнӓт 
гӹньӓт, ирэ Ыдӹрок кодйнат; колэнӓт гӹнь- 
ӓт, сӓндӓлӹк вӹлнӹшӹ эдэм влӓм нрахыдэ- 
лӓт. Ылӹмӓшӹм Пушӹн Ӓвӓжӹ лъин, ӹлӹ- 
мӓш доко Ь1лӓш кэнӓт: Ш кэ ӹдӹлмэт доно 
мӓмнӓн йӓҥнӓм колмаш гӹцӹн ӹтарэт.

С им вол ъ  в^Ьры.

1. Ыньӓнэм ик Йӹмӹ Атьӓлаи, цилӓмкы- 
чэн урдышы, манын, нӹлгомӹм, млӓндӹм, цилӓ 
ужмӹнам. уштӹмнамат лъиӓлтӓрэн, манын.
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2. Эчэ ӹньӓнэм ик Госнодъ 1исус Хри- 
стослан, ик гаачшы Эргынгат, манын, курым 
гӹц пэрви Ӓтьӓ гӹц шачгаы, соты гӹцӹн 
соты лӓкмылӓок кнрок Йымы гӹцӹн шачшы 
кирок Иымы манын; шачын, лъӓлтӓрӓлтэ, Ӓть- 
ӓжӹ доно икты, цилӓм тъиды лъиӓлтӓрэп, 
манын.

3. Мӓ эдэм влӓ вэрцӹн, мӓмнӓм ытарша- 
шланэн пӹлгом гӹц валэн, Святой Ш ӱлӹ тӹ н 
сила доно Мар1я Ыдӹрь гӹцӹн кӓпӹм нӓ- 
лӹн Эдэм лъин, манын.

4. Понт1й Пилат ӹлмӹ годӹм, мӓ вэр- 
цӹннӓ крэстӹ дэрмэн нӹдалалтын, орлӹкӹм 
цӹтэн колэн, тайалтын, манын.

5. Иӹмӹн 'Сирмӓштӹ кэлэсӹмӹ ганьок, 
кӹм кэчӹштӹ ӹлӹж кӹньӹлӹн, манын.

6. Пӹлгомӹшкӹ кузэн кээн, Ӓтьӓ Йӹ- 
мӹн вургӹмла моҥырэш сӹнцӹн, манын.

7. Ылӹшӹ влӓмгэ гэ колӹшӹ влӓмгэ 
тӧрлӓш кого лӹм доно вэсь кӓнӓк толэш, 
манын. Тъидӹн кугижӓншӹжы нигынамат ак 
пӹтӹ манын.

8. Эчэ ӹньӓнэм Святый Госнодь Ш ӱлӹш- 
лан ӹлыжтаршы манӹн, Ӓтьа гӹцӹн лӓктэш.
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Ӓтьӓ Иӹмй доно, Эргӹ Йймы доно ик вӓрэш 
кӹмалаш лӹмлэштӓрӓш кэлшӓшлӹк, пророк 
влӓ мӹчкӹ тъидӹ попэн, манын.

9. Ӓпостол влӓ тымдэн кодымы цилӓ 
сӓндӓлыкышкы шӓрлӹшашлык ик святой 
цэрковлан ӹньӓнэм.

10. Сулӹк гӹцӹн ӹрӹктӓлтшӓшлӓнэн 
ик кӓнӓк вэлэ крэстӓлтӓнг кэлэш, манам.

11. Колӹшӹ эдэм влӓп кӹпьӹлшӓшлӹ- 
кӹм вычэм.

12. Толшаш курӹмӹштӹ ӹлӹмӓшӹмат 
вычэм. Аминь.

Запоб^дь 6/гӓ,
1. Тӹньӹн Господь Йӹмэт ^Мӹнь ылам; 

Мӹнь гӹцэм пасна вэсь йымы влӓ тӹлӓнэт 
ӹнжӹштӹ лъи.

2. Кӱш нӹ  пӹлгомӹштӹ, ӱлнӹ мӱлӓн- 
дӹштӹ ,рок лӹвӓлнӹ вӹдӹшты ӹлшӹ влӓ 
ганьым нимагапьӹ идол влӓм ит ьштӹ, нъи- 
нӹлӓнит кӹмал, ит цӧклӹ.
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3. Господь Иӹмэтӹн лӹмжьш такэшок 
ит попӹ.

4. Ӓрнӓ кэчым айаш ит монды; куд кэ- 
чӹ цилӓ пӓшӓ влӓэтӹм ӹштӹ; шӹмшӹ кэчӹ- 
жӹ-ӓрпьӓ кэчы: Господь Иӹмэтлӓн .пъижы.

5. П к э  ӓтьӓгӹм, ӓвӓтӹм жэплӹ, тлӓпэт 
пуры п1ӓл Л1ЭШ, сӓндӓлӹк вӹлнӹ тӹпь ку- 
жь1 курӹман л1ӓт.

6. Эдэмым, ит пугат.
7. Ит шӓхӓрлӓнӹ.
8. Ит шолӹшт.
9. Таҥэт вӹкӹ алталымы шамакӹм ит

попӹ.
10. Лъишӹлэтын вӓтӹжӹ шкэлӓпэтлъи- 

жӹ манын ит шаны; лъишылэтын пӧртшӹ, 
ныржы, пӱэргӹ цоражы, ӹдрӓмӓш цоражы, 
ӱшкушшы, осьолжы, воликшы, цилӓ хӓдӹржы 
влӓӓт шкэлӓнэт лъижы мапын ит шанӹ.
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