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Послйдоваше ко святому причащешю,

Туррин тиса ӳнфге йунне aim алее тние- 
кен сын ирхнпе, сехет квллисене вуласап, 
стих палат. Унтан вара ҫаксенв вулат:

„Ей ҫӳлти Патта". »Виҫ святой". Дан 
таса Виҫӗ ипостаҫлӗ Тура“. „ЕйҪ|лтп Атте- 
мёр“, „Ей Тура, ҫырлах": (12 хут). Дилер, 
Патта Туррӑмара пуҫҫапар": (3 хут), 

Унтан ап ҫак псаломсепе вулат'.
Псаломъ 22: Тура мана кӗт|ҫо пек кетсо усрат, нимёя ыралахран та хавармаст 

жана. Курӑк аван ҫерте илсо ҫӳрет, тара 
шнв ёҫтерсе |стерет мана. Ху йатушан ма- 
нӑн дунама тӳрлет, Ху йатушан мана т|рё 
ҫулпа нлее пыр. Вилём пурӑяакан ҫӗре кай- 
сан та усалтан харамап, Есё йалан манпа
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пӗрле таратӑн: Сан туйу, Сан п атакк у  са- 
вӑн тарат  мана. Ман умма Есё апат ларт- 
ран, ташмансем тепёр йент,е пӑхса тӑраҫҫё. 
Есӗ м ан пуҫама ҫу сёретён, манӑн т,ашакӑм 
й ал ан  туллп  тӑрат. Санӑн ы рӑлӑху  ёмӗрём 
и р ти зд е н е х  ман хы ҫҫан  ҫӳрет; Туррӑн ҫурт- 
не кӗрсе епё нум айзден  пурӑнӑп.

Псалом 23\ Ҫёр Туррӑн, ҫӗр ҫинт>е мбн 
пур, пётём тендере мён нур пурӑнакан, 
пур те Унан. Турӑ ҫёре типӗссем ҫинне ларт- 
нӑ, йухан  шывсем хуннптше вырӑнаҫтарма. 
Туррӑп таса тӑвё ҫине кам улӑхё? Унӑп 
таса  вырант,е кам таре? Камаи аллпсем 
айапсӑр, т,срп те таса, кам хай т,унне йурӑх- 
сар ёҫсем туса вараламаст, хай йултапгае те 
суйеҫтерсе тупа тумаст, унта ҫав улӑхӗ, 
ҫав тӑрӗ. Вал ҫын Турӑ пиллехне и лё .хӑй-  
не Ҫалакан Турӑран ы р ал ӑх  курӗ; Турра 
ш ыракансем, Таков Туррпне курасшан пура- 
пакавсем  ҫакӑп  пек пулаҫҫӗ. Ей пуҫлахсем, 
х ап х ар а  илёр, ей ёмёрлёх хапхасем, ҫёкле- 
нёр: мухтав П атш и кёрет. Кам ҫак мухтав 
П атш и? Хаватлӑ, вайла Тура, вӑрҫӑра тӗрек- 
лӗ Турӑ. Ей пуҫлӑхсем, хап х ӑр а  илӗр, ей
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ёмёрлёх хапхасем, ҫёкленёр: мухтав Патпга 
кёрет. Кам ҫак мухтав 1Гатши? мухтав Пат- 
ш и ҫӳлти хӑватсен Туррп.

Псалом 115: Епё енептём, ҫаванпа ка- 
ларам: епё пит йаваш лантӑм, терём. ГГур те 
суйеҫҫё тесе, епё ӑн-пуҫсар антараса кала- 
рам. Турӑ мана к атартн а  ыралахёсемшён епё 
Ана мён парса т |л ё п -т п ?  Ҫалакан куркана 
ёҫӗп, Туррӑн йатпе каласа мухтап; Турра 
Хӑйён пётём халахёсем умёпт,е кёл-туса пуҫ- 
ҫапап. Таса ҫыпсен вплёмпе Турӑ хак л а  ху- 
рат. Ах, Туррам! Епё Санан т,уру, епё Санан 
ҫуру, епё Сапап т,уруван ывалӗ; Есе ман с и 
л а х ан ҫыххисене вёҫерсе йаратӑн . Сана мух
тав парпи кӳрем, Туррапйатнет,ёнсе мухтам. 
Турра Хайён пётём халахёсем умёнт,е кёл- 
туса пуҫҫапам. Ей Тсрусалим, can хуш ш ан- 
та таракан  Тура ҫуртон^е епё Аиа мухтам.

Мухтав: халё те. аллилу! а (5 х у т .). 
Унтан вара впсӑ- тайалса пусҫап та , сак тро- 
парсене вула: 8-мЪш кШпе.

Ей таса Хёртен ҫуралнӑ Тура, ман с и 
лах  амсепе ан  нах, ман т,ёреме тасат, Хавап 
таса ӳтӳпе йунуна кӳртме вал ъпущ  пул-
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тар; мана Ху умӑнтан хаваласа ан  йар, Есе 
нумай ы ралӑхла  Тура.

МУХТАВ:
Епё тивёҫсёрскер Оаиан тасалахсене 

аш а илме йепле хӑнса пырам-ши? Епё Сан 
п атн а  пыма тивёҫлисемпе перле хараматтам. 
а н р х  епӗ тумтирёмрен паяла пулйп, манан 
ы ра тумтирём ҫук; хам ап нумай ҫылӑхлӑ 
дунама х ам ах  асапа тивёҫлё тавап. Ей Тура, 
^упӑм ирсӗрне тасатса ҫал мана: Есӗ етеме 
савакан Тура.

ХА1Ӗ ТЕ;
Туррӑн таса Амӑшё, ҫылахӑмсем пит 

нумайран Сапа тархаслатап , Сантан ҫӑлӑн 
ма ъгйтатап, вайсарланна т,унама Еилсе 
пӑх, манан йы вар  ҫъглахсене ваҫарттарм а 
Хавӑн ывӑлна, пирён Турра тархасла: Есё 
пёр ант,ах тпвлетлё Хёр.

Ас л  а тип?,ре пулсан сакна та вула:
Христос вёренекенёсонёп урисепе ҫупа 

каҫ, вёсен камалёсем тасална; усал камал- 
ла 1уда укҫана йуратнипе асяе ҫухатна; вал 
Сана, тёрёс Tfpene, ҫы л ӑхл ӑ  Tfресен алли- 
пе ты тса  нана. Ей мула хапсӑнакан  ҫын,
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1уда укҫаш ӑн ҫакӑнса вилнине астуса тӑр; 
Христоса ты тса наракан 1уда пек выҫа 
т,унла нуласран сы хлан Ей пурне те ыра- 
лӑх  к ӑтар так ан  Тура, м ухтав Сана.

Ей Тура, ҫы рлах  (40 хут.) Унтан вара 
хаван .м'ён щухлУ пуҫҫапас к и лет , ҫа-ван пуухлЪ 
пуҫҫап. Вара сап стихсене кала:

Турррӑн ӳтне а н т  плес тийекен ҫын, 
хараса  ныр, вал ӳт—вут-ҫулӑмё: ҫунтарса ап 
й атӑр  сана.

Есё Турана нёрлешесшён, Унан йунне 
сыпас умён,

Малтан хан а  хур  тунӑ ҫынпа килеш, 
Вара тип хӑйса таинства  пайпе ӑш а ил.

Урах стихсем:

Харушӑ парнен найне,
Пурне те т,орё тӑвакап Турран |т н е  

ӑш а илет^ен  малтан,
Есё хараса т,етресе а к ҫапла кёл-ту.

1. Молитва Великаго Василгя.

Ей П атш а Туррамӑр, 1исус Христос 
Тура, Есё т,ӗрёлёх, вилӗмсёрлёх ҫал-куҫё, 
курӑнакан  йапаласепе, курӑнми йапаласено
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пурне те Есё пултарнӑ. Есё ёжёртен жал- 
тан хи  Аҫула пӗрле тӑракан , Атте Туррӑн 
ӗжӗртен ж алтайхи  ывӑлё, Есӗ пире нужай 
тёрлё ы р ал ӑх  к ӑтар тасш ан  вӑхӑт  ҫитсен 
ӳтленнё, пирӗдш ӗн усал кӑжӑллӑскерсеж- 
шён, пилсӗрскерсемшӗн (пархатарсӑрскер- 
семшӗн) асапланса вилнӗ, пирӗн ҫы лӑхпа 
пӑсалнӑ етемлӗхе Хавӑи йунупа ҫёнетнё. 
Ей вялӗмсӗр П атш а, епӗ ҫылахӑисепт,еп 
ӳкёнпине те хапӑл  ил, х ӑл х ӑн а  жан патӑ- 
жалла ҫавӑр, епё жён каланине илт; ей Ту
ра, енӗ ҫы лаха кётёж, пӗлӗт ужент,е те, Сан 
уж ӑята та ҫы лӑха кӗтём, епӗ Санӑн ҫӳлтя 
ж ухтавлах ҫинелле нӑхжа та  тивёслӗ жар; 
Оанӑн ы рӑл ӑхи а  кӳрентертёж, Саяӑн запо- 
вЕдсене уйажарӑж, Есё хуяш исене итлене- 
рӗж. Ей Турӑ, Есё ҫап ахта  ҫилёсӗр, нужай 
т |сӗжлӗ, яужай ы рӑлӑхлӑ , Есё жана ҫылӑ- 
хажсежяех пётже пажарад: епё ҫы лӑхрая  
тасалассине кётсе тӑган. Ея етеже савакан 
Турӑ, Есё Хӑвӑн яророку у р л ак ал а н ӑ : „Ма
н ан  ҫы лӑхла  ҫынна ҫыдӑхёсежнех вӗлерес- 
сӗм килжест, ҫылахёсент,ен каҫар ттар са  т,ё- 
рё хӑварассӑж к и л ет ,“ тенё. Ей П атш а Турӑ,



Есӗ Ху аллупа пултарнине нимёскере те 
пётересшёя мар, етеме пётерме те Санӑн 
кӑмӑлу ҫук, Есё пуряе те ҫӑласшӑн, пурне 
те ^ӑ я л ӑ х а  ӑн л ан тарасш ӑя  тӑратӑн. Еяӗ 
енте халӗ пӗлӗтне ҫӗре курса нурӑнма та, 
к у н т я  кёске яурӑнӑҫра пуранма та тявӗелӗ 
мар, еяӗ нӗтӗмиех ҫылӑха парӑнтӑм, ҫы лӑх 
ту тл ӑхяе  лӑхантӑм , Есӗ м аяа  наяӑ  Х утёс- 
не пасрӑм. Ҫаяахта енӗ ҫав тӗрле йурӑх- 
сӑр нулсан та, Есе пултарнӑ, Есё тунӑ етем, 
ҫӑлӑнас ӗмӗтёз1е ҫухатмастӑя; Оанӑн хисеп- 
сӗр яум ай  кӑмалу ҫяне шанса Сан п атя а  
хайса ныратан . Ей егеме савакая  Турӑ, 
аскӑн арӑма, вӑрӑ-хураха, мытаре, аскӑнла 
ҫынна хӗрхепсе нлнӗ пек, мана та хӗрхен, 
м ая  ҫинт,и ҫы лӑх йы вӑрлахне ил, Есӗ тӗн- 
'^е ҫылӑхне Ху ҫияе ялекен, етемӗн вӑй- 
сӑрлӑхяетӳрлетекел , асапланакаясемпе хуй- 
хӑракансеяе Ху н а т я а  т,ёнсе илсе вёсен 
ӑшне нусаракая, Есӗ тасисене т,бяме кял -  
мея, ҫы лӑхлисеяе ӳкӗятерме килнӗ. Ӳтӗм 
ирсёрӗсент,ен те, т»унӑм ирсӗрӗсент,ен те 
тасат мана, таса еҫӳне Хӑвӑнтан хӑраса  
тума вёрепт маяа. Епё кӑмалӑма ҫы лӑхран



тасатса Санан тасалахла парнесепт,ен ашӑ- 
ма п ай  илем, Санан таса ӳтупе, таса йуну
па пёрлешем, Сана Аҫупа, Святой Сывлӑшӑпа 
пӗрле ӑш ӑмра усраса пуранам. Ей Тура, Incyc 
Христос Туррам, Сапан таса, р,срс тӑвакан  
нарнуне ӑш а илнӗшӗн епӗ сута тивӗҫлӗ ан 
пулам; ана тивёҫсёр аша илнёш ён т,унам- 
па та, f темпе те т>прлемсле ап пулам; йу- 
л аш ки  сывлашам т у х ат^ е н ех  Хӑвӑп таса 
парпӳсепт,ен ӑша айапсар пай илсе тӑма 
п ар  мана, Святой Сывланша перлешем, ёмёр- 
л ёх  пуранӑҫ ҫулӗпе пырам, Сапан хӑруш а 
сутунта ы йтпӑ ^ух  айапла ан пулам. Хана 
йуратакапсем  валли  хатёрленё ёмёрхи ыра- 
л ӑх н а  курма епё те тивсҫлё пулам; Есё вё- 
сем хушшинт,е ёмёр ӗмёрех м ухтавлӑ тара- 
тан, амин.

2 . Молитва иная, во свят ихь отца нашего 
Тоинна Златоуста

Ей Туррам, Туррам, хам пёлсе таратӑп  
епё: Есё мапӑн т>унам ҫуртпе кёме епё йу- 
р ахла  мар, тпвёҫлё мар; ман ашӑм иушан- 
са нарахӑҫа тухнӑ, Есё ман ӑш амра иуҫпа
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т,ИЕме те таса вырӑн тудаймӑн. Е сёп ирёя-  
шӗн ҫӳлтен аиса Хана Ху мёскёнлетпё: хале 
те ман мёскёнлёхёме кура мёскёнлен. Есё 
ҫёр внтере т,ёлхесӗр выл,ӑх сырйшё ҫине 
выртнй; халё те ёнтё манан т,ӗлхесёр т,у- 
нйм сырашне, манан ирсёр ӳтём ӑшпе 
кёрсе вырйнаҫ, Есё усал т,нрлё Оимеон ҫурт- 
не кёрсе ҫылахлй ҫынсемпе пёрле апат лар- 
са ҫиме тиркемен; манӑн ҫылахлй, пӑсак, 
мёскён т,унам ҫурт>0 ӑшне кёме те ан тир- 
ке. Сана ман пек ҫылахлй аскап арам ды р- 
са сёртёнсеи, Есё ана Ху п атантан  хава -  
ласа йамап; епё Сан патна пырса Сана сёр
тёнсен те, Есё манш ан ҫылахлйскершён кй- 
малла пул. Санан урусене ҫы лахла арам 
ҫуптунӑ т>ух, Есё унан ирсёр тути-ҫӑва- 
рён^ен йёрёнмен; манан тута-ҫаварам удан- 
$ен те йурахсартарах , усалтарах, Есё м а
нан  ҫав тёрлё ирсёр, тасамар тута-ҫйварам- 
ран, усал ирсёр т>ёлхемрен ан йёрен. Санан 
таса ӳтӳпе таса йунун ву^ё мана тасаттар, 
манан мёскён т,унамиа |тём е  ҫутатса сыв- 
лах патар; манан нумай ҫылахӑм йыварлах- 
пе ҫймаллаттӑр, ш уйтан усал тавасран ма-
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на сы хлаеа татар , епё ты так ан  усал йӑл- 
ласене ты тм а нӑрахтарса  т,артар мана, усал 
шухӑшӑмсене пӗтертӗр. мана заповйдсене 
ты тса п урантартар , Хайён тивлетне патар 
мана, Хӑйӗя патш алӑхийӗн  ҫы нни тутӑр. Ей 
Христос Турӑ, епё Сан патна Сана хисеп- 
лемесёр пымастӑп, Санӑн т,ёлхепе калайми 
ы рӑлӑхна шанса пыратан; епё Сантан уйӑ- 
рӑлса ай акка  ан кайам, тискер кайак  ҫӑвар- 
не кёмелле ан  пулам. Ей П атш а Тура, пер 
Есӗ ант,ах таса  таратӑн , Сана кӗл-тӑватӑп, 
манан т,уяамна f  теме, ӑсӑмпа т,ӗреме, ӑшӑм- 
т,иккёме тасат, мана нӗтӗм халлён  ҫёяет, 
мана пӗтӗм шӑммӑм-шакӑмна Хавант ан ха- 
ракан  ту Хӑвӑн тасал ӑхӑн тан  епё ан тат- 
лам; мана нулаш акан , мал ху та  кёрекен 
нул, пурӑнӑҫӑма лӑнкӑ  ирттерме пар, Ха
ван сылтӑм йенне святойсемне нёрле тӑма 
тивёҫлӗ ту мана: Хаван таса а н я |  кёллипе, 
ӳтсёр д,урусен, таса сывлӑшсен кёллипе, 
ёмёртен Сава й урӑхлӑ  нулна мён пур таса 
ҫынсен кёллипе, амин.

3. Молитва иная Симеона М етафртпа 

Ей пёр таса вилёмсер Тура, Есё Хӑвӑн
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ҫёлхе калайми ы ралӑхупа етеме савса та* 
са Хёртен ӳтленсе пирӗд  пӗтёж етемлехе 
илнӗ, Святой Сывлӑш хӑва^ӗпе, ёмӗрхп Ат- 
те Турӑ ирӗкӗпе таса Хёртен тёлёнжелле 
f тленсе ҫуралнӑ. Ей 1исус Христос, Есё Тур- 
ран ӑслӑлӑхё, хават,ё; Есё Ху ирёкӳпе ппре 
т,ӗрӗлӗх иарса ҫӑласш ӑн асапланнӑскерД ё- 
ресе, пйталанине, вилёмв т |снескер , Суда
на пётерекен маиӑн ӳтём аскӑдлӑхне вёлер. 
Есӗ тудӑкра иы тарӑнса выртса тажӑк пат- 
ш алӑхпе ты ткӑна илнё: ж адӑнусал  шухӑш- 
сеие те ы рӑ ш ухӑш  айне иытар, усал сыв- 
лӑшсене пётер. Есӗ виҫҫёжёш кунта т,ёрӗл- 
се тӑрса, Хавӑя т,ёрёлӗх|пе ҫы лӑха |к и ё  
тӗп-аттепе тӑратяӑ : жана та ҫы лӑх  пусса 
|кернӗскере тӑрат, ҫы лӑхран  йепле |к ӗн се  
тасалиа кирлине кӑтарт жана, Есё пёлӗт 
Ҫипе жухтавлӑ ҫёкленсе етеж ^тне тасатяӑ , 
Аҫавӑн сылтӑж йение ларса ҫав ӳте ы рра  
кӑларяӑ: мана та Хӑван таса парнерен пай 
илтерее ҫалаяакан  ҫындусежпе пёрле Хӑвӑн- 
тан сылтӑж йепие вы рӑн  илже тдвёҫлӗ ту. 
Есё Святой Оывлӑпша Хӑвая таса вӗренеке- 
нёсеж ҫине аптарса, вёсене тирпейлё таса
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Саватсем тунӑ: ман ӑпгӑма та Святой Сыв- 
лаш  хӑватне илме йурӑхла  ту. Есе тён^ене 
тата  тепёр хут  тӗрёслёхӳпе сут тума килнё 
т,ух, Сана—мана и ул тарн ӑТ ӳрене—нур свя- 
тойсемпе перле пёлӗт ҫинт,е ларса килиине 
хирёҫ тухса илме тивӗҫлӗ ту мана. Сапа 
ёмёртен м алтан ах  пур Аҫупа, т,ёрё тӑвакан  
таса ы рӑ Сывлашупа пёр майах мухтаса 
йурласа тарам  халё те, кирек хӑҫҫан та, 
ёмёр ёмёрех, амин.

4. Молитва иная тою эюе, святаго.

Ей Христос Тура, Хавай хӑруш а тӳрӗ 
суту умёнт,е Есё айапланине иглесе тарса, 
хам туна усал ёҫемсем ҫипт,еп Сана каласа 
кӑтартиа пек,-енё иайан, хама ай ӑп л аск у н  
ҫите г̂ е н е х ,  Санан таса парне выранё умне 
тӑратӑп, Сан таса парне умёнтр Санан хӑ- 
руш ӑ таса А ш елусем  умёпт,е хам  айӑпӑм- 
сене пёлсе пуҫӑма тайса тӑратӑи, хам тупа 
усал йӗркесёр ӗҫӗмсене пы тарм асар  Сана 
турех каласа паратаи . Ей Тура, май мёскён
лёхёме курса ҫылӑхамсене нурне те каҫар.
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Манан ҫы лӑх пуҫам ҫннтр  ҫӳҫ п ӗртрн^ен  
те ы тл ар ах  нумайлапнине кур. Мӗнле усал 
ӗҫ тумарӑмш и ан ^ а х  eiie? йепле ҫы лӑх ту- 
марӑм епӗ? Аптӑмра мёнле усал гаухаш шу- 
хаш ламарам епё? Туна ӗҫпе те ҫы лӑха кёр- 
се иӗтрём: манкӑмӑлланса, танлӑ пулса, 
ҫынтан мӑш каласа, кирлё мар самахсем ка- 
ласа, кулса-ахарса, хама хам ы тла  йуратса, 
хама ҫынсем м ухтанӑш ан савӑнса, суйа суй- 
са нурантӑм епё; нётём т,унӑма, пётём шам- 
мӑм-шаккама ирссрлентертём, пасса пётер- 
том, ниме йурахсӑр турам, енё ш уйтанан 
йави пултӑм. Ей Тура, хам та пёлетёп: ҫы- 
лахамсем мана пуҫ т |н и н ^ е п е х  нусса шщёҫ, 
апт,ах Сапӑн ы рӑлӑху  та впҫме ҫук тарант,- 
т>ен нумай, Оанӑн аван тивлетӳ трлхепе 
калайми тарант,т,ен ыра, Сапан етеме сава- 
кап ыра кам ӑлна ҫёнтерекен ҫы лах  пёр ҫьт- 
лах та ҫук. Ей ҫилӗсёр Турӑ, ырӑ Патгаа, 
Ху ы ралӑхна мана та ҫылахлӑскере катарт- 
са тёлёятер, ы ралӑху  хаватне катарт  мана, 
ьтра камалунап хаватне катарт, мана Ху 
йеннелле ҫаварӑнакан  ҫ н л ӑ х л ӑ  ҫы ннуна 
йышӑн. Аскӑнлӑ ҫынна, вӑрӑ-хураха, аскан- 
арама йы ш аннӑ нек, мана та йыш ӑн. Мана,



Ху уманта сёмахпа, ёҫпе, киревеёр ш ухаш - 
па, усал камалиа хисепсёр нумай ҫы лӑх 
тунаскере йыш аи. Вупнёрёмёш сехетре пы- 
нисем тивӗҫлине сҫлесе тӑвайм ан  пулсан 
та, Есё вёсене йыш анна, мана та  ҫылӑхлӑ- 
скере йыш ӑн: епё ёҫпе те, самахпа та, шу- 
хӑш па та, ҫёрле те, кан тӑрла  та, курӑна- 
кан ҫёрте те, ҫын курман ҫёрте те, ирёкпе 
те, ирёксёр те нумай ҫы лӑха кётём, хама 
хам ирсёрлентертём, Санан Святой Сывлаш- 
на хурлантартӑм , Санӑн етеме савакан кӑ- 
м ална кӳрентертём. Епё пёлетёп: енё ҫылӑ- 
хамсене йепле туса пурантам, Есе вёсене 
пурне те ҫаван пекех хам а катартан , хам 
пёле таркат,ах тун а  ҫы лӑхлӑ  ёҫсем ҫин^ен 
те Есё манран тёпт,есе ы йтан. Ей Тура, Ту
ра, Есё мана тёрёс сутупа айапласа хайар- 
ланса ан  айапласам, асанлантарасса та ҫи- 
ленсе ап аеаплантарсам. Ей Тура, хёрхен  
мапа, епё вайсар ҫын, вайсӑр пулсассап та 
епё Сан аллупа пулна етем. Ей Тура, Есё 
мана Хӑваптан харам алла туна нулин  те, 
епё Сан уманта усал ёҫ турам, Сан умӑн- 
тах  ҫы лаха  кётём. Ёнтё Сапа йӑлӑнатӑп :
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мана, Ху т,уруна, сута ан хур. Ей Тура, Ту
ра, ҫылахӑмарсене пурне те Есе пахас пул- 
сассӑн нам ҫйлӑнас пур? Епӗ ҫы лӑх  йави 
пултӑм. Ҫылӑхӑмсем хпсепсӗр нумайран 
епӗ Санӑн ҫӳлти вырану ҫине пӑхма тивӗҫ- 
лё те мар, й урахлӑ та мар. Мёнле ҫы лӑхпа 
ирсёрленмерём-ши епё? Пур тӗрлё ҫы лӑха 
та турам, ман дунама пёр у с а л -и р с ё р  те 
кёмесёр йулмарё, Сана та ,— хам Туррӑма, 
—ҫынсепе те епё йурахсар нултам ёнтё. 
Мана ҫав тёрлё усал ҫылӑхсем туса пасал- 
нӑскере кам тасатса тӳрлетё-ши ёнтё? Ей 
Тура, манан Туррам, епё Сан ҫине ш анса 
тӑратап, Есё мана ҫалассипе ёмётлеимепур 
пулсан, етеме савакан камалу манан нумай 
ҫы лӑхама ҫёптерме пур пулсан: Есё мана 
ҫӑлакан пул. Хаван нумай ы ралаху  тарах  
епё тунӑ ҫылахсене пурне те пётер, парах , 
каҫар мапа. Манан т,унам нумай ҫылӑхпа 
тулт,ё, ёнтё ҫӑлӑнассипе те ёмётленеймес- 
тёп епё. Ей Тура Хаван ы рӑлӑхупа хёрхен  
мана, ёҫёмсемшӗн усал ан кӑтарт  мана, вё- 
семшён мапа ан айапла; Есё мана Ху пат- 
налла ҫавар, ман х у та  кёр, т,унама усал
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дуемарласа ҫӗнтересреп, ӑш ӑма аскӑн шу- 
хӑш  кёресрен хатар . Мана Хӑвӑн ы рӑлӑху- 
па ҫӑл; нум ай  ҫылӑхӑжсеж вырӑнне Санӑн 
ҫӑлакан  тивлетӳ пултӑр, хам  ежёрте епё 
й аланах  Сана ж ухтаса аслӑлаж. Есӗ ҫы лӑх- 
сент,ен ӳкёнекенсенён Турри, ҫы л аха  кёре- 
венсено Ҫалакан, Сана ӗжёртен ж алтанах  
пур Аҫупа, пурне те $ёрё тӑвакан  ^ан  таса 
ырӑ Сывлашупа ж ухтатпӑр , халӗ те, кирек 
хӑҫҫан та, ӗжёр ёмёрех, ажин.

5. Божеспжннаго Дом аскт а.

Ей ГГатша Турӑ, 1исус Христос Туррӑ- 
жӑр, етежсенён ҫылахёсене каҫаржа пёр Са- 
нӑн ант,ах ирёк пур, Есё етеже савакан  ырӑ 
Турӑ, епё йе пёлсе, йе пелжесӗр тупӑ 
ҫылӑхсене пурпе те каҫар . Хӑвӑн пурне 
те т,ӗрелӗх иаракан  ж ухтавлӑ таса ы рӑ 
п а р н е с е н р н  пай илже пар жапа, ӑна аш а 
илсе епё йы вӑр  асап курж алла ан пулаж, 
ҫы лӑха тата  ы тл а р а х  ан кёреж, тасалса 
ҫуталса ҫӳлти П атш ал ӑх а  кёжелле пулаж, 
нужай ҫылӑхӑжсене пётерже, ташжанажсене 
хирёҫ тӑжа х |т л ё х н е  пулӑш у тупаж. Есё
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етеме хӗрхенекен, етеме савакан ы ра кӑмӑл- 
лӑ Тура, Сана Аҫупа, Святой Сывлашупа 
перле аслаласа мухтатпар , хале те, кнрек 
хаҫанта, ӗмӗр ӗмёрех, амин.

6. Велпкаго Василгя.

Ей Тура, Санан т,ан таса  fT fne  таса 
йун уяа  ӑш ама тивзҫсӗр илнине епё хам  
пёлсе тӑратӑп, Христос Турран ӳт,ӗпе йунӗ 
ҫинт,ен л ай ӑхрах  ш ухӑш ламасӑр ӑна хаж 
ӑшӑма илсе айаилӑ, сута тивеҫле пулатӑп ; 
ҫанахта нумай ы ралӑху  ҫине шанса Сан 
патн а  пы ратӑп , Есӗ калана: Ман ӳтӗме ҫийе- 
кен, Ман йунӑма ӗҫекен Ман ашӑмра пу- 
лат , Епё ун ӑшёнт,е пулатӑп, тенё. Ей Ту
ра, хёрхенсем мапа, ан ҫилен мапа ҫылӑх- 
лӑскере, Хӑвӑн ы ралӑху  тарах  кӑм ӑл  ту 
мана; Санан тасусем мана тӳрлетт,ёр, тасат- 
т,ӑр, ҫутат^ар, с ы х л а д а р ,  манӑн ^унӑм а 
та, ^тёме те тасатт,ӑр, тёрлё ҫы лӑхлӑ шу- 
хаш рап , тёрлё усал ӗҫрен ' р р д а р ,  ш уйта- 
на ман ашама кёрсо мана йӗкёлтеме ан йат,- 
т,ӑр; Сан пата хайса ныма, Сана й уратса  
пуранма н а д а р ,  пурӑнӑҫӑма т|рлетт»ёр, та-

2
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са ы рӑ  оҫ н ум ай тарах  туса талса пыма 
тёреклентертт,ёр мана; м ана заповйдсем та 
р а х  пурӑнма иат,т,ӑр, аш ӑма Святой Сыв- 
лаш а кӳртт,ӗр, ӗмӗрёлёх пуранӑҫа кёже м а
на ҫул кӑтартт,ар, Хӑвӑн хӑруш ӑ сутунта 
мана л ай ӑх  калам алла т у д а р ,  мана айӑпа  
тивёҫлё, сута тивӗслӗ ан  тут>т,ар.

7. Молгтгва иная, отъ Божественны хг> вопро-  

гиент Святаго прищангя, Симеона новаго Бого
слова.

Ей Христосӑм, Сана ҫы лахлӑ тута-ҫӑ- 
варӑмпа, ирсёрленнё т,ёремпе, тасамар т>ӗл- 
хемпе, ҫы лахлӑ т,унӑмна кёл-туннне хаи ӑл  
ил, манан сӑмахӑмсене, епё кёл-тума май 
пёлменнине, епӗ намаса пёлменнине ан тир- 
ке, Ей Христосам, хам  мӗн калассине хай- 
са калам а пар мана; пуринт,ен ы т л а р а х  
мён тума кирлине, мён калаҫм а кирлине 
вёрепт мапа. Епӗ аскӑн арамран та  ы тла- 
р а х  ҫы лӑхла, вал Сана,— манан Туррама, 
П атш ам а, Хрнстосама,— курсан мгро сутӑн 
илсе Санӑн урусене мтропа сёрме хайса пы- 
нӑ. Есё ӑна ^ у ятан -в ар тан  ^кёнсе пм нӑскере
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хаваласа йаман. Ей Сӑмах Тура, м анран  
та ан йӗрёнсем; мана та  урусене ты тса ууп- 
тума пар, Санан урусене хаклӑ й н ш ш и  
мтропа сёрнё пек, енӗ те халӗ куҫ-ҫулёме 
йухтарса вёсеие куҫ-ҫулёпе ҫавам. Ей Сӑмах 
Турӑ, мана хам  куҫҫулёмпе ҫаванса тасал- 
ма пар. Епё тупӑ ҫылахсене парах, каҫар 
мана. Манан нумай ҫылӑхамсене, йухан-су- 
ранамсене Есё пёлсе таратан, манан упрсе- 
не курса таратан; апуах  епё ёненнпне те 
Есех пёлсе таратан , хам прёкёмпе епё ы ра 
тума тараш нине те куратап , хуйхареа ҫ | -  
ренине те илтетёп. Ей Туррам, Есё мана Ҫу- 
ратакан , Есё мана Ҫалакан, Сан уманта пор 
тумлам куҫ-ҫулё те, тумламап ҫурри те ҫу- 
халмаст. Сапӑн куҫусем епё тавассине та- 
ваууенех  курса тӑраҫҫё; епё мён тавассп 
тӑваууенех ҫы р ая а т . Ей пурннён те Турри, 
епё йавапгланнине, епё мён уухлё асаплап- 
нипе пах, пур ҫылахамсеие те каҫар, епё 
вара  таса уёремпе, хӑракап  шухашампа, 
хурлан акан  уунампа Сапан тасусеяуен аша- 
ма пай илем, ана таса  уёрепе аш а плекен 
ҫын кирек кам та  уёрёлёх илсе Турапа

2*
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пёрлешет. Ей ТТатшам, Есӗ каланӑ: Ман ^'те
ме ҫийекеп, Ман йупама ёҫекен кирек кам- 
та  Man ӑш ӑмра пулат, Епё ун аш ан^е ну- 
латап, тенӗ. Man П а т т а м а н ,  ман Турраман 
пур самахё те тДн. Ей Христосам, епӗТур- 
рӑп  таса ы ра тивлетлё пайпе ашӑма илсен 
пёзден  пулматтӑм  вара, Санпа, тёнт^епеҫу- 
т атакан  Биҫё-хёвел ҫуттппе пёрлешёттем. 
Есё м ана пурӑпаҫ Паракан, Есё манан сыв- 
лашам, пуранӑҫам, тёнт,ене ҫӑлакан , епӗ 
Сапран уйарӑлса пету^ен й улм алла  ан пу
лам; ҫаванпа епё Can п атна куҫ-ҫулӗме йух- 
тарса килтём, Есё ана Ху та  курса таратӑн; 
м ӑна ҫылахӑзгсеп^еи тасатса  й ы ш ӑн  тесе, 
Хавӑп ^ёрёлёх  паракап  таса парией пайне 
айапсар агаама плме мана тивёҫлё ту тесе, 
Сана т,унтан ӳкёнсе тархаслатӑп , Ху к а л а 
на пек Есё манпа йурӑхсӑрскерие пёрле 
пул; мана астаракан  усал илёртсе Санан 
тивлет^нтен уйармипт,т,ё, санап  етеме тӳр- 
летекеп ы ра самахусеит,еп у й ӑ р м и н ^ ё .  Ҫа- 
вӑппа епё Сана, ы ра Турӑ, пуҫҫанатап, ӑшӑ 
камӑлпа тархаслатӑп : Есё аскан ҫынна, Ху 
п атн а  пы нӑ аскӑп арама хапӑл  н л н ӗ  пек,
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мана та  ирсёрскере, аскана йернёскере х а 
пал ил. Ей Ҫалакан, т,унампа ӳкёнсе хуй- 
харса Сан патна пыратӑп, епӗ пӗлетӗп: Сан 
уманта ман пек дылаха кёии урах  никам 
та сук, ман ^ухлӗ никӑм та  дылйх туман. 
Ант,ах давна та пӗлетӗп епе: темён т>ухлё 
йывӑр дылаха кепи те, темӗн т^ухлё нумай 
усал  eg туни те манан Туррамӑн нумай кӑ- 
малне, етеме саваканы рӑлахне дёнтереймест; 
Есӗ Хӑвӑн кӑмӑлупа £ан-т,анах f  кёнекенсене 
тасататӑн , вёсене Хавӑн ҫуттупа ҫутататан , 
Хаван Туралахуна пёрлештерсе тасататан , 
Ангелсене те, етемсене те тёлёнтерсе Есё 
вёсемие йуратнӑ тус-йыш палапёрлеш пё пек 
пумай хутт,ен иёрлешетён. Ей Христосам, 
ҫаванпа енё Сан патна хайса шикленмесёр 
пы ратап . Санан нумай ы рӑлаху  дипе ш ан 
са, Санап вут-кӑварна савӑнса т,ётресе аш а 
илетёп, авал дунакан хӑва тёмё дупса пёт- 
мен пек, епё те курах пекскер апа аша 
илнипе дунса пётмёп, ку ёд пит тёленмел- 
ле хават. Ей Туррам, хале ёптё шухашамна, 
т,ёремпе, т,олхе-даварампа, т,унампа, |т ём п е  
таитуса Сана нуддапатап, мухтатап, асла-
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латӑп, Есё халё те, кирек хаҫҫан та, ёмӗр 
ёмӗрех мухтавлӑ.

8. Молитва иная Златоустаго.

Ей Тура, ҫылахӑмсепе пурне те парах, 
каҫар, пётер; йе самахпа, йе ёҫпе, йе шу- 
хӑшпа, жрёккён, ирёксёр, йе пёлсе, йе пёл- 
месёр ҫы лӑха кёнпне пурпе те каҫар мана. 
Есё етеме савакан ы ра Тура, Хавап таса 
анпӳ кёллипе, сы влаш  уурусенён, таса ҫарру- 
сенён кёллипе, авалтап ах  Хавна йурахла 
пулна мён иур святойсенёп кёллипе ма
ца Хаван таса  ӳтӳне, таса йунна айапсар 
аш а илме пар, манан |т ё м  те уулам  та 
тӳрленууёр, усал шухашамсем пёууёр. Пат- 
ш алӑх  та, хават  та, аслалйх та  Санап, 
Ашшийён, ывалийёп, Святой Сывлапшйён. 
халё те, кирек хаҫап  та, ёмёр омёрех амин.

9. Того же.

Ей П атш а Тура, епё Сана ӑш ӑма илме 
тивёҫлё мар, Есё етеме савакан  кӑмалу т а 
рах  май ӑшамра пуранасш ӑп танине кура 
ап у ах  Сап иатла хайса  пы ратап  епё. Есё 
мана Ху пёр пёууеп  п у л тар н а  уунам  алак-
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не уҫма хуш атан , вара етеме савакан кама- 
лупа ман ӑш ӑма кёретён; Есё ман ӑшама 
кёрсен тёттёмленнё ӑсӑма ҫутататӑн ; Есё 
мана ҫапла тавассине епё мантам; Ху п ат 
на куҫҫулӗпе нӗрсе пыпа аскӑи арӑма Есё 
хӑваласа  йаман, дылахран |к ён п ё  мытаре те 
тиркемен, ҫӳлти П атш алаха ёненнё вӑрӑ- 
х у раха  та тиркемен, Хӑвна х ӑвалак ап а  та 
дылӑхран ӳкӗнсен айӑпа хуман; Ху патна 
дылахран ӳкенсе пыракансене пурне те 
Хӑвӑн йулташусен хисенне кӳртнё, Есё мух- 
тавлӑ тӑракаи  пёр Тура, халё  те, кирек 
хаддан та, ёмёр ёмёрех, амин.

10. Того же.

Ей Туррам, Incyc Христос Тура, мана 
йурахсӑр, тивёҫсёр ҫы лахла  ЪУРУна каҫар; 
енё йе иёлсе, йе пёлмесёр, йе самахпа, йе 
ёдпе, йе шухагнпа йе урӑх тёрлё усала тӑ- 
вас килтерекен шухашпа, дамракран пуд- 
ласа ҫак к у п л е н ,  дак сехет^еп туна дыла- 
хӑмсене, йунӑш па ҫы лаха  кёнисене нурне 
те ҫётер, каҫар, парах, пётер. Хана арсар 
ҫуратнӑ нёр нё^ъен ш ан^ӑкла маншӑн ху-

—  23  —



та  кёрекен, мана ҫалакан  Апн$ ёмёр хёр 
таса  Mapia кёлтуяи п е  Хӑвӑн вилёмсёр т,ё- 
рӗ тӑвакан  хӑр у ш ӑ  парне аиатёят>ен пай 
илме м ана тасат, айӑпсӑр тивёҫлё ту; ма
нан ҫылӑхӑмсем к аҫ ар ӑ ят^ ар ,  епӗ ёмёрлёх 
пурӑпаҫа кёмелле пулам; м анан т,унам та, 
ӳтём те т ё р е к л е н д а р ,  т ӳ р л е н д а р ,  аван- 
л ан зд ар , сы валздар , ӑш амри усал  ш ухаш- 
сем, йекӗлтекен шухӑшеем, ирсёр ёҫсене 
тӑвас килгерекен , ӑш а вӗҫтерекен ш ухаш - 
сем, пур т ӗттем у сал  шухашсем теп ӗтӗм п ех  
п ё ^ ё р ,  ҫухалт,т,ӑр. П атш алах  та, Хават та, 
аслӑлӑх  та Санан, Сана Аҫупа, Святой Сыв- 
лӑш упа пёрле пуҫҫапса хисеплеме тивӗҫлё, 
халӗ те, кирек хӑҫҫан  та, ӗмӗр ӗмёрех, амин.

11 Молитва иная Ioanna Дамаскина.

Хале епё Санан ҫурту алакё умёпт,е 
тӑратӑп , ҫап ахта  пётёмпех усал шухашсен- 
т,ен уйӑрӑлаймастӑп . Ей м ы таре каҫаракаи, 
хапаней  арамне хёрхенекен, вӑрӑ-хураха  
рай  алӑкне уҫакан  Христос Тура, мапш ан 
та  етеме хёрхенекен камӑлу алакне уҫсам, \ 
аскан арӑмпа йун й уханлӑ арӑма хёрхенпё
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пек, мала та Ху патна пырса сёртёнекен- 
скере хёрхенсе ил. Пер арам Саиан тумти- 
р |  аркине п н р са  сёртёнсенех ^иртен  сы- 
валнӑ, тепри Саиан таса урусене пырса 
ты тсан ах  ҫылахасеит,ен тасалнӑ. Епе ти- 
вёҫсёрскер Саиан ӳтӳие ӑш а илме Сан п а т 
на хӑйса пыратап, мана ҫунтарса ан йатарт,- 
т,е вал; ҫал ҫы лахлӑ  арӑмсене каҫарна пек 
мана та каҫар; Хӑна арсар ҫуратнӑ Аннӳие 
ангелсем кӗл-тунӑ тарах  манӑн ҫы лӑхпа пул- 
па айапамсене пётерсе, ашамри шухӑшам- 
сене ҫутат; Есё ёмёр ёмёрех м ухтавла тар а
тан, амин.

12. Молитва иная Златоустаго.

Ей Тура, ёненсе калатӑп: ҫы лӑхлӑ ҫын- 
сене ҫӑлма ҫёр ҫине ки.тпӗ т,ёрё Турӑ Ывӑ- 
лӗ Христос т,ӑн Есё, вёсен х у ш ш и н р  т,ӑя 
ҫы лӑхли епё. Тата ёненсе калатӑп: ҫак Са
нап т,ӑн таса ӳтӳ, ҫак тата  т,ӑн ырӑ йуяу. 
Сана|,тархаслатап: ҫы рлах  мана, епё ирёк- 
лӗ, прӗксёр, йе самахна, йе сҫпе, йе пёлсе 
йе пӗлмесӗр тунй ҫылахсене каҫар; Хӑвӑн
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т,ан таса  ӳтӳпе йуяна ҫы лӑхран  тасалса, 
ӗмерлӗх пурӑнаҫа кёме ӑш а айапсар илже 
нар мапа, амин.

Таса парнесенщен сыпма пыракан ҫын хай  
агиапще Метафрастай ҫап стихЪсене паласа 
пит ар :

Ака ёнтё Туррӑн тасал ӑхн е  ӑш а илме 
пы ратап .

Ей м ана П ултаракан , епӗ ӑиа ӑшама 
илсен, мапа ҫуптарса ан  й а т а р д а  вал:

Есё йурӑхсаррисене ҫун таракан  вут ҫу- 
лёмё.

Пур ирсёртен те тасат мана.
Уптап вара ап сапна пала :

Ей Тура ывалё, пайан мана асла апа- 
тӑнта пай  илме пар: ун  ҫинт,ен ташмапу- 
сене каламӑн, 1уда пек Сапа ултал аса  т,уи 
тумӑп, Сана ёненсе вӑрӑ  х у р а х п е к  калатап: 
ей Тура, Хаван н атш ал ах ӑн та  а с п а и л  мана.

Тата qan стихсте пала :

Ей етем, Турапа иёрлепггерекеи ҫак 
йуиа пахса х ар аса  тар;

Вал йурӑхсӑрриселе ҫунтаракан  в у т -  
ҫуламё.
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Туррӑн ӳт,о мала Турӑпа лёрлештерет, 
тӑрантат,

Вӑл етем ҫывлашне тасатса ы рӑлатат , 
ӑса тёлёнмелле тӑрантат.

Унтап сак тропарсет :

Ей Христос, Есӗ хёрхенекен камалупа 
мала савантартан, Есё манш ан тӑранш иле 
епё улшӑнса урах  тёрлӗ пултам; Хавап ку- 
рӑнми вут-ҫулӑмёпе ҫылӑхамсене ҫунтарса 
нётер, Хаван ы ралахуна таранма тпвӗҫлё 
ту мана, ой ы ра Тура, Есё иккёмёпг килни- 
ие саванса, Сана аслаласа тарам.

Санан таса ҫыпнусем таракан ҫутӑ ҫӗре 
епё тивёҫсёрскер йепле кёремши? Епё унта 
кёме хайсассӑн тумтирёмрен падла пулап: 
манан л ай ах  тумтирём ҫук; ангелсем мана 
ҫыхаҫ те, каларса парахӗҫ. Ей Тура, туунам 
ирсёр не тасатса ҫал мана: Есё етеме сава- 
кан Тура.

Унтап сак кёлле кала ':

Ей Туррам, етеме савакан П атш а Тура 
Гисус Христос, епё тивёҫсёр нулсан та ҫак 
тасасене аша нлнё тарах  сута тивӗҫлӗпул- 
мӑпинэдё; ӳтёмне те. ^уяӑм па та тасалса
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Ҫӳталӑпип-рр, Хӑвӑн ҫӳлти П атш алӑхӑнти  
ӗмӗрлӗх пурӑнаҫа кӗмелле п у лӑп и н т^ӗ .

Турӑ ҫумне ҫыпҫӑнса тӑни, хам  ҫӑла- 
нас тӗлтен  Тура ҫине ш анса тӑни манш ан 
ырӑ.

Тата ка ллех  ҫакна:
Ей Турӑ ывалӗ, пай ан  мана асла апа- 

тунта пай  илме пар: ун ҫинт,еп тӑш ману- 
сене каламап, Гуда пек Сана у л тал аса  т,уп 
туман, Сана ӗненсе вӑра-хурах  пек калатӑп: 
ей Турӑ, Хӑвӑн п атш ал ӑхӑн та  асна и л  мана.
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