
 Обрізання Господа Бога і Спаса нашого  
Ісуса Христа. І пам’ять святого отця 

нашого Василія Великого, aриєпископа Кесарії 
Кападокійської - 1 січня.

 
Згідно Типікону в цей день служиться літургія св. Василія Великого.

Тропар (глас 1): На престолі вогневиднім у вишніх сидиш* з Отцем 
безначальним і божественним твоїм Духом.* Благоізволив ти 
родитися на землі* з Дівиці, що не знала мужа – твоєї матері, Ісусе.* 
Того ради й обрізання довершено на тобі, людині восьмиденній.* 
Слава преблагому твоєму задумові,* слава промислові твоєму,* слава 
низходженню твоєму, єдиний Чоловіколюбче.

Тропар (глас 1): На всю землю вийшло вістування твоє,* прийняла 
бо вона слово твоє,* що ним боголіпно навчив ти;* природу того, 
що існує,* пояснив ти, звичаї людські прикрасив ти* – царське 
священство, отче преподобний Василіє.* Моли Христа Бога за 
спасення душ наших.

+Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. 

Кондак (глас 4): Явився єси основою непохитною Церкви,* подаючи 
всім людям владицтво неукрадне,* запечатавши твоїми веліннями,* 
небоявленний Василіє преподобний.

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Кондак (глас 3): Всіх Господь обрізання терпить* і людські 
прогрішення як благий обрізує,* дає спасення світові;* і радується 
в вишніх* і Творця єрарх, і світлоносний,* і божественний таінник 
Христовий, Василій.

 

 Jan 01: Circumcision of Our Lord, God and Saviour 
Jesus Christ; Our Father Among the Saints  

Basil the Great. 
 

Text from “The Divine Liturgy: An Anthology for Worship”; Pg. 773 
 
 

Liturgical Instruction: The Typicon prescribes the Divine Liturgy of St. Basil the Great.

 
Troparion (Tone 1): You are seated on high on a fiery throne,* with Your 
Father who is without beginning and Your divine Spirit.* Yet you willed, 
O Jesus, to be born of a virgin maiden, Your Mother,* and as man, You 
were circumcised on the eighth day.* Glory to Your all-gracious will,* 
glory to Your providence,* glory to Your condescension, O You who 
alone love mankind.

Troparion (Tone 1): Your message has spread through all the earth:* it 
accepted the word with which you taught in a manner befitting God.* 
You explained the nature of things and ordered human conduct.* O 
name-sake of the royal priesthood, venerable Father Basil,* pray to 
Christ God that our souls may be saved.

+Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. 

Kontakion (Tone 4): You have appeared as a firm foundation for the 
Church,* maintaining its authority* as a sure refuge for mortals,* sealing 
it by your doctrine,* O venerable Basil,* revealer of heaven.

Now and for ever and ever. Amen.

Kontakion (Tone 3): The Lord of all submits to circumcision* and in His 
love cuts off the failings of morals;* today He gives the world salvation.* 
While in the highest there rejoices* Basil the hierarch of the Creator and 
bearer of Light,* and the divine initiate of Christ.
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Прокімен (глас 6): Спаси, Господи, людей твоїх* і благослови насліддя 
твоє (Пс 27,9).

Стих: До Тебе, Господи, взиватиму; Боже мій, не відвертайсь 
мовчки від мене (Пс 27,1).

Прокімен (глас 1): Уста мої промовлять премудрість* і роздуми серця 
мого – розуміння (Пс 48,4).

Апостол: (Кл 2,8-12): Браття, вважайте, щоб ніхто вас не збаламутив 
філософією та пустим обманством, за людським переданням та 
за первнями світу, а не за Христом. – У ньому бо враз з людською 
природою живе вся повнота Божества, і ви причасні в тій його 
повноті. Він бо голова всякого начала і власти. У ньому ви були й 
обрізані обрізанням нерукотворним, коли ви з себе скинули це 
смертне тіло, – обрізанням Христовим. Поховані з ним у хрищенні, 
з ним ви разом також воскресли, вірою в силу Бога, який воскресив 
його з мертвих.

Апостол: (Євр 7,26-8,2) (святому): Браття, якраз і годилося, щоб 
ми мали такого первосвященика непорочного, відлученого від 
грішників і вищого за небеса, який не має потреби, як архиереї, 
щодня приносити перше за власні гріхи жертви, а потім за гріхи 
народу, бо він зробив це раз, принісши себе самого в жертву. Закон бо 
настановляє архиєреями людей, немочі підлеглих, а слово клятви, що 
було після закону, настановляє Сина, що навіки досконалий. Головна 
ж річ нашої бесіди та, що ми маємо такого архиєрея, який возсів на 
небі по правиці престола Величі, служителя святині й справжнього 
намету, що його Господь спорудив, не чоловік.

Алилуя (глас 8): Алилуя, aлилуя, aлилуя! 
Стих: Пастирю Ізраїля, почуй, ти, що ведеш Йосифа (Пс 79,2). 
Стих: Уста праведного повчаться премудрости і язик його 
промовить суд (Пс 36,30).

 
 

Prokimenon (Tone 6): Save Your people, O Lord,* and bless Your 
inheritance (Ps 27:9).

verse: Unto You I will cry, O Lord my God, lest you turn from me 
in silence (Ps 27:1).

Prokimenon (Tone 1): My mouth shall speak wisdom;* and the mediation 
of my heart, understanding (Ps 48:4).

Epistle: (Colossians 2:8-12): Brethren, See to it that no one takes you 
captive through philosophy and empty deceit, according to human 
tradition, according to the elemental spirits of the universe, and not 
according to Christ. For in him the whole fullness of deity dwells bodily, 
and you have come to fullness in him, who is the head of every ruler and 
authority. In him also you were circumcised with a spiritual circumcision, 
by putting off the body of the flesh in the circumcision of Christ; when 
you were buried with him in baptism, you were also raised with him 
through faith in the power of God, who raised him from the dead.

Epistle: (Hebrews 7:26-8:2) (Saint): Brethren, For it was fitting that we 
should have such a high priest, holy, blameless, undefiled, separated 
from sinners, and exalted above the heavens. Unlike the other high 
priests, he has no need to offer sacrifices day after day, first for his own 
sins, and then for those of the people; this he did once for all when 
he offered himself. For the law appoints as high priests those who are 
subject to weakness, but the word of the oath, which came later than the 
law, appoints a Son who has been made perfect for ever. Now the main 
point in what we are saying is this: we have such a high priest, one who 
is seated at the right hand of the throne of the Majesty in the heavens, 
a minister in the sanctuary and the true tent that the Lord, and not any 
mortal, has set up.

Alleluia (Tone 8): Alleluia, alleluia, alleluia! 
verse: Give heed, O Shepherd of Israel, You who lead Joseph like sheep 
(Ps 79:2). 
verse: The mouth of the righteous shall declaim wisdom, and his tongue 
shall speak justice (Ps 36:30).
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Євангеліє: (Лк 2,20-21. 40-52): В той час, пастухи повернулися, 
прославляючи й хвалячи Бога за все, що чули й бачили, так, як їм було 
сказано. Як сповнились вісім день, коли мали обрізати хлоп’ятко, 
назвали його Ісус – ім’я, що надав був ангел, перше, ніж він зачався 
в лоні. Хлоп’я ж; росло й міцніло, сповнюючися мудрістю, і Божа 
благодать була на ньому. Батьки його ходили щороку в Єрусалим на 
свято Пасхи. І як йому було дванадцять років, вони пішли, як був 
звичай, на свято. Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина 
Ісус зостався у Єрусалимі; батьки ж його про те не знали. Гадаючи, 
що він у гурті, вони пройшли день дороги й аж тоді почали його 
шукати між родичами та знайомими, а, не знайшовши, повернулися 
в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його у 
храмі, як він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що 
його слухали, чудувались його розумові й відповідям. Побачивши 
його, вони були здивовані, й сказала йому його мати: “Дитино, чому 
ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи, тебе шукали.” 
Він же відповів їм: “Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я 
маю бути при справах Отця мого?” Але вони не зрозуміли слова, 
що він сказав їм. І він пішов з ними й повернувсь у Назарет і був їм 
слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці. Ісус же 
зростав мудрістю, літами й ласкою в Бога та людей.

 
 
 
Євангеліє: (Лк 6,17-23) (святому): В той час став Ісус на рівнім місці, 
й була там велика сила його учнів і людей вельми багато з Юдеї та з 
Єрусалиму, і з побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати 
його й оздоровитись від своїх недуг; і всі ті, що їх мучили нечисті 
духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися, 
бо сила виходила з нього й усіх оздоровляла. Тоді він, звівши на своїх 
учнів очі, почав казати: “Блаженні вбогі, – бо ваше Царство Боже. 
Блаженні, голодні нині, бо ви насититеся. Блаженні, що плачете 
нині, бо будете сміятись. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть 
люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас та коли викинуть, 
як безчесне, ваше ім’я Сина Чоловічого ради. Радійте того дня і 
веселіться, бо ваша нагорода велика в небі.

Gospel: (Luke 2:20-21, 40-52): At that time, the shepherds returned, 
glorifying and praising God for all they had heard and seen, as it had 
been told them. After eight days had passed, it was time to circumcise 
the child; and he was called Jesus, the name given by the angel before he 
was conceived in the womb. The child grew and became strong, filled 
with wisdom; and the favour of God was upon him.  Now every year 
his parents went to Jerusalem for the festival of the Passover. And when 
he was twelve years old, they went up as usual for the festival. When 
the festival was ended and they started to return, the boy Jesus stayed 
behind in Jerusalem, but his parents did not know it. Assuming that 
he was in the group of travellers, they went a day’s journey. Then they 
started to look for him among their relatives and friends. When they 
did not find him, they returned to Jerusalem to search for him. After 
three days they found him in the temple, sitting among the teachers, 
listening to them and asking them questions. And all who heard him 
were amazed at his understanding and his answers. When his parents 
saw him they were astonished; and his mother said to him, ‘Child, why 
have you treated us like this? Look, your father and I have been searching 
for you in great anxiety.’ He said to them, ‘Why were you searching for 
me? Did you not know that I must be in my Father’s house?’ But they did 
not understand what he said to them. Then he went down with them and 
came to Nazareth, and was obedient to them. His mother treasured all 
these things in her heart. And Jesus increased in wisdom and in years, 
and in divine and human favour.

Gospel: (Luke 6:17-23) (Saint): At that time Jesus stood on a level place, 
with a great crowd of his disciples and a great multitude of people from 
all Judea, Jerusalem, and the coast of Tyre and Sidon. They had come to 
hear him and to be healed of their diseases; and those who were troubled 
with unclean spirits were cured. And all in the crowd were trying to 
touch him, for power came out from him and healed all of them. Then 
he looked up at his disciples and said: ‘Blessed are you who are poor, 
for yours is the kingdom of God.  ‘Blessed are you who are hungry 
now, for you will be filled. ‘Blessed are you who weep now, for you will 
laugh.  ‘Blessed are you when people hate you, and when they exclude 
you, revile you, and defame you on account of the Son of Man. Rejoice 
on that day and leap for joy, for surely your reward is great in heaven; for 
that is what their ancestors did to the prophets.
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Замість Достойно: Тобою радується, Благодатная, всяка твар, 
ангельський собор і чоловічеський рід, освященний храме і раю 
словесний, дівственна похвало, що із неї Бог воплотився і мледенцем 
став – перед віками сущий Бог наш. Лоно бо твоє престолом 
сотворив і утробу твою просторішою небес учинив. Тобою радується, 
Благодатная, всяка твар, слава тобі.

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах  
(Пс 148,1).

Другий Причасний: Пам’ять праведного буде вічна, лихої слави він не 
лякається. (Пс 111,6-7). Алилуя (х3).

Instead of “It is truly...”: In you, Lady full of grace, all creation rejoices, 
the world of angels and the human race. Sanctified temple, spiritual 
paradise, boast of virgins, God took flesh from you and became a child; 
He was God before the ages. He made your womb a throne and made 
it more encompassing than the heavens. In you, Lady full of grace, all 
creation rejoices, glory be to you.

Communion Verse: Praise the Lord from the heavens;* praise Him in the 
highest (Ps 148:1).

Second Communion Verse: The just man shall be in everlasting 
remembrance;* of evil hearsay he shall have no fear (Ps 111:6-7).  
Alleluia! (3x)
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