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Обрезание по плоти Господа нашего Иисуса Христа и память 
свт.Василия Великаго 

(14 января) 
 

Блаженны праздника, песнь 3-я – 4, 
И Святаго, песнь 6-я -4. 

 
По входе: 

Тропарь праздника, глас 1 
Тў‰алтышдыме Ачат да Шке Юмын Шўлышет дене Пылпомышто тул дене 

волгалтше престолышто шинчыше Иисус, Тый мландымбалне Шке Ават деч, 
пєръе‰ым палыдыме Яндар ™дыр деч, шочаш кєненат, сандене кандашымше 
кечын моло айдеме семынак Тыланет пўчмє йўлам шуктеныт. 

Икте Айдемым йєратыше, Тыйын поро Ка‰ашетлан тау, Тыйын ончылгоч 
шонен ямдылыметлан тау, Тыйын волыметлан тау. 

 
Тропарь Святаго глас тойже 

Кугыжан священникше, преподобный ачана, уло мланде мучко тыйын йўкет 
йо‰галтеш, да мланде тыйын йўкетым колеш. Юмылан ўшанымашын чынжым 
тый Юмылан йєрышын почынат, чыла, мо улын, пўртўсшым умылтаренат, е‰-
влакын илыш-йўлаштым сєрастаренат. Мемнан чоннам утарышаш верч Христос 
Юмым сєрвале. 

Тау: 
 

Кондак Святаго, глас 4 

Пылпомышысым почшо преподобный Василий ачана, тый Черкын чоткыдо 
негызше лийынат, шолышташ лийдыме поянлыкым чыла е‰лан пуэнат да тудым 
шке туныктымашет дене пе‰гыдемденат. 

Кызытат: 
 

Кондак праздника, глас 3 

Чылаштын Господьшо пўчмє йўлам эрта да поро улмыж дене е‰-влакын 
сулыкыштым пўчкын ойыра, тўнялан утарымашым тиде кечын пуа. Пылпомышто 
Пўрышын священникше да Христосын Таинствыжын волгыдо служительже 
Василий куана. 

 
Прокимен, глас 6 

Господь, Шке калыкетым утаре да Шкендын чыла тўрлетланат порым пўрє. 
 

 
И прокимен Святителя , глас 1 

Умшам кугу уш-акылым каласа, да шўм-чон шонымашем –шинчымаш. 
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Аллилуия, глас 8. 
 

За Достойно поем 
глас 8 

Поро пўрымашан, Тыйын верч чыла чонан куана, Суксо-влакын Погынышт 
да айдеме тукым, святитлыме Храм да каласаш лийме рай, ўдыр-влакын 
моктымашышт, Тый дечет Юмо капым налын, курым дечат ожно Улшо мемнан 
Юмына Аза лийын: Тыйын капетым Престолым, а Тыйын кєргетым Пылпомыш 
деч кумдам ыштен. Поро пўрымашан, Тыйын верч чыла чонан куана, Тылат чап 
лийже.  

 
Причастен 

Господьым Пылпомыш гыч моктыза: 
 

Другий 
Юмылан йєрышє е‰ курымеш шарныме лиеш, Тудо осал шомак деч огеш 

лўд.  
 

Эй, Юмылан йєрышє-шамыч, Юмылан йывыртыза, Юмылан йєрышє-
шамычлан мокташ кўлеш. 


