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Ehtoopalveluksessa
Avuksihuutostikiirat, 4.säv.
Autuas Hilarion, Sinä meidän sielujemme esirukoilija, / Sinä elit enkelin tavoin maan päällä
ruumiissa omaten tahrattoman elämän, / kärsivällisyyden, sävyisyyden, vilpittömän rakkauden,
mittaamattoman pidättyväisyyden, / kokoöisen valvomisen, jumalallisen katumuksen, // uskon ja
totisen toivon sääliin yhdistyneinä.
Autuas pyhittäjä Hilarion, / Sinä olit maanpäällinen enkeli ja taivaallinen ihminen, / katumuksen
lähde, säälin virta, ihmeitten ulappa, / syntisten takuumies ja Jumalan totisesti hedelmällinen
öljypuu, // joka kirkastat vaivannäkösi öljyllä Sinua uskolla ylistävien kasvot.
Isämme Hilarion, Sinä munkkien kaunistus, / jumalallista innoitusta säteilevä mielesi kohosi
ruumiin himojen yläpuolelle / pitäen kuvansa alhaiseen sekoittumattomana / ja kuvaten itsessään
jumalallista kauneutta. // Hengen avulla se osoittautui täysin valoisaksi.
Kunnia... Nyt... J umalansynnyttäjän stikiira, 4.säv.
Oi veisuin ylistettävä, minä rukoilen Sinua, / Kuninkaan puhdasta palatsia: / Puhdista minun
mieleni, jonka kaikkinaiset synnit ovat tahranneet, / ja tee se ylijumalallisen Kolminaisuuden
ihanaksi asumukseksi, / että minä, Sinun kurja palvelijasi, // voisin pelastuneena ylistää Sinun
voimaasi ja mittaamatonta armoasi.
Tai kärsimysstikiira J umalansynnyttäjälle, 4.säv.
Oi ihmisiä rakastava, / nähdessään Sinut ristille ylennettynä synnyttäjäsi lausui huutaen: / Kuinka
Sinä, joka kaikkivaltiaana loistit minun kohdustani kärsimyksettä / ja päästit ihmisten
tuomionalaisen luonnon tuomiosta, / kärsit vapaaehtoisesti? // Poikani, veisuin minä ylistän
mittaamatonta alentumistasi.
Tropari, 8.säv.
Sinussa, oi isä, täysin pelastui se, mikä oli Jumalan kuvaksi luotu, / sillä Sinä otit ristin ja seurasit
Kristusta / ja teoillasi opetit ylenkatsomaan lihaa, sillä se on katoavainen, / ja pitämään huolta
sielusta, joka on katoamaton. // Sen tähden iloitsee, oi pyhittäjä Hilarion, Sinun henkesi enkelten
joukossa.

Aamupalveluksessa
Tavanmukaisen psalmiluennan jälkeen oktoehoksen kanoni ja tämä pyhän kanoni.
1. veisu. 8.säv. Ir mossi
"Kuljettuaan veden yli kuin kuivaa maata / ja päästyään Egyptin vaivasta Israel huusi: //
Veisatkaamme Lunastajallemme ja Jumalallemme!"
Troparit
Pyhittäjä Hilarion, Sinä olet kohonnut aineellisen alhaisuudesta aineettomaan ja hengelliseen
valkeuteen. Valista minut rukouksillasi Herran edessä.
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Pienokaisesta asti imettyäsi hyvettä Sinä kasvoit pidättyväisyyden vaivoissa ja kilvoituksen hiellä
mieheksi ja Kristuksen hengellisen iän mittaan.
Pyhittäjäisä, kulkien halki himojen ulapan ja välttäen pahojen henkien aallokot Sinä laskit
kastumatta himottomuuden satamaan.
J umalansynnyttäjän tropari
Koko luomakuntaa korkeampana Sinä, ainoa Jumalanäiti, synnytit viimeisinä aikoina isättä
Jumalihmisen, Isästä äidittä syntyneen Sanan.
3. veisu. Ir mossi
"Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus / ja pimeydessä olevien valkeus. // Sen tähden
henkeni veisuin ylistää Sinua."
Troparit
Kilvoituksen hiilellä Sinä kunniakas poltit himojen ohdakkeet ja ravitsit uskovaisten mielet.
Aseenasi pidättyväisyys ja haarniskanasi rukous Sinä sait voiton näkymättömien vihollisten
joukoista.
Omatessasi runsaan rakkauden neitseellisyyteen Sinä, pyhittäjä Hilarion, pystyit hyveisiin Herran
edessä.
J umalansynnyttäjän tropari
Oi Puhdas, anna rukouksillasi meille apu ja torju hirveitten vaarojen hyökkäykset.
Irmossi
"Sinä, Herra, olet luoksesi kiiruhtavien vahvistus / ja pimeydessä olevien valkeus. // Sen tähden
henkeni veisuin ylistää Sinua."
Katismatropari, 4.säv.
Jumalalle Sinä, autuas ja pyhitetty, / omistit elämäsi ja tulit totisesti Kristuksen erinomaiseksi
papilliseksi palvelijaksi. / Sen tähden sinut tuhansien vaivojen ja tuskien jälkeen / siirrettiin iloiten
aineettomiin asumuksiin, // ja nyt Sinä vuodatat meille parannusvirtoja.
J umalansynnyttäjän tropari, 4.säv.
Jumalallisella synnytykselläsi Sinä, puhdas, / uudistit maasta syntyneitten himojen turmeleman
kuolevaisen olemuksen / ja nostit kaikki kuolemasta turmeluksettomuuden elämään. / Sen tähden
me kaikki ylistämme autuaaksi Sinua, // ylistetty Neitsyt, niin kuin ennustitkin.
Tai kärsimystropari J umalansynnyttäjälle, 4.säv.
Voi silmieni valkeus, / kun Sinut ylennettiin, Sinä ylensit muinoin langenneet, / mutta minut painoit
ylennykselläsi maahan. / Poikani, ota vapaaehtoisesti vastaan kärsimys meidän tähtemme, / kestä
risti, naulat, sieni ja keihäs, / joiden kautta annat // himottomuuden armon palkinnon.
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4. veisu. Ir mossi
"Minä kuulin, oi Herra, / huolenpitosi salaisuuden, / minä ymmärsin tekosi // ja ylistän
jumaluuttasi."
Troparit
Pidättyväisyyden vesien ääreen istutettuna Sinä, autuas isä, osoittauduit viheriöiväksi viinipuuksi,
joka kasvatat meille jumalisuuden rypäleen.
Autuaaksi ylistettävä Hilarion, täynnä jumalallista intoa Jumala tunsi Sinut hengenkantajaksi. Sen
tähden Sinä nyt alati karkeloit enkelten kanssa.
Sinä perustit sydämesi askeleet uskon kalliolle ja pysyit järkkymättömänä pelkäämättä pahojen
henkien hyökkäyksiä.
J umalansynnyttäjän tropari
Veisuin me ylistämme Sinua, nuhteeton, kerubeja ja serafeja korkeampana, sillä Sinä kannoit
lihallisesti sylissäsi Häntä, jotka kaikki pelkäävät.
5. veisu. Ir mossi
"Aamusta varhain me huudamme Sinulle, Herra: / Pelasta meidät, / sillä Sinä olet meidän
Jumalamme, // paitsi Sinua emme toista tunne!"
Troparit
Nuhteettomasti Sinä, autuas, pidit sydämesi nukkumattomat silmät suunnattuina jumalallisiin
käskyihin.
Sinä, jumalankantaja, riensit ylös hyveitten vuorelle käytännön harjoituksen kautta noustaksesi
näkemiseen.
Pyhittäjä Hilarion, jaettuasi almuja köyhille sydämestäsi, Sinä sait taivaallisen rikkauden.
J umalansynnyttäjän tropari
Asettuessaan selittämättömästi Sinuun, Jumalansynnyttäjä, asumaan lain Herra osoitti Sinut Sanan
arkiksi.
6. veisu. Ir mossi
"Vapahtaja, ole minulle armollinen, / sillä minä olen paljon syntiä tehnyt / ja rukoilen Sinua: / Nosta
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, / sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: // Kuule
minua, minun pelastukseni Jumala."
Troparit
Uskon aseettomalla punoksellasi Sinä linkosit pahuudessa korskean hengellisen Goljatin ja
rikottuasi sen tappioaseet katkaisit kerskailevan kaulan.
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Sinä, pyhittäjä, pidit esikuvanasi hyveessä suurta Hilarionia ja seuraten hengellisesti hänen jälkiänsä
osoittauduit suureksi pidättyväisyydessä ja laumasi esikuvaksi.
Kilvoitushiellä Sinä sammutit tyystin vihollisen nuolten hiilet ja sytyttäen uskon tulen poltit
harhaoppien uskottomuuden pauhun.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinun kohdussasi sikisi totisesti Jumalan Sana ja yliluonnollisesti Sinä, Neitsyt, synnytit Hänet.
Rukoile, että Hän armahtaisi ja lunastaisi vaaroista kaikki palvelijasi.
Irmossi
"Vapahtaja, ole minulle armollinen, / sillä minä olen paljon syntiä tehnyt / ja rukoilen Sinua: / Nosta
minut ylös pahuuden syvästä kuilusta, / sillä Sinun puoleesi olen kohottanut huutoni: // Kuule
minua, minun pelastukseni Jumala."
Kontakki, 1.säv.
Viisas Hilarion, urhea taistelija, jouduttuasi tuleen Sinä et suinkaan palanut, / sillä Sinä sait
Jumalalta virkistävän vilvoituksen. / Niin Sinä, Jumalassa viisas, kävit läpi yliluonnolliset taistot. //
Riemuitessasi nyt pyhittäjien kanssa muista meitäkin.
Synaksario
Saman kuun kuudentena päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Hilarion Uutta, Dalmatoslaisten
luostarin igumeenia.
Säkeitä
Hengessä rauhaisana Sinä, Hilarion, olit rauhaisa myös ruumiissasi ja sydämessäsi.
Kuudentena Hilarionin puhdas sydän astui taivaaseen.
Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme, ihmeidentekijä Attalosta.
Samana päivänä muistelemme viittä pyhää neitsyttä ja heidän seuralaisiaan.
Säkeitä
Jumala, Sana, puhui viidestä ymmärtäväisestä neidosta kuvaten edeltä viitta neitsyttä.
Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen.
7. veisu. Ir mossi
"Juudeasta kerran Babyloniaan joutuneet nuorukaiset / polkivat pätsin liekit maahan Kolminaisuus
uskon voimalla ja veisasivat: // Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!"
Troparit
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Sinä, isä, ravitsit laumaasi valtakunnan ylhäisessä vehreydessä ja karkotettuasi harhaoppien pedot
oppien sauvalla Sinä veisasit: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!
Levittäen ihmeittesi kirkkauden Sinä hajotat sairasten pimeyden ja annat terveyden säteitä ja
hyvinvoinnin päivän niille, jotka huutavat: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!
Sinä, autuaaksi ylistettävä, astuit Kristus Kuninkaan ylhäiseen hääiloon pukeutuneen kutsujan
arvoiseen asuun ja huutaen: Kiitetty olet Sinä, meidän isiemme Jumala!
J umalansynnyttäjän tropari
Luonnon ja ymmärryksen ylittäen Sinä kannoit kaikkien Herran ja ravitsit rinnoillasi Häntä, joka
kattaa kaikille pöydän ajallaan. Oi hyvä, rukoile Häntä hartaasti meidän puolestamme.
8. veisu. Ir mossi
"Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille
pätsin, / mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, / niin hän huusi heille: /
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, / papit, veisatkaa, // ihmiset, ylistäkää Häntä
kaikkina aikoina."
Troparit
Kyynelvirtoihin Sinä, pyhittäjä, hukutit himojen tempoilut ja hillittömät ajatukset ja tulit
pitkämielisyyden ulapaksi. Sinä johdatat rauhaisaan tyveneen ne, jotka huutavat: Nuorukaiset,
kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina.
Pyhittäjä Hilarion, kun Sinun kehotuksesi ovat meillä kilvoituksen kovana timanttina, meidän
sydämemme karaistuu ja torjumme himojen joukot ikään kuin pakanat. Uskolla me huudamme:
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina
aikoina.
Pidättyväisyydellä ja kurituksella Sinä, pyhittäjä, näännytit lihan himokkuuden, tulit täyteen
Hengen sielullista voimaa ja pääsit himottomuuden poluille huutaen: Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa
ja Lunastajaamme, papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina.
J umalansynnyttäjän tropari
Kaikki me hirveitten syntien, kiusausten ja ahdistusten vahingoittamat turvaudumme kaikki pyhien
siipiesi suojaan, Valtiatar, sillä saatuamme Sinut suojelukseksi me huudamme: Nuorukaiset,
kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina.
Irmossi
"Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille
pätsin, / mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, / niin hän huusi heille: /
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, / papit, veisatkaa, // ihmiset, ylistäkää Häntä
kaikkina aikoina."
9. veisu. Ir mossi
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"Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, / että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa / ja
että Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. // Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja
ihmisten joukot ylistävät."
Troparit
Oi ylen autuas, totisesti ihmeitten lähteeksi osoitti Sinut Kristus. Sinä, kunniakas, peset pois
himojen ja sairauksien tuskallisen saastan hukutat helposti tuskat. Sen tähden me kaikki kutsumme
Sinua, autuaaksi ylistettävää, sielun puhdistuksen virraksi.
Sinä, autuas isä, kukoistit kuin hengellinen palmu Jumalan huoneessa kantaen hedelmänäsi
pidättyväisyyden vaivoja makeutena, joka sulostuttaa hengellisesti laumasi sydämet. Suo sille
esirukouksillasi myös taivaallisen kunnian seppele.
Sinä, Jumalassa viisas, kävit tiesi loppuun kilvoitellen ja säilytit uskon. Nyt Sinulle on totisesti
sidottu kaksinkertainen seppele, jonka saat Jumalalta lain mukaisesti Hänen tuntemansa elämäsi
mukaisesti, ja Sinä saat nauttia ylhäisestä lopusta enkelikuorojen kanssa.
J umalansynnyttäjän tropari
Sinut me olemme saaneet aseeksi vaaroissa ja kiusauksissa, satamaksi ja muuriksi ahdistuksissa,
kilveksi taisteluissa ja suureksi armahdukseksi rikkomusten hirveästi päällemme käydessä. Sen
tähden me kunnioitamme Sinua, Jumalansynnyttäjää, velvollisuutemme mukaisesti ja suuresti
ylistämme Poikaasi.
Irmossi
"Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, / että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa / ja
että Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. // Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja
ihmisten joukot ylistävät."
Loput tavan mukaisesti, ja päätös.
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