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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat, 4.säv. 

Autuas isä Hilarion, | Sinä meidän sielujemme esirukoilija, | Sinä elit ruumiillisesti maan päällä | 
enkelin tavoin omaksuttuasi tahrattoman elämän, | kärsivällisyyden ja sävyisyyden, vilpittömän 
rakkauden, mittaamattoman pidättyväisyyden, | kokoöisen seisomisen, jumalallisen katumuksen, || 
uskon, vakaan toivon ja säälin. 

Autuas pyhittäjä Hilarion, | Sinä olit maanpäällinen enkeli ja taivaallinen ihminen, | katumuksen 
lähde, säälin virta, | ihmeitten meri, syntisten takaaja | ja Jumalan totisesti hedelmällinen öljypuu, || 
joka vaivannäkösi öljyllä ilahdutat Sinua uskolla ylistävien kasvot. 

Isämme Hilarion, | Sinä munkkien kaunistus, | Sinun mielesi säteili jumalallista tietoa säilyen 
korkeampana ruumiin himoja, | alhaiseen sekaantumatta ja kantaen itsessään jumalallisen kauneuden 
kuvaa. || Hengen avulla Sinä olit täysin jumalallinen.

Kunnia... nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 4.säv. 

Oi nuhteeton Neitsytäiti, | muuta sieluni velttous ja heikkous terveydeksi ja voimaksi, | että pelolla ja 
rakkaudella toteuttaisin Kristuksen käskyjä | ja niin välttäisin sietämättömän tulen | ja saisin Sinun 
kauttasi taivasosan || ja loputtoman elämän iankaikkisessa ilossa.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Kun puhdas Neitsyt näki ihmisiä rakastavan Kristuksen ristiinnaulittuna | ja kylki keihään 
lävistämänä, | hän itki huutaen: Mitä tämä on, Poikani? | Mitä kiittämätön kansa antaakaan Sinulle 
maksuksi siitä hyvästä, mitä olet heille tehnyt? | Miksi kiiruhdat tekemään minut lapsettomaksi, oi 
rakkaimpani? || Oi laupias, vapaaehtoinen ristiinnaulitsemisesi hämmästyttää minut.

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 

Tavanmukaiset kanonit. Pyhän kanoni, jonka akrostikon on: Ylistän ihania elintapojasi, isä. Iosef. 

1. veisu. Irmossi, 2.säv.

"Meren syvyyteen kukisti muinoin faraon koko sotajoukon | kaikki väkevä voima, | kun taas  
kaikkipahan synnin | hävitti lihaksi tullut Sana, ylistetty Herra, || joka on suuresti kunnioitettu."
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Troparit

Kilvoittelun kautta Sinä, isä Hilarion, tulit sääliväiseksi ja sävyisäksi ja totisesti hengeltäsi 
rauhaisaksi. Suo välitykselläsi minulle jumalallinen sääli, että voisin veisuin nyt veisuin ylistää Sinua 
iloisin sydämin. 

Lapsesta asti pyhittäjänä Sinä, isä, otit ristin kannettavaksesi ja seurasit Kristuksen kärsimyksiä 
kuihduttaen pidättyväisyydellä ja jatkuvilla rukouksilla ruumiin himot ja saavuttaen himottomuuden 
kauneuden. 

Viisas pyhittäjä Hilarion, Sinä otit kantaaksesi Herran keveän ikeen ja olit kuuliainen Hänen 
käskyillensä hyläten synnin raskaan taakan ja saavuttaen pyhyyden.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas, viaton, ainainen Neitsyt, revi rikki minun rikkomusteni siteet rukoillen Poikaasi ja 
Jumalaa, ja kukista minua hirmuvallassaan pitävä synti, että saisin pelastuneen aina kunnioittaa Sinua.

3. veisu. Irmossi

"Erämaa, hedelmätön, pakanallinen seurakunta, | puhkesi niin kuin lilja kukoistukseen Sinun 
tulemuksesi kautta, || joka on minun sydämeni vahvistanut, oi Herra." 

Troparit 

Oi pyhittäjä, Sinun auringon tavoin loistanut elämäsi valisti munkkien kuorot kirkkain sätein ja 
karkotti pahojen henkien pimeyden. 

Sinä, pyhittäjä, olit rauhaisa sydämeltäsi ja nöyrä hengeltäsi, ja täynnä jumalallista rakkautta Sinä olit 
aina kaikkien lähestyttävissä. 

Kyynelpisaroin Sinä sammutit synnin hiilet ja niin kuin ennen loppuasi Sinä vuodatat kuolemasi 
jälkeenkin luoksesi tuleville parannusten meren.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas Neitsyt, minä rukoilen, paranna minun sieluni vammat ja ohjaa minun mieleni liikkeet 
Sinusta lihaan tulleen tahtoa toteuttamaan.

Katismatropari, 4.säv. 

Sinä, autuas ja pyhitetty, | pyhitit elämäsi Jumalalle ja tuli totisesti Kristuksen erinomaiseksi papiksi. | 
Sen tähden Sinut kymmenientuhansien vaivojen ja tuskien jälkeen | siirrettiin iloitsemaan aineettomiin 
majoihin, || ja nyt Sinä vuodatat meille parannusvirtoja.

Jumalansynnyttäjän katismatropari, 4.säv. 

Ota, oi Valtiatar, vastaan rukouksemme | ja vie ne Poikasi, meidän Jumalamme, eteen. | Vapahda 
Sinuun turvaavat vaaroista, | tee tyhjiksi jumalattomien hyökkäykset ja kavalat juonet || sekä kukista 
heidän röyhkeytensä, oi Puhtain.
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Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv.

Kun puhdas Äitisi näki Sinut, oi Jumalan Sana, ristiin naulittuna, | hän valitti äidillisesti ja sanoi: | 
Poikani, mikä on tämä uusi ja outo ihme? | Kuinka Sinä, kaikkien Elämä, käyt kuolemaan? || Haluten 
laupiaana antaa kuolleille elämän.

4. veisu. Irmossi

"Herra, Sinä et tullut meidän tykömme lähettiläänä etkä enkelinä, | vaan itse ilmestyit meille 
Neitseestä lihaksi tulleena Jumalana | ja pelastit koko minun ihmisluontoni. | Sen tähden minä huudan 
Sinulle: || Kunnia olkoon Sinun voimallesi."

Troparit 

Sinä siivitit mielesi  ja kirkastit sydämesi nousemaan näkemään yksin Jumalan todellista kauneutta 
ja heijastamaan Hänen säteitänsä. 

Sinä,  isä Hilarion, tutkiskelit  jumalallisia sanoja ja ammensit niistä jumalallisen tiedon,  jota välität 
kaikille luoksesi hartaasti kiiruhtaville. 

Sanojesi  suloisuus  ilahdutti  luoksesi  tulevien  sydämet,  sillä  Sinä,  pyhittäjä,  toteutit  opetuksesi  ja  
Sinulla oli säälivässä mielessäsi helposti vastaanotettava sana. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Herra teki Sinut, puhdas, kaikkien Valtiattareksi,  sillä Sinun kohdustasi Hän tuli  lihaksi  ja  lunasti 
luotunsa vihollisen vallasta. 

5. veisu. Irmossi

"Kristus Jumala, | Sinä tulit Jumalan ja ihmisten välimieheksi, | sillä Sinun kauttasi, oi Valtias, |  
meillä on pääsy tietämättömyyden pimeydestä || valkeuden alkulähteen, Sinun Isäsi, tykö."

Troparit 

Omalla vaivannäölläsi Sinä, pyhittäjä, kudoit itsellesi pelastuksen vaatteen, pukeuduit siihen ja puit 
pimeyden ruhtinaan iankaikkiseen häpeään. 

Pidättyväisyydellä Sinä, pyhittäjäisä, kuihdutit lihan hekumat ja sait riemuisasti ottaa vastaan 
taivaallisen armon parantaa ihmisten kaikenlaisia sairauksia. 

Isä, vakaasti Jumalan puoleen kohotetut kätesi painoivat maahan viettelijän juonet ja antoivat 
terveyden kaikille sairastaville.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Sinä, puhdas, tulit uskovaisten väkevyydeksi ja pyhittäjien kestävyydeksi, sillä Sinun kauttasi 
kumpusi kaikille hyvyys ja maan asukkaat vaeltavat kohti taivasta.
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6. veisu. Irmossi

"Syntien syvässä pyörteessä ollen | minä avuksi huudan Sinun tutkimattoman syvää laupeuttasi: || 
Jumala, johdata minut pois turmeluksesta."

Troparit 

Koko maailmalle kuoleutuneena sinä, Hilarion, elät nyt muutettuasi taivaalliseen elämään ja vuodatat 
alati parannusten elävöittävää voimaa. 

Sinä, autuas isä, olit helposti lähestyttävä, sävyisä, vilpitön, nuhteeton, jumalinen, herkkä katumaan 
ja hengeltäsi rauhaisa. 

Ihmeellinen Hilarion, Sinä osoittauduit Jumalan aidoksi palvelijaksi kauneutenasi mittaamaton 
sääliväisyys ja koristuksenasi köyhyyden rakkaus. 

Kuinka puhdas ja moitteeton olikaan elämäsi! Kuinka kaunis ja ihana elintapasi! Kuinka pelättäviä 
ovatkaan ne ihmeet, joita Sinä, ihailtava, teet joka päivä!

Jumalansynnyttäjän tropari 

Ylistäkäämme kaikki, polvesta polveen, autuaaksi Jumalan saastatonta häähuonetta ja Kaikkivaltiaan 
tulista valtaistuinta, Jumalansynnyttäjää.

Vuorosävelmän mukainen marttyyristikiira. 

Synaksario 

Saman kuun 28:ntena päivänä  muistelemme pyhittäjäisäämme Hilarion  Uutta, Peleketen  luostarin  

igumeenia. 

Säkeitä 

Luovutettuaan maalle maasta tulleen lihansa Hilarion asettui asumaan autuaitten autuaaseen maahan. 

Kahdentenakymmenentenä kahdeksantena hauta kätki Hilarionin. 

Samana päivänä taisteli pyhä Herodion, yksi seitsemästäkymmenestä apostolista. 

Säkeitä 

Miekalla katkaistu hengellinen ruusu Herodion kukkii taas taivaassa. 

Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"Rikollisen hirmuvaltiaan jumalanvastainen käsky | sytytti korkealle leimuavan liekin, | mutta 
Jumalaa pelkääväisten nuorukaisten suojaksi | vuodatti hengellisen kasteen Kristus, || kiitetty ja 
korkeasti kunnioitettu."
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Troparit 

Taistojesi miekalla Sinä, pyhittäjä, haavoitit lihattoman lohikäärmeen ja hävitit sen tyystin. Sen 
tähden sait ihmeitten palkan parantaa sielujen ja ruumiitten hirveitä vaivoja.

Autuas pyhittäjäisämme, Sinun sanasi leviävät ikään kuin viileys karkottaen välinpitämättömyyden 
helteen niistä, jotka uskolla Sinua lähestyvät. Hyveelliset tapasi valistavat heitä alati. 

Järjen vallitessa Sinä viisas, hallitsit selvästi himoja ja erinomaisena voittaja Sinä taistelit vieraita 
kansoja vastaan tuhoten pahojen henkien tuhoisat himot. 

Pyhittäjäisä, kiusausten tuulet eivät järkyttäneet sydämesi järkkymätöntä linnoitusta, sillä se oli 
perustettu Herran rakkaudelle, ja sillä perustuksella Sinä tulit monien vahvistukseksi.

Kolminaisuustropari 

Veisuin minä ylistän Sinua, yksiolennollinen Kolminaisuus, persooniltasi kolminkertaista, 
sekoittumatonta, jakamatonta luonnoltaan yhtä, käsittämätöntä yhtä kaikkivaltiasta Jumalaa, Isää, 
Sanaa ja Pyhää Henkeä.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Hengen armo kuvasi Sinua ennalta profeetallisin lahjoin nimittäen Sinua, puhdas, pyhäksi 
hedelmälliseksi vuoreksi, pelastuksen portiksi, uudeksi kirjaksi ja arkiksi.

8. veisu. Irmossi

"Jumalan käskystä oli tulisella pätsillä Babyloniassa muinoin kahdenlainen vaikutus: | se poltti 
kaldealaiset, mutta langetti kasteen uskovaisten päälle, jotka veisasivat: || Kaikki luodut, kiittäkää 
Herraa."

Troparit 

Sinä, isä, jätit elämän ajallisen kunnian ja tuhoutuvan nautinnon ja sait taivaissa poistamattoman 
kunnian ja katoamattoman nautinnon, ja nyt Sinä huudat: Kaikki luodut, kiittäkää Herraa. 

Sinä, pyhittäjä, vietit koko elämäsi murehtien. Sen tähden Sinä tulit otolliseksi siihen autuuteen ja 
lohtuun, josta pyhittäjät ovat osallisia. Huolellisena ja ymmärtäväisenä Sinä pääsit iloiten asumaan 
sävyisten maahan. 

Pyhitetty isä, Sinun kuolemasi osoittautui kalliiksi Jumalan edessä, sillä Sinä, pyhittäjä, kunnioitit 
Hänen kuvaansa ja kestit hirmuvaltiaitten vainot ahdistettuna. Niin Sinä osoittauduit marttyyriksi. 

Pyhittäjäisä, pyhitetty pappi, Sinä päästit kalastajat pulmasta ja Jumalan kuullessa rukouksesi täytit 
heidät saaliilla, jota paitsi he olivat jääneet.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi puhdas ja Jumalan armoittama, pese minut himojen saastasta ja synnin tahroista ja avaa 
katumuksen portit minulle, joka kompastelen, joudun jatkuvasti rikkomuksiin ja vihastutan Jumalaa.
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9. veisu. Irmossi

"Aluttoman Isän Poika, | Hän, Jumala ja Herra, | tuli lihaksi Neitseestä ja ilmestyi meille | 
valistaaksensa pimeyden vallassa olevat | ja kootaksensa hajotetut. || Sen tähden me korkeasti 
ylistettyä Jumalansynnyttäjää kunnioitamme."

Troparit 

Pyhittäjä Hilarion, Sinun hautasi kumpuaa Hengen armosta parannuksia, se kuivattaa himojen pilvet, 
karkottaa eksytyksen henget ja valistaa kaikkien niiden sydämet, jotka uskolla ylistävät Sinua 
autuaaksi. 

Kunniakas Hilarion, Sinä ylistäjiesi esirukoilija, kilvoituksen niityllä Sinä kukoistit kuin ruusu, kuin 
sulotuoksuinen lilja, kuin tuoksuva omena, ja levitit hyvää tuoksua kaikkien Sinua jumalisten sieluihin 
ja sydämiin. 

Kunniakas Hilarion, Sinä munkkien kaunistus, Sinä omasit sääliväisyyden, rakkauden, nöyryyden, 
laupeuden. vilpittömyyden, totisen uskon ja toivon, puhtaan elämän ja vakaan mielen. 

Isä, Sinun muistosi on tänään koittanut auringon tavoin totisesti valistaen vaivannäkösi loisteella ja 
ihmeitten sätein jumalisten sydämet. Muista kaikkia, jotka tänään uskolla ylistävät Sinua autuaaksi.

Jumalansynnyttäjän tropari 

Gabrielin sanoin me iloiten tervehdimme Sinua lausuen: Iloitse, Sinä Kaikkivaltiaan huone! Iloitse, 
Jumalansynnyttäjä, ainainen Neitsyt, Sinä pyhittäjien kunnia ja kaikkien uskovaisten pelastus, jonka 
kautta olemme saaneet jumaloitumisen!

Vuorosävelmän mukainen valovir relmä. 

Palveluksen loppuosa tavan mukaisesti, 1. hetki, ja päätös. 




