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КОНДАК 1

Возбра́нный Чудотво́рче и изря́дный уго́дниче 
Христо́в, ми́ру всему́ источа́яй многоце́нное ми́лости 
ми́ро и неисчерпа́емое чуде́с мо́ре, восхваля́ю тя 
любо́вию, Святи́телю Нико́лае; ты же, я́ко име́яй 
дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких мя бед свободи́, 
да зову́ ти: Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

ИКОС 1

А́нгела о́бразом, земна́го су́ща естество́м яви́ 
тебе́ всея́ тва́ри Созда́тель; благопло́дную бо до-
бро́ту души́ твоея́ прови́дев, преблаже́нне Ни-
ко́лае, научи́ всех вопи́ти тебе́ си́це:

Ра́дуйся, от утро́бы ма́терния очище́нный; 
 ра́дуйся, да́же до конца́ освяще́нный.
Ра́дуйся, рожде́нием свои́м роди́телей 
 удиви́вый; ра́дуйся, си́лу душе́вную 
 а́бие по рождестве́ яви́вый.
Ра́дуйся, са́де земли́ обетова́ния; 
 ра́дуйся, цве́те Боже́ственнаго сажде́ния.
Ра́дуйся, лозо́ доброде́тельная 
 виногра́да Христо́ва; 
 ра́дуйся, дре́во чудото́чное 
 рая́ Иису́сова.
Ра́дуйся, кри́не ра́йскаго прозябе́ния; 
 ра́дуйся, ми́ро Христо́ва благоуха́ния.
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю отго́нится рыда́ние; 
 ра́дуйся, я́ко тобо́ю прино́сится ра́дование.
Ра́дуйся, Нико́лае, 
 вели́кий Чудотво́рче.
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1-Ы КОНДАК

Сөҕүмэр суоллары оҥорор сүдү буойун, бүтүн аан 
дойдуну абырыыр миро күндү арыытын, Таҥа-
ра эриэккэс бэлэҕин уолбат муората, Христоска 
уһулуччу таптаппыт сибэтиитэл Ньукуола, мин 
эйигин таптыыр сүрэхпиттэн айхаллыыбын. Эн 
Айыы Тойоҥҥо ыкса чугаскын, онон миигин бары 
эрэйтэн-буруйтан быыһаа; мин эйиэхэ уруй-айхал 
тылларын этэбин: Үөр-көт, Ньукуола, улуу Дьиктини 
Оҥорооччу.

1-Ы ИКОС

Баары барытын айбыт Айыы Таҥара эйигин, 
сирдээҕи айылгылаах киһини, аанньал мөссүөннээн 
көрдөрбүтэ, алгыстаах Ньукуола. Онон биһигини 
эн үтүөкэннээх амарах дууһаҕын өйдөөн маннык 
ыллыырга үөрэт: 

Үөр-көт, ийэҥ иһигэр эрдэххиттэн ырааһырбыт; 
 үөр-көт, олоҕуҥ түмүктэниэн инниттэн 
 сибэтиэй буолбут. 
Үөр-көт, дьиктитик төрөөн дьоҥҥун сөхтөрбүт; 
 үөр-көт, күн сирин көрөөт да, дууһаҥ 

ураты күүһүн көрдөрбүт. 
Үөр-көт, Таҥара эрэннэрбит сирин кэрэмэн 

саада; үөр-көт, Таҥара үүннэрбит сибэккитэ. 
Үөр-көт, Христос бинэгирээтин толору 
 астаах лабаата; үөр-көт, Иисус ырайын 
 эриэккэс сүмэһиннээх маһа. 
Үөр-көт, ырайга үүммүт кэрэ үүнээйи; 
 үөр-көт, Христос дыргыл сыттаах миро 
 арыыта. 
Үөр-көт, эн көмөҕүнэн биһиги санаарҕабылы 
 кыйдыыбыт; үөр-көт, эн көмөҕүнэн 
 үөрүүнү билэбит. 
Үөр-көт, Ньукуола, улуу Дьиктини Оҥорооччу.
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КОНДАК 2

Ви́дяще твои́х мир излия́ние, Богому́дре, просве-
ща́емся душа́ми и телесы́, ди́внаго тя мирото́чца 
живоно́сна, Нико́лае, разуме́юще: чудесы́ бо, я́ко 
вода́ми, благода́тию Бо́жиею излива́ющимися, на-
пая́еши ве́рно вопию́щих к Бо́гу: Аллилу́иа.

ИКОС 2

Ра́зум неуразуме́нный вразумля́я о Святе́й Тро́и-
це, был еси́ в Нике́и со святы́ми отцы́ побо́рник ис-
пове́дания правосла́вныя ве́ры: ра́вна бо Отцу́ Сы́-
на испове́дал еси́, соприсносу́щна и сопресто́льна, 
А́риа же безу́мнаго обличи́л еси́. Сего́ ра́ди ве́рнии 
научи́шася воспева́ти тебе́:

Ра́дуйся, вели́кий благоче́стия сто́лпе; 
 ра́дуйся, ве́рных прибе́жища гра́де.
Ра́дуйся, тве́рдое Правосла́вия укрепле́ние; ра́-

дуйся, честно́е Пресвяты́я Тро́ицы носи́ло и 
похвале́ние.

Ра́дуйся, Отцу́ равноче́стна Сы́на 
 пропове́давый; ра́дуйся, 
 А́риа возбеси́вшагося от Собо́ра 
 святы́х отгна́вый.
Ра́дуйся, о́тче, отце́в сла́вная красото́; 
 ра́дуйся, всех богому́дрых прему́драя 
 добро́то.
Ра́дуйся, о́гненная словеса́ испуща́яй; 
 ра́дуйся, до́бре ста́до свое́ наставля́яй.
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю ве́ра утвержда́ется; 
 ра́дуйся, я́ко тобо́ю е́ресь низлага́ется.
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.
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2-С КОНДАК

Таҥара дириҥ муудараһын бэлэх ылбыт Ньукуола, 
биһиги эн абыраллаах миро арыыгын көрөммүт, 
эйигин өйдөөммүт, дууһалыын, эттиин-хаанныын 
сырдыыбыт: эн Таҥара илгэлээх үтүөтүнэн эҥин 
дьиктини өрүс уутунуу сүүрдэн, Таҥараҕа үҥээч-
чилэр утахтарын ханнараҕын: Аллилуия.

2-С ИКОС

Сибэтиэй Ытык Үс туһунан хараҥа өй хоппотун 
өйдөтөөрү, эн сибэтиэй аҕаларбытын кытта Нике-
яҕа сылдьан, православнай итэҕэли көмүскээбитиҥ: 
кинилэргэ Уола Аҕатыныын тэҥнэрин, өрүү бииргэ-
лэрин, биир Бүрүстүөллээхтэрин өйдөтөн, өйө суох 
Арийы саралаабытыҥ. Ол иһин Таҥараны итэҕэ- 
йээччилэр эйиэхэ маннык ыллыы үөрэммиттэр: 

Үөр-көт, Таҥараҕа ытыктабыл бигэ тирэҕэ; 
 үөр-көт, Таҥара дьоно хорҕойор куората. 
Үөр-көт, Православие бөҕө кириэппэһэ; 
 үөр-көт, Сибэтиэйтэн Сибэтиэй Ытык Үс 
 айхалланар ытык дьиэтэ. 
Үөр-көт, Уола Аҕатыныын тэҥҥэ 
 ытыктаныахтааҕын үөрэтээччи; 
 үөр-көт, абааһыга буулаппыт Арийы 
 сибэтиэйдэр Собуордарыттан үүрээччи. 
Үөр-көт, аҕаа, биһиги аҕаларбыт кэрэ 

уобарастара; үөр-көт, Таҥара өркөн 
өйдөөхтөрүн дириҥ муударастара. 

Үөр-көт, уоттаах-төлөннөөх тыллары этээччи; 
үөр-көт, үөрэнээччилэргин үтүөтүк үөрэтээччи. 

Үөр-көт, эн көмөҕүнэн итэҕэли бөҕөргөтөллөр; 
 үөр-көт, эн көмөҕүнэн сымыйа үөрэҕи 
 самнараллар. 
Үөр-көт, Ньукуола, улуу Дьиктини Оҥорооччу.
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КОНДАК 3

Си́лою, да́нною ти свы́ше, слезу́ вся́ку отъя́л еси́ от 
лица́ лю́те стра́ждущих, богоно́сне о́тче Нико́лае: а́л-
чущим бо яви́лся еси́ корми́тель, в пучи́не морсте́й 
су́щим изря́дный прави́тель, неду́гующим исцеле́-
ние, и всем всяк помо́щник показа́лся еси́, вопию́-
щим Бо́гу: Аллилу́иа.

ИКОС 3

Име́яше вои́стинну, о́тче Нико́лае,  с     Небесе́ песнь 
тебе́ воспева́ема бы́ти, а не от земли́: ка́ко бо кто 
от челове́к возмо́жет твоея́ святы́ни вели́чия 
пропове́дати; но мы, любо́вию твое́ю побежда́е-
ми, вопие́м ти си́це:

Ра́дуйся, о́бразе а́гнцев и па́стырей; 
 ра́дуйся, свято́е очисти́лище нра́вов.
Ра́дуйся, доброде́телей вели́ких вмести́лище; 

ра́дуйся, святы́ни чи́стое и честно́е жили́ще.
Ра́дуйся, свети́льниче всесве́тлый 
 и вселюби́мый; 
 ра́дуйся, све́те златоза́рный и непоро́чный.
Ра́дуйся, досто́йный А́нгелов собесе́дниче; ра́-

дуйся, до́брый челове́ков наста́вниче.
Ра́дуйся, пра́вило ве́ры благочести́выя; 
 ра́дуйся, о́бразе кро́тости духо́вныя.
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю от страсте́й 
 теле́сных избавля́емся; 
 ра́дуйся, я́ко тобо́ю сла́достей 
 духо́вных исполня́емся.
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.
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3-С КОНДАК

Айыы Таҥаралыын биир буолбут аҕабыт Ньукуола, 
эн муҥу-таҥы көрөөччүлэр харахтарын уутун 
үөһээҥҥи  илгэлээх күүһүнэн куурдаҕын, аччык-
таабыттары аһатаҕын, муораҕа моһуогурбуттары 
быыһыыгын, ыарыһахтары үтүөрдэҕин, Таҥарат-
тан көрдөһөөччүлэргэ барыларыгар көмөлөһөҕүн: 
Аллилуия.

3-С ИКОС

Дьиҥэр, алгыстаах аҕабыт Ньукуола, эйиэхэ 
сиртэн буолбакка, мэҥэ халлаантан ырыа ылланыан 
сөптөөҕө: хайа киһи эн сүдү суолтаҕын бар дьоҥҥо 
кыайан тиэрдиэҕэй; ол да буоллар, биһиги эн тап-
талгын ылынаммыт, бу курдук эйиэхэ ыллыыбыт: 

Үөр-көт, Таҥара үөрүн уонна үтүөкэн 
 маныыһытын үрдүк уобараһа; үөр-көт, киһи 
 майгытын-сигилитин сибэтиэйдик 
 ыраастааччы. 
Үөр-көт, бары сүҥкэн үтүө түмүллүбүт 

айыы санаалааҕа; үөр-көт, сибэтиинньэ 
 ыраас бэйэлээх ытык дьиэтэ. 
Үөр-көт, барыбытын сырдатар тапталлаах 
 сибэтиилинньикпит; үөр-көт, кыра 

да күлүк түспэтэх кыһыл көмүстүү 
күлүмүрдүүр сырдыкпыт. 

Үөр-көт, Аанньаллардыын кэпсэтэр дьоһун 
 кыахтаах; үөр-көт, бар дьону такайар 
 амарах санаалаах. 
Үөр-көт, Таҥараҕа дириҥ ытыктабыл 
 холобура; үөр-көт, көнө-көрсүө майгылаах. 
Үөр-көт, биһиги эн көмөҕүнэн эт-хаан имэҥиттэн 
 быыһанабыт; үөр-көт, эн көмөҕүнэн 

духуобунай үөрүүнү толору билэбит. 
Үөр-көт, Ньукуола, улуу Дьиктини Оҥорооччу.
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КОНДАК 4

Бу́ря недоуме́ния смуща́ет ми ум, ка́ко досто́йно 
есть пе́ти чудеса́ твоя́, блаже́нне Нико́лае; никто́же 
бо мо́жет я́ изчести́, а́ще бы и мно́ги язы́ки име́л, 
и глаго́лати восхоте́л; но мы ди́вно Бо́гу, в тебе́ 
прославля́ющемуся, дерза́ем воспева́ти: Аллилу́иа.

ИКОС 4

Слы́шаша, богому́дре Нико́лае, бли́жнии и да́ль-
нии вели́чие чуде́с твои́х, я́ко по возду́ху ле́гкими 
благода́тными крила́ми навы́кл еси́ су́щих в беда́х 
предваря́ти, ско́ро от тех избавля́я всех вопию́щих 
к тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, избавле́ние от печа́ли; 
 ра́дуйся, подая́ние благода́ти.
Ра́дуйся, неча́емых зол прогони́телю; 
 ра́дуйся, жела́емых благи́х насади́телю.
Ра́дуйся, ско́рый уте́шителю в беде́ су́щих; 
 ра́дуйся, стра́шный наказа́телю оби́дящих.
Ра́дуйся, чуде́с пучи́но, Бо́гом излия́нная; 
 ра́дуйся, Зако́на Христо́ва скрижа́ли, Бо́гом 

пи́санныя.
Ра́дуйся, кре́пкое па́дающих возведе́ние; 
 ра́дуйся, пра́во стоя́щих утвержде́ние.
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю вся́кая лесть 
 обнажа́ется; ра́дуйся, я́ко тобо́ю 
 вся́кая и́стина сбыва́ется.
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.
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4-С КОНДАК

Эн оҥорор дьикти суолларгын хайдах толору туо- 
йуохпун өйүм хоппот, алгыстаах Ньукуола; ону барытын 
ким да кыайан ситэн ааҕыа суоҕа; төһөлөөх да омук 
тылын баһылаан туран хоһуйуоххун баҕарбытыҥ 
иһин, кыаллыа суоҕа; ол да буоллар, биһиги эн дьик-
титик албан аатырдар Таҥараҕар ырыа ыллыырга 
сорунабыт: Аллилуия. 

4-С ИКОС

Таҥара дириҥ муудараһын бэлэх ылбыт Ньукуола, 
эн амарах санааны кынаттанан кэлэн, алдьархайга 
түбэспиттэри быыһыыргын ыраах-чугас дьон бары 
истэн, эйиэхэ бу маннык ыллыыллар: 

Үөр-көт, санаарҕабылы кыйдааччы; 
 үөр-көт, илгэлээх үтүөҕэ тиксэрээччи. 
Үөр-көт, быһылаантан быыһааччы; 
 үөр-көт, күүтүүлээх үтүөнү түстээччи. 
Үөр-көт, кыһалҕалаах кэммитигэр уоскутааччы; 
 үөр-көт, атаҕастааччыны 
 дьулааннык накаастааччы. 
Үөр-көт, Таҥара өлгөм дьиктитин өрүһэ; 
 үөр-көт, Таҥара Христос 
 сокуонун суруйбут мэҥэ тааһа. 
Үөр-көт, охтубуту туруорааччы; 
 үөр-көт, чиҥник турбуттар бигэ тирэхтэрэ. 
Үөр-көт, эн көмөҕүнэн сымыйаны 
 саралыыллар; үөр-көт, эн көмөҕүнэн 

кырдьыгы кыайыыга тиэрдэллэр. 
Үөр-көт, Ньукуола, улуу Дьиктини Оҥорооччу.
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КОНДАК 5

Боготе́чная звезда́ яви́лся еси́, наставля́я по мо́рю 
пла́вающих лю́те, и́мже смерть предстоя́ше вско́ре 
иногда́, а́ще не бы ты предста́л еси́ призыва́ющим 
тя в по́мощь, Чудотво́рче святы́й Нико́лае; уже́ бо 
несты́дно бесо́м лета́ющим и погрузи́ти корабли́ хо-
тя́щим запрети́в, отгна́л еси́ их, ве́рныя же научи́л 
еси́ спаса́ющему тобо́ю Бо́гу взыва́ти: Аллилу́иа.

ИКОС 5

Ви́деша отрокови́цы, на брак скве́рный нищеты́ 
ра́ди угото́ванныя, вели́кое твое́ к ни́щим милосе́р-
дие, преблаже́нне о́тче Нико́лае, егда́ ста́рцу роди́те-
лю их но́щию узельцы́ три зла́та тая́ся пода́л еси́, са-
маго́ со дще́рьми избавля́я от паде́ния грехо́внаго. 
Того́ ра́ди слы́шиши от всех си́це:

Ра́дуйся, ми́лости превели́кия сокро́вище; 
 ра́дуйся, промышле́ния 
 о лю́дех прия́телище.
Ра́дуйся, пи́ще и отра́до к тебе́ прибега́ющих; 

ра́дуйся, хле́бе неснеда́емый а́лчущих.
Ра́дуйся, бога́тство, бе́дне живу́щим на земли́ 

Бо́гом да́нное; ра́дуйся, воздви́жение 
 ско́рое убо́гих.
Ра́дуйся, бы́строе ни́щих услы́шание; 
 ра́дуйся, скорбя́щих прия́тное попече́ние.
Ра́дуйся, трие́х дев непоро́чный невести́телю; 

ра́дуйся, чистоты́ усе́рдный храни́телю.
Ра́дуйся, ненаде́жных наде́яние; ра́дуйся, 
 всего́ ми́ра наслажде́ние.
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.
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5-С КОНДАК

Сөҕүмэр дьиктини оҥорор сибэтиэй Ньукуо-
ла, эн Таҥара сулуһа буолан, суостаах муоранан 
устааччылары сирдиигин, кинилэргэ өлөр өлүү 
тирээтэҕинэ, эйигин көмөҕө ыҥырааччылары 
быыһыыгын, хараабыллары тимирдээри күөйэ 
көтөр абааһылары кыйдыыгын, итэҕэйээччилэри 
эн көрдөһүүгүнэн быыһыыр Таҥараны ыҥырарга 
үөрэтэҕин: Аллилуия.

5-С ИКОС

Дьадаҥыга улуу амарах аҕабыт алгыстаах Ньукуола, 
кыһалҕаҕа кыһарыйтарбыт аҕа эдэркээн кыргыт-
тарын сааттаах суолга аныырдыы санаммытыгар, 
эн кинини бэйэтин да, кыргыттарын да аньыыттан 
быыһаары, аҕаларыгар түүн кистээн үс мөһөөччүк 
кыһыл көмүһү аҕалан биэрбитиҥ. Ол иһин бар дьон-
тон маннык махталы истэҕин: 

Үөр-көт, аһыныгас санаа уолбат муората; 
 үөр-көт, бар дьон халыҥ хаххата, суон дурдата. 
Үөр-көт, аас аҕата, иринньэх ийэтэ; 
 үөр-көт, хоргуйбут дьон 
 бараммат-хороммот килиэбэ. 
Үөр-көт, сир дьадаҥытыгар Таҥара ыытар 
 барҕа баайа; үөр-көт, быстыбыты-ойдубуту 
 быыһааччы. 
Үөр-көт, умнаһыты тута истээччи; 
 үөр-көт, кутурҕаннааҕы уоскутааччы. 
Үөр-көт, үс кыыһы аньыыттан быыһаан ыал 

оҥорбут айыы санаалаах; үөр-көт, ыраас 
буоларга кыһамньылаахтык такайааччы. 

Үөр-көт, эрэлин сүтэрбиккэ эрэл кыымын 
 саҕааччы; үөр-көт, бүтүн аан дойдуну 
 дуоһутааччы. 
Үөр-көт, Ньукуола, улуу Дьиктини Оҥорооччу.
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КОНДАК 6

Пропове́дует мир весь тебе́, преблаже́нне Ни-
ко́лае, ско́раго в беда́х засту́пника: я́ко мно́гаж-
ды во еди́ном часе́ по земли́ путеше́ствующим и 
по мо́рю пла́вающим, предваря́я, посо́бствуеши, 
ку́пно всех от злых сохраня́я, вопию́щих к Бо́гу: 
Аллилу́иа.

ИКОС 6

Возсия́л еси́ свет живо́тный, избавле́ние но-
ся́ воево́дам, непра́ведную смерть прия́ти иму́-
щим, тебе́, до́брый па́стырю Нико́лае, призыва́ю-
щим, егда́ вско́ре я́влься во сне царе́ви, устраши́л 
еси́ его́, сих же неврежде́нных отпусти́ти повеле́л 
еси́. Сего́ ра́ди с ни́ми ку́пно и мы благода́рствен-
но вопие́м ти:

Ра́дуйся, усе́рдно призыва́ющим 
 тя помога́яй; ра́дуйся, от непра́веднаго 
 убие́ния избавля́яй.
Ра́дуйся, от ле́стныя сохраня́яй клеветы́; 
 ра́дуйся, непра́ведныя разруша́яй сове́ты.
Ра́дуйся, растерза́яй лжу, я́ко паучи́ну; 
 ра́дуйся, возноша́яй сла́вно и́стину.
Ра́дуйся, непови́нных от уз разреше́ние; 
 ра́дуйся, и мертвеце́в оживле́ние.
Ра́дуйся, прояви́телю пра́вды; ра́дуйся, 
 помрачи́телю непра́вды.
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю непови́ннии 
 изба́влени от меча́; ра́дуйся, я́ко тобо́ю 
 наслади́шася све́та.
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.
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6-С КОНДАК

Аан дойду бүттүүнэ эн албан ааккын тарҕатар, 
алгыстаах Ньукуола, алдьархайтан суһаллык быы-
һааччы: сиринэн да айаннааччылары, муоранан 
да устааччылары барыларын хара дьайтан харыс- 
таан, эн Таҥараҕа үҥэр дьоҥҥо биир да чаас иһигэр 
элбэхтик көмөлөһөҕүн: Аллилуия.

6-С ИКОС

Хара балыырга түбэһэн өлөөрү туран эйигин 
көмөҕө ыҥырбыт бойобуодалары өрүһүйэ охсоору, 
ыраахтааҕы түүлүгэр көстөн кинини куттаабы-
тыҥ, ол дьону тыыппакка босхолоон ыытарыгар 
модьуйбутуҥ, ол иһин биһиги кинилэрдиин бииргэ 
махтанан эйиэхэ этэбит: 

Үөр-көт, эйигин ис сүрэҕиттэн ыҥырааччыга 
 көмөлөһөөччү; 
 үөр-көт, буруйа суоҕу өлөр өлүүттэн 
 өрүһүйээччи. 
Үөр-көт, албын холуннарыыттан 
 араҥаччылааччы; үөр-көт, өһүөннээх 
 сүбэни көтүрээччи. 
Үөр-көт, сымыйаны ооҕуй ситиминии 
 үрэйээччи; үөр-көт, кырдьыгы 
 албан аатырдааччы. 
Үөр-көт, буруйа суоҕу хаайыыттан 
 босхолотооччу; 
 үөр-көт, өлбүтү да тилиннэрээччи. 
Үөр-көт, кырдьыгы таһаарааччы; 
 үөр-көт, сымыйаны саралааччы. 
Үөр-көт, эн көмөҕүнэн буруйа суохтар 
 кылыстан быыһаналлар; үөр-көт, 

эн көмөҕүнэн сыдьаайдаах 
 сырдыгынан дуоһуйаллар. 
Үөр-көт, Ньукуола, улуу Дьиктини Оҥорооччу.
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КОНДАК 7

Хотя́ богоху́льное ерети́ческое отгна́ти зло-
смра́дие, ми́ро вои́стинну благово́нное, та́ин-
ственное яви́лся еси́, Нико́лае: лю́ди мире́йския 
упа́сл еси́ и весь мир свои́м благода́тным ми́ром 
испо́лнил еси́. И от нас у́бо богоме́рзкое грехо́в-
ное злосмра́дие отжени́, да благоприя́тно Бо́гу 
вопие́м: Аллилу́иа.

ИКОС 7

Но́ваго тя Но́я, наста́вника ковче́га спаси́тельнаго 
разуме́ем, о́тче святы́й Нико́лае, бу́рю всех лю́тых 
разгоня́ющаго направле́нием свои́м, тишину́ же 
Боже́ственную принося́щаго вопию́щим такова́я:

Ра́дуйся, обурева́емых ти́хое приста́нище; 
 ра́дуйся, утопа́ющих изве́стное храни́лище.
Ра́дуйся, пла́вающих посреде́ пучи́н до́брый 

ко́рмчий; ра́дуйся, треволне́ния морска́я 
уставля́ющий.

Ра́дуйся, превожде́ние су́щих в ви́хрех; 
 ра́дуйся, согре́яние су́щих во мра́зех.
Ра́дуйся, сия́ние, ско́рбный мрак 
 разгоня́ющее; ра́дуйся, свети́ло, 
 вся концы́ земли́ просвеща́ющее.
Ра́дуйся, от бе́здны грехо́вныя челове́ки 
 избавля́яй; ра́дуйся, в бе́здну а́дскую сатану́ 

вверга́яй.
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю дерзнове́нно бе́здну 
 милосе́рдия Бо́жия призыва́ем; ра́дуйся, 
 я́ко тобо́ю от пото́па гне́ва изба́вльшеся, 
 мир с Бо́гом обрета́ем.
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.
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7-С КОНДАК

Таҥараны холуннарар дьаардаах сымыйа үөрэҕи 
төрдүттэн эһээри, үтүөкэн сыттаах кистэлэҥнээх 
миро арыыта буолан, Ньукуола, эн Миры дьонун 
араҥаччылаабытыҥ, Таҥара илгэлээх арыытынан 
бүтүн аан дойдуну толорбутуҥ. Биһигини эмиэ, 
Таҥараны үөрдэрдии ыллыырбыт туһугар, Кинини 
хомотор аньыыбыт-буруйбут дьаарыттан өрүһүй: 
Аллилуия.

7-С ИКОС

Эйиэхэ саҥа Нойга, аньыы-хара халааныттан 
быыһанар аалбыт куормаһытыгар, Таҥара алгыс-
таах чуумпутун сатыылатар сибэтиэй аҕабытыгар 
Ньукуолаҕа биһиги маннык ыллыыбыт: 

Үөр-көт, буурҕаҕа түбэспиттэр чуумпу 
 хомолоро; үөр-көт, ууга түспүттэри 
 быыһааччы. 
Үөр-көт, муоранан устааччылар 
 эрэллээх куормаһыттара; үөр-көт, 
 бааллырар байҕалы уоскутааччы. 
Үөр-көт, ала буркуну тохтотооччу; 
 үөр-көт, тоҥмуту ириэрээччи. 
Үөр-көт, кутурҕантан таһаарар 
 абыраллаах  сырдык; 
 үөр-көт, сир бары уһугун 
 сырдатар сулус. 
Үөр-көт, аньыы-хара чүөмпэтиттэн 
 өрүһүйээччи; үөр-көт, сатананы 
 үтүгэн түгэҕэр түһэрээччи. 
Үөр-көт, эн көмөҕүнэн биһиги Таҥара 
 аһымалын көрдөһөбүт; үөр-көт, эн 

көмөҕүнэн уор-кылын халааныттан 
 быыһанан, Таҥараны кытта эйэлэһэбит. 
Үөр-көт, Ньукуола, улуу Дьиктини Оҥорооччу.
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КОНДАК 8

Стра́нное чу́до явля́ется притека́ющим к тебе́, 
блаже́нне Нико́лае, свяще́нная твоя́ це́рковь: в ней 
бо и ма́лое моле́ние принося́ще, ве́лиих неду́гов 
прие́млем исцеле́ние, а́ще то́кмо по Бо́зе упова́ние 
на тя возложи́м, ве́рно вопию́ще: Аллилу́иа.

ИКОС 8
Весь еси́ всем вои́стинну помо́щник, богоно́се 

Нико́лае, и собра́л еси́ вку́пе вся прибега́ющия к 
тебе́, я́ко свободи́тель, пита́тель и врач ско́рый 
всем земны́м, на похвалу́ всех подвиза́я вопи́ти к 
тебе́ си́це:

Ра́дуйся, вся́ких исцеле́ний исто́чниче; 
 ра́дуйся, лю́те стра́ждущим помо́щниче.
Ра́дуйся, заре́, сия́ющая в нощи́ грехо́вней блу-

жда́ющим; ра́дуйся, росо́ небото́чная в зно́и 
трудо́в су́щим.

Ра́дуйся, подава́яй тре́бующим 
 благострое́ние; ра́дуйся, уготовля́яй 
 прося́щим изоби́лие.
Ра́дуйся, мно́гажды проше́ние предваря́яй; ра́-

дуйся, ста́рым седи́нам си́лу обновля́яй.
Ра́дуйся, мно́гих заблу́ждших от пути́ и́стинна-

го обличи́телю; ра́дуйся, та́ин Бо́жиих ве́рный 
служи́телю.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю за́висть попира́ем: 
 ра́дуйся, я́ко тобо́ю благонра́вное 
 житие́ исправля́ем.
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.
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8-С КОНДАК

Алгыстаах Ньукуола, биһиги эйиэхэ кэлээччилэр 
сибэтиэй Таҥара Дьиэтигэр киирэн, сүдү дьиктини 
көрөбүт: манна кэлэн Таҥараҕа эрэлбитин эйиэхэ 
сүктэрдибит да, кыратык даҕаны көрдөһөн, ыара-
хан ыарыыбытыттан үтүөрэбит: 

Аллилуия.

8-С ИКОС

Таҥараны кытта биир буолбут сибэтиэй Ньукуола, 
биһиэхэ барыбытыгар дьиҥнээхтик көмөлөһөөччү, 
эйиэхэ кыһалҕалаах кэлбиттэри барыбытын босхо-
лооччу, барыбытын маанылааччы, түргэнник 
үтүөрдээччи, биһиги бүттүүн холбоһон, эйиэхэ 
махтанан ыллыыбыт: 

Үөр-көт, араас ыарыыттан эмтээччи; 
 үөр-көт, муҥу-сору көрбүккэ көмөлөһөөччү. 
Үөр-көт, аньыы хараҥа түүнүгэр муммукка 
 сандаарар саһарҕа; үөр-көт, үлэ оргуйар 
 үөһүгэр чэбдигирдэр сөрүүн сиик. 
Үөр-көт, көмө эрэйээччигэ үтүөкэн бэрээдэги 
 олохтооччу; үөр-көт, көрдөһөөччүгэ 
 дэлэй бэлэҕи бэлэмнээччи. 
Үөр-көт, этиэхпит  инниттэн 

көмөлөһөөччү; үөр-көт, бүдүгүрэ 
кырдьыбыты бөҕөргөтөөччү. 

Үөр-көт, көнө суолтан туораабыт үгүс 
дьоҥҥо алҕастарын көрдөрөөччү; 
үөр-көт, Таҥара сүдү кистэлэҥи 

 эрэммит бэриниилээх үлэһитэ. 
Үөр-көт, эн көмөҕүнэн биһиги ордугурҕааһын 
 дьайын хотобут; үөр-көт, эн көмөҕүнэн 

олохпутун сиэрдээхтик олоробут. 
Үөр-көт, Ньукуола, улуу Дьиктини Оҥорооччу.
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КОНДАК 9

Вся́кия утоли́ боле́зни, вели́кий наш засту́пниче 
Нико́лае, растворя́я благода́тная врачева́ния, усла-
жда́ющая ду́ши на́ша, сердца́ же веселя́щая всех 
усе́рдно к по́мощи твое́й притека́ющих, Бо́гу же во-
пию́щих: Аллилу́иа.

ИКОС 9

Вети́я суему́дренныя нечести́вых ви́дим тобо́ю 
посра́мленныя, богому́дре о́тче Нико́лае: А́риа 
бо ху́льника, разделя́юща Божество́, и Саве́ллиа, 
смеша́юща Святу́ю Тро́ицу, препре́л, нас же во 
Правосла́вии укрепи́л еси́. Сего́ ра́ди вопие́м ти 
си́це:

Ра́дуйся, щи́те, защища́яй благоче́стие; 
 ра́дуйся, мечу́, посеца́яй злоче́стие.
Ра́дуйся, учи́телю Боже́ственных веле́ний; 
 ра́дуйся, губи́телю 
 богопроти́вных уче́ний.
Ра́дуйся, ле́ствице, Бо́гом утвержде́нная, 
 е́юже восхо́дим к Небеси́; ра́дуйся, 
 покро́ве, Бо́гом зда́нный, 
 и́мже покрыва́ются мно́зи.
Ра́дуйся, нему́дрых умудри́вый твои́ми 
 словесы́; ра́дуйся, лени́вых подви́гнувый твои́-

ми нра́вы.
Ра́дуйся, све́тлосте за́поведей Бо́жиих 
 неугаси́мая; ра́дуйся, луче́ оправда́ний 
 Госпо́дних пресве́тлая.
Ра́дуйся, я́ко уче́нием твои́м сокруша́ются ере-

ти́ческия главы́; ра́дуйся, 
 я́ко тобо́ю ве́рнии 
 сподобля́ются сла́вы.
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.
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9-С КОНДАК

Улуу көмүскэһээччибит Ньукуола, Таҥараны 
айхаллааччылары, кыһаллан туран эйигиттэн көмө 
көрдөһөөччүлэри үтүөрдэн, дууһабытын дуоһутан, 
сүрэхпитин үөрдэн, биһигини бука барыбытын 
чэгиэн-чэбдик оҥортор: Аллилуия.

9-С ИКОС

Кыһыл тылларынан кыырбыттары эн саакка 
киллэрбиккин көрөбүт, Таҥара дириҥ муудараһын 
ылбыт аҕабыт Ньукуола: Таҥараны холуннарбыт, 
Кини Биир Сомоҕотун араара сатаабыт Арийы итиэн-
нэ Сибэтиэй Ытык Үс туһунан өйдөбүлү бутуйбут 
Савеллийы мөккүспэт оҥортообутуҥ, оттон биһиги-
ни Православиеҕа бөҕөргөппүтүҥ. Ол иһин биһиги 
эйиэхэ маннык махтанан ыллыыбыт: 

Үөр-көт, Таҥараҕа ытыктабыл бөҕө куйаҕа; 
үөр-көт, хара дьайы кыдыйар кылыс. 

Үөр-көт, Таҥара ыйыыларын үөрэтээччи; 
 үөр-көт, Таҥараны утарар үөрэҕи самнарааччы. 
Үөр-көт, Таҥара туруорбут кирилиэһэ, 
 эйигинэн биһиги халлааҥҥа ыттабыт; 

үөр-көт, Таҥара туппут халыҥ хаххата, 
 эн элбэх дьону хорҕотоҕун. 
Үөр-көт, үтүө тылгынан муҥкугу муударай 
 оҥорооччу; үөр-көт, маанылаах майгыгынан 
 сүрэҕэ суоҕу хамсатааччы. 
Үөр-көт, Таҥара кэриэстэрин өлбөөдүйбэт 

сырдыга; үөр-көт, Айыы Тойон кырдьыгы 
 сырдатар чаҕылхай сардаҥата. 
Үөр-көт, сымыйа үөрэҕи тарҕатааччылары 
 эн үөрэххинэн самнараллар; 
 үөр-көт, эн көмөҕүнэн итэҕэйээччилэр 
 албан аатыраллар. 
Үөр-көт, Ньукуола, улуу Дьиктини Оҥорооччу.
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КОНДАК 10

Спасти́ хотя́ ду́шу, плоть твою́ ду́хови покори́л 
еси́ вои́стинну, о́тче наш Нико́лае: молча́ньми бо 
пре́жде и боре́ньми с по́мыслы, дея́нию богомы́с-
лие приложи́л еси́, богомы́слием же ра́зум совер-
ше́н стяжа́л еси́, и́мже дерзнове́нно с Бо́гом и А́н-
гелы бесе́довал еси́, всегда́ вопия́: Аллилу́иа.

ИКОС 10

Стена́ еси́ похваля́ющим, преблаже́нне, чудеса́ 
твоя́ и всем к заступле́нию твоему́ прибега́ющим; 
те́мже и нас, в доброде́тели убо́гих, от нищеты́, на-
па́сти, неду́гов и нужд разли́чных свобожда́й, вопи-
ю́щих ти с любо́вию такова́я:

Ра́дуйся, от убо́жества ве́чнаго изыма́яй; 
 ра́дуйся, бога́тство нетле́нное подава́яй.
Ра́дуйся, бра́шно неги́блющее а́лчущим 
 пра́вды; ра́дуйся, 
 питие́ неисчерпа́емое жа́ждущим жи́зни.
Ра́дуйся, от мяте́жа и бра́ни соблюда́яй; 
 ра́дуйся, от уз и плене́ния свобожда́яй.
Ра́дуйся, пресла́вный в беда́х засту́пниче; 
 ра́дуйся, превели́кий 
 в напа́стех защи́тниче.
Ра́дуйся, мно́гих от поги́бели исхи́тивый; 
 ра́дуйся, безчи́сленных 
 неврежде́нно сохрани́вый.
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю лю́тыя 
 сме́рти гре́шнии избега́ют; 
 ра́дуйся, я́ко тобо́ю жизнь 
 ве́чную ка́ющиися получа́ют.
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.
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10-С КОНДАК

Дууһаҥ быыһаныан баҕаран, эккин-хааҥҥын Таҥара 
Тыыныгар дьиҥнээхтик бас бэриннэрбитиҥ, аҕалаатар 
аҕабыт Ньукуола: саҥата-иҥэтэ суох сылдьан, өйгүн-са-
нааҕын барытын Таҥараҕа туһаайан, аньыыга угуйар 
санаалары утары охсуһарыҥ, олоҕуҥ тухары Таҥараны 
өйгүттэн араарбакка, эҥкилэ суох үтүө өйдөммүтүҥ, 
онон Таҥараны уонна Аанньаллары кытта хорсуннук 
кэпсэтэриҥ, мэлдьи ыллыырыҥ: Аллилуия.

10-С ИКОС

Алгыстаах сибэтиэйбит, эн дьикти дьайыыгын 
ылынар, эйигиттэн көмө көрдөһөр дьоҥҥо бары-
тыгар эрэнэр эрэллэрэ буолаҕын, онон биһигини да, 
мөкү быһыылаахтары, араас кыһалҕаттан, ыарыыт-
тан-сүтүүттэн, алдьархайтан өрүһүй итиэннэ эйиэхэ 
таптыыр сүрэхпититтэн ыллыырбытыгар көмөлөс: 

Үөр-көт, өй-санаа тутайыытыттан быыһааччы; 
 үөр-көт, бараммат баайы биэрээччи. 
Үөр-көт, кырдьыкка аччыктаабыттыы 
 тардыһааччылар аһылыктара; үөр-көт, олоххо 
 утаппыттыы умсугуйааччылар утахтара.
Үөр-көт, өрө турууну, айдааны тохтотооччу; 
 үөр-көт, хараҥа хаайыыттан, билиэнтэн 
 босхолооччу. 
Үөр-көт, аан алдьархайтан таһаарар албан 
 ааттаах араҥаччы; үөр-көт, хара 

дьайтан улуу көмүскээччи. 
Үөр-көт, үтүмэн үгүстэри өлүүттэн өрүһүйээччи; 
 үөр-көт, аата-ахса биллибэт дьону  
 быыһаан ылааччы. 
Үөр-көт, эн көмөҕүнэн аньыылаахтар былаҕайтан 
 быыһаналлар; үөр-көт, эн көмөҕүнэн көнө 

суолга үктэнэн, бараммат олоххо тиксэллэр. 
Үөр-көт, Ньукуола, улуу Дьиктини Оҥорооччу.
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КОНДАК 11

Пе́ние Пресвяте́й Тро́ице па́че ины́х прине́сл 
еси́, преблаже́нне Нико́лае, умо́м, сло́вом и де́лом: 
мно́гим бо испыта́нием правове́рная повеле́ния 
уясни́л еси́, ве́рою, наде́ждою и любо́вию настав-
ля́я нас в Тро́ице Еди́ному Бо́гу воспева́ти: Алли-
лу́иа.

ИКОС 11

Светоза́рную лучу́ во мра́це жития́ су́щим неуга-
си́мую, ви́дим тя, Бо́гом избра́нне о́тче Нико́лае: с 
невеще́ственными бо а́нгельскими све́ты бесе́дуеши 
о несозда́нном Тро́ическом Све́те, ве́рных же ду́ши 
просвеща́еши, вопию́щих ти такова́я:

Ра́дуйся, озаре́ние Трисо́лнечнаго Све́та; 
 ра́дуйся, денни́це Незаходи́маго Со́лнца.
Ра́дуйся, свеще́, Боже́ственным пла́менем 
 возжже́нная; 
 ра́дуйся, я́ко угаси́л еси́ 
 бесо́вский пла́мень нече́стия.
Ра́дуйся, све́тлое правове́рия пропове́дание; ра́-

дуйся, доброзра́чное 
 све́та ева́нгельскаго сия́ние.
Ра́дуйся, мо́лние, е́реси пожига́ющая; 
 ра́дуйся, гро́ме, устраша́ющий 
 соблазня́ющия.
Ра́дуйся, и́стиннаго научи́телю ра́зума; 
 ра́дуйся, та́инственнаго изъяви́телю ума́.
Ра́дуйся, я́ко тобо́ю попра́ся поклоне́ние тва́ри; 

ра́дуйся, я́ко тобо́ю 
 научи́хомся покланя́тися Творцу́ в Тро́ице.
Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.
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11-С КОНДАК

Сибэтиэй Ытык Үскэ эн кимнээҕэр да өрө 
көтөҕүллэн  ыллаабытыҥ, алгыстаах Ньукуола, 
өйгүнэн-санааҕынан, тылгынан-өскүнэн, бары 
дьыалаҕынан Киниэхэ туһалаабытыҥ: көнө итэҕэ-
ли туруорсан, Таҥара ыйыыларын быһааран, 
итэҕэлгинэн, эрэлгинэн, тапталгынан биһигини 
өйдөтөн, эн Биир Сомоҕо Ытык Үс Таҥараны 
айхаллатаҕын: Аллилуия.

11-С ИКОС

Таҥара талыылааҕа, тапталлаах аҕабыт Ньу-
куола, биһиги бу олох хараҥатыгар өлбөөдүйбэт 
сардаҥаны эйигин көрөбүт: айыллыбатах Ытык Үс 
Сырдыгын туһунан эн сырдык аанньаллары кытта 
сэһэргэһэҕин, итэҕэйээччилэр, эрэллээхтэр эйиэхэ 
маннык ыллааччылар дууһаларын сырдатаҕын: 

Үөр-көт, Үс Үрүҥ Күн сыдьаайа; 
 үөр-көт, киирбэт күн сардаҥата. 
Үөр-көт, Таҥара төлөнүттэн умайбыт чүмэчи; 

үөр-көт, абааһы төлөнүн умуруорааччы. 
Үөр-көт, көнө үөрэҕи тарҕатааччы; 
 үөр-көт, Үөрүүлээх Илдьит 
 сандаархай сырдыга. 
Үөр-көт, сымыйа үөрэҕи уматар чаҕылҕан; 

үөр-көт, аньыыга уккуйааччылары 
 чаҕытар сүллэр этиҥ. 
Үөр-көт, чөл өйгө-санааҕа үөрэтээччи; 
 үөр-көт, кистэлэҥ муудараһы биллэрээччи. 
Үөр-көт, эн көмөҕүнэн эмэгэттэри 
 сууһараллар; үөр-көт, эн көмөҕүнэн Ытык 

Үс Таҥараҕа сүгүрүйэ үөрэнэллэр. 
Үөр-көт, Ньукуола, улуу Дьиктини Оҥорооччу.
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КОНДАК 12

Благода́ть, да́нную ти от Бо́га, све́дущии, ра́дую-
щеся твою́ па́мять пра́зднуем по до́лгу, пресла́вный 
о́тче Нико́лае, и к чу́дному заступле́нию твоему́ все-
ду́шно притека́ем; пресла́вных же твои́х дея́ний, 
я́ко песка́ морска́го и мно́жества зве́зднаго изчести́ 
не могу́ще, недоуме́нием объя́ти бы́вше, вопие́м к 
Бо́гу: Аллилу́иа.

ИКОС 12

Пою́ще твоя́ чудеса́, восхваля́ем тя, всехва́льне Ни-
ко́лае: в тебе́ бо Бог в Тро́ице прославля́емый ди́вно 
просла́вися. Но а́ще и попремно́гу соста́вленныя от 
души́ псалмы́ и пе́сни прино́сим ти, Чудотво́рче свя-
ты́й, ничто́же твори́м ра́вно дарова́нию чуде́с твои́х, 
и́мже удивля́ющеся, вопие́м к тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, Царя́ ца́рствующих и Го́спода 
 госпо́дствующих служи́телю; ра́дуйся, 
 служи́телей Его́ небе́сных сожи́телю.
Ра́дуйся, лю́дем ве́рным поможе́ние; ра́дуйся, 

ро́да христиа́нскаго возвыше́ние.
Ра́дуйся, побе́ды тезоимени́тый; ра́дуйся, вен-

цено́сче наро́читый.
Ра́дуйся, всех доброде́телей зерца́ло; ра́дуйся, 

всех притека́ющих к тебе́ кре́пкое забра́ло.
Ра́дуйся, по Бо́зе и Богоро́дице, все на́ше упова́-

ние; ра́дуйся, теле́с на́ших здра́вие и душ спа-
се́ние.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю от ве́чныя сме́рти сво-
божда́емся; ра́дуйся, я́ко тобо́ю безконе́чныя 
жи́зни сподобля́емся.

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.
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12-С КОНДАК

Албан ааттаах аҕабыт Ньукуола, биһиги Таҥара 
эйиэхэ биэрбит илгэлээх үтүөтүн билэн, эйигин 
кэриэстиир ытык иэстээхпит: эн дьикти көмөҕүн ис 
дууһабытыттан кэтэһэн, муора кумаҕыныы, халлаан 
сулуһунуу үгүс үтүө дьайыыгын сөҕөн-махтайан, 
Айыы Таҥараны айхаллыыбыт: Аллилуия.

12-С ИКОС

Эн оҥорор дьикти суолларгын биһиги ырыанан 
айхаллыыбыт, албан ааттаах, уһун сурахтаах Ньу-
куола, эн Ытык Үс Таҥараны албан аатырдыбытыҥ. 
Сөҕүмэр дьиктини оҥорор сибэтиэй, биһиги эйиэ-
хэ ис дууһабытыттан айыллыбыт үгүс псалому, 
ырыаны-тойугу анааммыт, эн биһиэхэ оҥорор 
бары үтүөҕүн сөҕөн, эйиэхэ маннык ыллыыбыт: 

Үөр-көт, ыраахтааҕылар Ыраахтааҕыларын, 
 тойоттор Тойоннорун үлэһитэ; 
 үөр-көт, Таҥара халлааннааҕы үлэһиттэрин 
 кытта бииргэ олорооччу. 
Үөр-көт, эрэллээх дьоҥҥо көмөлөһөөччү; 

үөр-көт, бары христианнары үрдэтээччи.
Үөр-көт, кыайыы аатынан ааттанааччы; 

үөр-көт, үрдүк мэнньиэскэ тиксээччи. 
Үөр-көт, үтүө сигили кэрэ көстүүтэ; үөр-көт, 

бары эйиэхэ кэлээччилэр бигэ кириэппэстэрэ. 
Үөр-көт, Таҥара уонна Боҕуруодьусса 
 кэннэ эрэнэр эрэлбит; үөр-көт, эн 

көмөҕүнэн биһиги эппит-хааммыт 
 чэбдигирэр, дууһабыт быыһанар. 
Үөр-көт, эн көмөҕүнэн биһиги өлүү 

кытаҕаһыттан төлө көтөбүт; 
 үөр-көт, эн көмөҕүнэн бараммат 
 олоххо тиксэбит. 
Үөр-көт, Ньукуола, улуу Дьиктини Оҥорооччу.
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О пресвяты́й и пречу́дный о́тче Нико́лае, утеше́-
ние всех скорбя́щих, ны́нешнее на́ше приими́ при-
ноше́ние и от гее́нны изба́витися нам Го́спода умо-
ли́, богоприя́тным Твои́м хода́тайством, да с тобо́ю 
воспева́ем: Аллилу́иа.

Сей кондак читается трижды, затем икос 1: А́нгела 
о́бразом... и кондак 1: Возбра́нный Чудотво́рче...

МОЛИТВЫ

О всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Го-
спо́день, те́плый наш засту́пниче и везде́ в ско́р-
бех ско́рый помо́щниче! Помози́ мне, гре́шному 
и уны́лому, в настоя́щем сем житии́, умоли́ Го́спо-
да Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, 
ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии́ мо-
е́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми 
чу́вствы; и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́н-
ному, умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, из-
ба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, 
да всегда́ прославля́ю Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, 

и твое́ ми́лостивное предста́тельство, 
ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь.
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13-С КОНДАК

Оо, сибэтиэйтэн сибэтиэй, эриэккэстэн эриэккэс 
аҕабыт Ньукуола, бары кыһалҕалааҕы уоскутааччы, 
биһиги билигин эйиэхэ аҕалбыппытын барытын 
ылынан, биһигини үтүгэн түгэҕин уотугар түбэһин-
нэрбэтин туһугар, Айыы Тойонтон Кини санаатын 
иһинэн көрдөс, оччоҕо биһиги эйигин кытта бииргэ 

ыллыахпыт: Аллилуия.

Бу кондак үстэ хатыланар, онтон 1-ы икоһы 
уонна 1-ы кондагы ааҕыллар. 

СИБЭТИЭЙ НЬУКУОЛАТТАН КӨРДӨҺҮҮ

Оо, сибэтиэйтэн сибэтиэй Ньукуола, Айыы Тойоҥҥо 
уһулуччу таптаппыт көмүскэтээччибит, ханна баҕарар 
бары ыарахан түгэҥҥэ биһиэхэ түргэнник көмөҕө 
кэлээччибит! Миэхэ аньыылаахха, сүөм түспүккэ 
олохпор көмөлөс; Айыы Тойон Таҥараны ааттаһан, 
мин эдэр оҕо сааспыттан билиҥҥэ диэри олоҕум 
тухары бары дьыалабынан, тылбынан-өспүнэн, 
өйбүнэн-санаабынан барытынан оҥорбут аньыы-
бын-харабын соттор; олоҕум түмүктэнэр, дууһам 
тахсар түгэнигэр муҥҥа-таҥа ылларбатым курдук, 
миэхэ аньыылаахха көмөлөс; баары барытын айбыт 
Айыы Тойон Таҥараны ааттаһан, миигин салгыҥҥа 
көрсүөхтээх сорбуттан, бүппэт үйэлэргэ түбэһиэхтээх 
муҥмуттан быыһат; оччоҕо уруйдуом-айхаллыам этэ 
Аҕаны, Уолу, Сибэтиэй Тыыны уонна  эйиэхэ махта-
ныам этэ мин туспар үтүө санааҕыттан көрдөспүтүҥ 

иһин: билигин да, өрүүтүн да, 
үйэттэн үйэлэр да тухары. 

Аминь.


