
 

 

+ 

 

 

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ  

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝΔΟΞΟΝ ΝΕΟΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑ  
 

ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΗΝ 
 

 

(Οὗ ἡ μνήμη τῇ 20ῇ Σεπτεμβρίου) 

 

 

 

 

 

Συντεθεὶς ἐν ῾Αγίῳ ῎Ορει τοῦ ῎Αθωνος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 2004 * 
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ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝΔΟΞΟΝ ΝΕΟΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑ 

ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΗΝ 
 

* * * 

Μετὰ τὸ Εὐλογητός, ἀναγινώσκομεν τὸν ψαλμὸν ΡΚΒ΄ (142). 

 

Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν 

μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου. 

Εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου, καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς 

κρίσιν μετα τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς 

ζῶν. 

῞Οτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν 

τὴν ζωήν μου. 

᾿Εκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος καὶ ἠκηδίασεν 

ἐπ᾿ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου. 

᾿Εμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις 

σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. 

Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου, ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός 

σοι. 

Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου. 

Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ καὶ 

ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. 

᾿Ακουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ 

ἤλπισα. 

Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ᾖρα 

τὴν ψυχήν μου. 

᾿Εξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε· πρὸς σὲ κατέφυγον· 

δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ  ὁ Θεός μου. 
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Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ· ἕνεκεν 

τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. 

᾿Εν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου· καὶ 

ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου, καὶ ἀπολεῖς 

πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σου εἰμι. 

 

Εὐθὺς δέ, Θεὸς Κύριος...καὶ τὸ τροπάριον 

 

῏Ηχος δ΄. ῾Ο ὑψωθείς. 

 

Νεομαρτύρων προστιθεὶς τῇ χορείᾳ, 

τῇ ἀποπτύσει τῆς σκοτώδους θρησκείας, 

τὸ φῶς Χριστοῦ τεθέασαι ἀθλήσει σου στεῤῥᾷ· 

ὅθεν τοὺς αἰτοῦντάς σου, 

῾Ιλαρίων πρεσβείας, 

φώτισον καὶ στήριξον 

εἰς ὁδὸν τοῦ Κυρίου, 

ὅπως τηρήσει θείων ἐντολῶν, 

εὕρωμεν πάντες, 

ζωὴν τὴν αἰώνιον. 

 

Δόξα, Καὶ νῦν, ὅμοιον.  

 

Οὐ σιωπήσομέν ποτε Θεοτόκε,  

τὰς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι,  

εἰμὴ γὰρ σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα,  

τίς ἡμᾶς ἐῤῥύσατο, ἐκ τοσούτων κινδύνων,  

τίς δὲ διεφύλαξεν,  

ἕως νῦν ἐλευθέρους;  

οὐκ ἀποστῶμεν, Δέσποινα, ἐκ σοῦ,  

σοὺς γὰρ δούλους σῴζεις ἀεί,  

ἐκ παντοίων δεινῶν. 

 

Εἶτα ὁ Ν΄ ψαλμός· 

 

᾿Ελέησόν με ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ 

πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 
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᾿Επὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου, καὶ ἀπὸ τῆς 

ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. 

῞Οτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου 

ἐνώπιόν μου ἐστι διὰ παντός. 

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως 

ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 

᾿Ιδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ 

με ἡ μήτηρ μου. 

᾿Ιδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς 

σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. 

῾Ραντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ καθαρισθήσομαι· πλυνεῖς με καὶ 

ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. 

᾿Ακουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσσονται 

ὀστέα τεταπεινωμένα. 

᾿Απόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου, καὶ 

πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. 

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ ὁ Θεὸς καὶ Πνεῦμα εὐθὲς 

ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. 

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦμά σου 

τὸ ῞Αγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ. 

᾿Απόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ Πνεύματι 

ἡγεμονικῷ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ 

ἐπιστρέψουσι. 

῾Ρῦσαί με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, 

ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου. 

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν 

αἴνεσίν σου. 

῞Οτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ 

εὐδοκήσεις. 

Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον· καρδίαν 

συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. 

᾿Αγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιὼν καὶ 

οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη ῾Ιερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ 

ὁλοκαυτώματα. 

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους. 
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Εἶτα ψάλλεται ὁ κανών, οὗ ἡ ἀκροστιχίς: 

“Τὸν Κύριον δεῖξον μοι ἱλαρόν, ῾Ιλαρίων. ᾿Α(θανάσιος)". 

 

᾿ῼδὴ α΄. ῏Ηχος πλ.δ΄. ῾Υγρὰν διοδεύσας. 

 

Τὸν Κύριον δεῖξόν μοι ἱλαρόν, 

σεπτὲ ῾Ιλαρίων, 

῝Ον ἐλύπησα πλημμελῶν, 

καὶ τραύματα ἴασαι ψυχῆς μου, 

ταῖς πρὸς Αὐτὸν ἱκεσίαις σου δέομαι. 

 

Οὐκ ἔχων μετάνοιαν ἀληθῆ, 

σὲ τίθημι πρέσβυν, 

πρὸς Φιλάνθρωπον ᾿Ιησοῦν, 

τὸν πρῴην πεσόντα, ῾Ιλαρίων, 

καὶ μετανοίᾳ ἐχθρὸν καταργήσαντα. 

 

Νικήσας τὸν πλάνον ὁλοτελῶς, 

βοήθησον Μάρτυς, 

῾Ιλαρίων κἀμοὶ βοῶ, 

νικῆσαι παγίδας διαβόλου, 

καὶ πλάνης τούτου μακρὰν διατήρησον. 

 

Θεοτοκίον 

 

Καινώσασα φύσιν τὴν τῶν βροτῶν, 

κενώσει τοῦ Λόγου, 

Θεοτόκε κἀμοῦ τὸν νοῦν, 

καθάρισον μνήμῃ τοῦ Υἱοῦ σου, 

ὁλοτελῶς καὶ καινόν με ἀνάδειξον. 

 

᾿ῼδὴ γ΄. Οὐρανίας ἁψῖδος. 

 

῾Υποχείριος Μάρτυς, 

τοῦ δολεροῦ γέγονας, 

ὢν ἐν ἀπογνώσει τελείᾳ, 

ἀλλὰ ἀνένηψας· 
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διὸ ἀπόγνωσιν, 

σκοτοποιὸν δίωξόν μου, 

καὶ Χριστοῦ μου πλήρωσον, 

ἐλπίδος ὕπαρξιν. 

῾Ρείθροις πλήθους δακρύων, 

τοῦ ᾿Ιησοῦ ἔλεος, 

μάρτυς ῾Ιλαρίων ἐζήτεις, 

ὅπερ καὶ εὕρηκας, 

διό μοι χάρισαι, 

ψυχοσωτήριον ὄμβρον, 

τῶν δακρύων ὅπως μου, 

σβήσω τὰ πταίσματα. 

 

῾Ιλαρὸν δότην ὄντως, 

ὁ ἱλαρὸς Κύριος, 

δέχεται κλεινὲ ῾Ιλαρίων, 

ὥσπερ ἐδέξατο, 

σὲ μαρτυρήσαντα, 

ἐκ πλησμονῆς τῆς ἀγάπης, 

ἣν μοι δῶρον χάρισαι, 

καθικετεύω σε. 

 

Θεοτοκίον 

 

῝Ον χερσὶ σου βαστάζεις, 

βρεφοπρεπῶς Δέσποινα, 

Κύριον δυσώπει μοι δοῦναι, 

τὸ μέγα ἔλεος, 

καὶ μετανοίας με, 

ἐργάτην δόκιμον δεῖξαι, 

παρορῶν ὡς εὔσπλαγχνος, 

πληθὺν πταισμάτων μου. 

 

Διάσωσον, 

ὦ νεομάρτυς πανεύφημε ῾Ιλαρίων, 

τοὺς τιμῶντας σε ἀπὸ πάσης ἐπιβουλῆς ἐχθροῦ, 

καὶ δώρησαι, 
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βαδίζειν τρίβον τῆς μετανοίας. 

 

᾿Επίβλεψον,  

ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνητε Θεοτόκε,  

ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ σώματος κάκωσιν,  

καὶ ἴασαι,  

τῆς ψυχῆς μου τὸ ἄλγος. 

 

Κάθισμα.  

῏Ηχος β΄. Πρεσβεία θερμή. 

 

Χριστὸν ἀρνηθείς, 

Αὐτοῦ ἐγένου ὕστερον, 

πιστὸς ἀθλητής, 

ὦ ῾Ιλαρίων ἔνδοξε, 

καὶ πρεσβεύεις πάντοτε 

ὑπὲρ ὅσοι τιμῶμεν τὴν μνήμην σου, 

ἵνα σὺν σοὶ ἐν οὐρανοῖς, 

μετάσχωμεν δόξης ἧς μετέσχηκας. 

᾿ῼδὴ δ΄. Εἰσακήκοα, Κύριε. 

 

Νοῦν πτερώσας Κυρίου σου, 

ἔρωτι τὸν ἔρωτα κατεφρόνησας,  

τῶν γηΐνων ἀπολαύσεων, 

ὧν με ῾Ιλαρίων ξένον τήρησον. 

 

Δέομαί σου μακάριε, 

ἐκ συκοφαντίας με διαφύλαξον, 

ἵνα πάντοτε προστάγματα, 

τοῦ Θεοῦ φυλάττω καθὼς γέγραπται. 

 

῾Εκουσίως ἐπέλεξας, 

θάνατον ἀντίρροπον τῆς ἀρνήσεως, 

ὅθεν θνήσκειν με ἀξίωσον, 

῾Ιλαρίων κατὰ τὴν συνείδησιν. 

 

Θεοτοκίον 
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῞Ινα τύχωμεν ἄνθρωποι, 

τῆς αὐτοῦ θεώσεως ὁ Φιλάνθρωπος, 

διὰ σοῦ ἄνθρωπος γέγονεν, 

Θεοτόκε Μῆτερ ἀειπάρθενε. 

 

᾿ῼδὴ ε΄. Φώτισον ἡμᾶς. 

 

Ξένος γεγονώς,  

φθειρομένων ἀπολαύσεων, 

ὦ ῾Ιλαρίων ἀπολαύων τοῦ Χριστοῦ, 

καὶ ἡμᾶς ξένους, 

ἡδονῶν γηΐνων διατήρησον.  

 

῞Ολῃ σου ψυχῇ, 

ἐκ τοῦ πτώματος ἀνένηψας, 

καὶ τῇ ἀθλήσει σου συνέτριψας ἐχθρόν, 

οὗπερ τὴν κάραν, 

καὶ ἡμᾶς συντρίβειν δίδου ἅγιε. 

 

Νίκης εἰληφώς, 

῾Ιλαρίων στέφος ἄφθαρτον, 

μνήσθητι πάντων τῶν τιμώντων σε, 

διανυόντων, 

εὐσεβείας δρόμον σύμμοχθον. 

 

Θεοτοκίον 

 

Μὴ ἐν πειρασμοῖς, 

καταλίπῃς ἀβοήθητον, 

τὸν σὲ τιμῶντα Θεοτόκε ἐκ ψυχῆς, 

καὶ ἐκζητοῦντα, 

τὴν ἁγίαν σου συνέργιαν. 

 

᾿ῼδὴ στ΄. Τὴν δέησιν ἐκχεῶ. 

 

Οὐδόλως σου, 

ἡ νεότης ἴσχυσεν, 
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τῆς ψυχῆς καταβαλεῖν τὴν πορείαν, 

διὸ χωρῶν, 

πρὸς τὴν ἄθλησιν Μάρτυς, 

ὥσπερ εἰς γάμου προσῆλθες συμπόσιον, 

τὸ αἷμα δοὺς δὲ τῷ Χριστῷ, 

μεσιτεύεις ὑπὲρ τῶν τιμώντων σε. 

 

᾿Ιάτρευσον, 

τῶν ψυχῶν τὰ τραύματα, 

τὰ βαρύνοντα ἡμᾶς ῾Ιλαρίων, 

καὶ οὐρανοῦ, 

σαῖς πρεσβείαις τὴν θύραν, 

ἄνοιξον ὅπως κατίδωμεν πρόσωπον, 

τοῦ γλυκυτάτου ᾿Ιησοῦ, 

δι᾿ ῝Ον σφάγιον θεῖον γεγένησαι. 

 

᾿Ισχύοντα, 

τὸν ἀρχαῖον δράκοντα, 

῾Ιλαρίων καθ᾿ ἡμῶν ἀμελείᾳ, 

ἆξαι εἰς γῆν, 

καὶ ἀνίσχυρον δεῖξον, 

τὰς δὲ ψυχὰς κατ᾿ αὐτοῦ ἐνδυνάμωσον, 

γινώσκεις γὰρ μάρτυς καλῶς, 

ἐκ τῆς πείρας αὐτοῦ τὴν κακότητα. 

Θεοτοκίον 

 

Λιτάζουσα, 

μὴ ἐλλείπῃς Δέσποινα, 

τὸν Υἱόν σου ὑπὲρ γένους ἀνθρώπων, 

τοῦ γὰρ ᾿Αδάμ, 

τέκνα ὄντες τοῦ πρώτου, 

ἐν ἀνομίαις πολλαῖς ἐνεχόμεθα, 

καὶ μὴ ἰσχύνοτες πρὸς Σέ, 

καταφεύγομεν θεία Μεσίτρια. 

 

Διάσωσον, 

ὦ νεομάρτυς πανεύφημε ῾Ιλαρίων, 
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τοὺς τιμῶντας σε ἀπὸ πάσης ἐπιβουλῆς ἐχθροῦ, 

καὶ δώρησαι, 

βαδίζειν τρίβον τῆς μετανοίας. 

 

῎Αχραντε,  

ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερμηνεύτως,  

ἐπ᾿  ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τεκοῦσα δυσώπησον,  

ὡς ἔχουσα μητρικὴν παῤῥησίαν. 

 

Κοντάκιον. ῏Ηχος β΄. Προστασία τῶν χριστιανῶν. 

 

Τῶν μαρτύρων λαβὼν στέφος ἄφθαρτον, 

῾Ιλαρίων Χριστὸν καθικέτευε, 

ὅπως πᾶσι, 

τοῖς σὲ τιμῶσι δοῦναι δαψιλῆ, 

ἰσχὺν κατὰ πονηροῦ, 

πολεμοῦντος καθ᾿ ἡμῶν, 

καὶ παθῶν ἀπολύτρωσιν· 

ἵνα ἐν εὐχαρίστοις, 

ὕμνοις δοξολογῶμεν, 

τὴν ἱεράν σου καὶ σεπτήν, 

νεομάρτυς μνήμην πάντοτε. 

 

Προκείμενον·  Δίκαιος ὡς φοίνιξ ἀνθήσει καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν 

τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται. 

Στίχος·  Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, ἐν ταῖς αὐλαῖς αὐτοῦ 

ἐξανθήσει. 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
᾿Εκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν 

(κα΄ 12 - 19) 

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Προσέχετε ἀπὸ τῶν 

ἀνθρώπων. ᾿Επιβαλοῦσι γὰρ ἐφ᾿ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ 

διώξουσι, παραδιδόντες εἰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀγομένους ἐπὶ 

βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου. ᾿Αποβήσεται δὲ 
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ὑμῖν εἰς μαρτύριον. Θέσθε οὖν εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν μὴ προμελετᾶν 

ἀπολογηθῆναι. ᾿Εγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν, ᾗ οὐ 

δυνήσονται ἀντειπεῖν, οὐδὲ ἀντιστῆναι πάντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν. 

Παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ φίλων καὶ θανατώσουσιν ἐξ 

ὑμῶν καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου. Καὶ θρὶξ 

ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται. ᾿Εν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν, 

κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν. 

 

Δόξα.  

 

Ταῖς τοῦ ᾿Αθλοφόρου, 

πρεσβείαις, ᾿Ελεῆμον, 

ἐξάλειψον τὰ πλήθη, 

τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

 

Καὶ νῦν.  

 

Ταῖς τῆς Θεοτόκου, 

πρεσβείαις, ᾿Ελεῆμον, 

ἐξάλειψον τὰ πλήθη, 

τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

 

Στίχ. ᾿Ελεῆμον, ἐλέησόν με ὁ Θεός... 

καὶ τὸ προσόμοιον. 

 

῏Ηχος πλ.β΄. ῞Ολην ἀποθέμενοι. 

 

Κύμασι κεκάλυψαι, 

τῆς ἀπογνώσεως μάρτυς, 

ὑφ᾿ ὧν νοῦν ἐσκότισαι, 

καὶ Χριστοῦ κατέλιπες πίστιν πάμφωτον· 

ὅμως συνειδήσεως, 

κεντηθεὶς τῷ κέντρῳ, 

πρὸ τυράννων ἀνεκήρυξας, 

Αὐτοῦ θεότητα καὶ γενναιοφρόνως ἐφαύλισας, 

τῆς ῎Αγαρ τὴν σκοτόμαιναν, 

ὅθεν ἀπετμήθης τὴν κάραν σου. 

KOINO DELL 2017
Typewriter
240

KOINO DELL 2017
Pencil



Κανὼν Παρακλητικὸς στὸν Ὁσιομάρτυρα Ἰλαρίωνα Ἀγιαννανίτη 

12 
 

Νῦν δὲ ῾Ιλαρίων,  

ἱστάμενος ἐνώπιον Θεοῦ, 

μνήσθητι πάντων τῶν ὅσοι σου, 

τὰς εὐχὰς δεόμεθα. 

 

Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν σου κλπ. 

 

᾿ῼδὴ ζ΄. Οἱ ἐκ τῆς ᾿Ιουδαίας. 

 

᾿Αθλοφόρος ἐφάνης, 

μετανοίας ὑπείκων τοῖς ἐπιτάγμασι, 

θεότητα Κυρίου, 

κηρύξας ῾Ιλαρίων, 

ἐν ψυχῆς γενναιότητι, 

ὅθεν ἡμᾶς εὐσεβεῖν, 

ἀξίωσον εὐχαῖς σου. 

 

῾Ρήτωρ ὤφθης Τριάδος, 

ἐξελέγξας τὴν πλάνην τῆς ἀθεότητος, 

διό ὦ Νεομάρτυς, 

ὡς ἔχων παῤῥησίαν, 

πρέσβυς πάντων γενήθητι, 

ὅπως κρατῶμεν στεῤῥῶς, 

᾿Ορθοδοξίας πλοῦτον. 

 

Οὐρανῶν κληρονόμος, 

῾Ιλαρίων ἐγένου τῇ μαρτυρίᾳ σου, 

ὅθεν ἡμῶν καρδίας, 

ὑπάναψον τῷ πόθῳ, 

τῆς Χριστοῦ ἀγαπήσεως, 

ἵνα σὺν σοὶ οὐρανοῦ, 

πολῖται εὑρεθῶμεν. 

 

Θεοτοκίον 

 

Νοερᾶς ἐργασίας, 

ἐργαστήρια δεῖξον τοὺς ἀνυμνοῦντάς σε, 
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καὶ μνήμην τοῦ Κυρίου, 

τοῖς δούλοις σου παράσχου, 

καὶ εὐχὴν ἀδιάλειπτον, 

ἡ γεγονυῖα ῾Αγνή, 

Χριστοῦ ἔμψυχος οἶκος. 

 

᾿ῼδὴ η΄. Τὸν Βασιλέα. 

 

῾Ιλέωσαί μοι, 

ταῖς σαῖς εὐχαῖς ῾Ιλαρίων, 

τὸν Δεσπότην ῝Ον ἔργοις παροργίζω, 

καὶ ἐν πέτρᾳ στῆσον, 

τοῦ θείου Αὐτοῦ νόμου.  

 

Λύσιν μοι δίδου, 

τῶν ἀμετρήτων σφαλμάτων, 

῾Ιλαρίων οἷς καθ᾿ ἑκάστην πίπτω, 

καὶ Χριστοῦ με δεῖξον, 

ἐν ἀληθείᾳ δοῦλον. 

 

᾿Αγάπης πλήρου, 

τοῦ ᾿Ιησοῦ τοὺς τιμῶντας, 

τοὺς σοὺς ἄθλους ὦ θεῖε Νεομάρτυς, 

ἵνα τὰ ἡδέα, 

καταφρονῶμεν κόσμου. 

 

Θεοτοκίον 

 

῾Ράνον τὴν χάριν, 

τῆς μητρικῆς σου ἀγάπης, 

τοῖς ἀεί σε ὑμνοῦσι Θεοτόκε, 

καὶ μετὰ ῾Αγίων, 

ἡμῖν τὸν κλῆρον δίδου. 

 

᾿ῼδὴ θ΄. Κυρίως Θεοτόκον. 

 

᾿Ιθύνας τὸ σὸν σκάφος, 
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ὅρμῳ Βασιλείας, 

τοῦ ᾿Ιησοῦ ῾Ιλαρίων πανάριστε, 

μνήσθητι πάντων τῶν ὅσοι, 

σεπτῶς ὑμνοῦμεν σε. 

 

῾Ωραῖος ὡς νυμφίος, 

ἐν τοῖς αἵμασί σου, 

ἀναφανεὶς ᾿Εκκλησίας καὶ καύχημα, 

ὑπὲρ Αὐτῆς ῾Ιλαρίων, 

Κυρίῳ πρέσβευε. 

 

Νικήσας ῾Ιλαρίων,  

τὸν νικήσαντά σε, 

καὶ γεγονὼς τῶν ῾Αγίων συνόμιλος, 

τῶν ᾿Ορθοδόξων τὰ πλήθη, 

ἀεὶ μνημόνευε. 

 

Θεοτοκίον 

 

᾿Αγγέλων ὑπερτέρα, 

οὖσα Θεοτόκε, 

ἀγγελικὸν ἡμᾶς βίον πορεύεσθαι, 

σὺν ῾Ιλαρίωνι θείῳ, 

Χριστῷ πρεσβεύετε. 

 

῎Αξιόν ἐστι... καὶ τὰ 

 

 

Μεγαλυνάρια 

 

Χαίροις ῾Ιλαρίων Κρήτης βλαστός, 

καὶ ῾Αγίας ῎Αννης, 

Σκήτης καύχημα ἐν Χριστῷ, 

ὁ Μωάμεθ πλάνην, 

ἐλέγξας πρὸ τυράννων, 

καὶ ἐν Βασιλευούσῃ, 

ἀθλήσας ἄριστα. 
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῾Ιλαρόν με δεῖξον τῷ ᾿Ιησοῦ, 

θεῖε ῾Ιλαρίων, 

῝Ον ἐλύπησα καὶ λυπῶ, 

ὅπως τῇ τηρήσει, 

νόμου Εὐαγγελίου, 

τύχω τῆς σωτηρίας, 

ἣν σὺ ἐπέτυχες. 

 

Πλάνης τοῦ βελίαρ γνῶσιν λαβών, 

ταύτης ἐλευθέρους, 

῾Ιλαρίων δεῖξον ἡμᾶς, 

καὶ τῇ συνειδήσει, 

μάρτυρας καθ᾿ ἑκάστην, 

ἀξίωσον γενέσθαι,  

θείαις πρεσβείαις σου. 

 

Χαίροις νεομάρτυς Χριστοῦ κλεινέ, 

ὁ ἐπανορθώσας, 

τὴν σὴν πτῶσιν θεοπρεπῶς, 

αἵματος τῇ χύσει, 

παμμάκαρ ῾Ιλαρίων, 

δι᾿ ἧς πιστῶν ἐδείχθης, 

πρέσβυς πρὸς Κύριον. 

 

Πᾶσαι τῶν ᾿Αγγέλων αἱ στρατιαί, 

Πρόδρομε Κυρίου, 

᾿Αποστόλων ἡ δωδεκάς, 

οἱ ἅγιοι Πάντες, 

μετὰ τῆς Θεοτόκου, 

ποιήσατε πρεσβείαν,  

εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς. 

 

Τρισάγιον κλπ. 

 

Εἰς τὴν ἀπόλυσιν. Στιχηρὸν προσόμοιον. 

῏Ηχος β΄. ῞Οτε ἐκ τοῦ ξύλου σε. 
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Πλάνῃ ὑπαχθεὶς τοῦ πονηροῦ, 

τὸν Χριστὸν ἀφρόνως ἠρνήσω, 

ἀλλὰ νυττόμενος, 

κέντρῳ συνειδήσεως, 

τῶν μοναστῶν ὑπενδύς,  

σχῆμα καθωμολόγησας, 

σοφῶς ῾Ιλαρίων, 

Αὐτοῦ τὴν θεότητα, 

διὸ βασάνων λαβών, 

πεῖραν καὶ τὴν κάραν ἐτμήθης, 

πάντοτε θερμῶς πρεσβεύων, 

νεομάρτυς ὑπὲρ τῶν τιμώντων σε. 

 

Δέσποινα, πρόσδεξαι,  

τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου, 

καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς, 

ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως. 

 

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου, 

εἰς σὲ ἀνατίθημι, 

Μῆτερ τοῦ Θεοῦ,  

φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου. 

 

Δι᾿ εὐχῶν. 

 

 

Στίχοι 

 

Αἵματος μάρτυς, ῾Ιλαρίων, ὑπάρχων, 

τοῖς συνειδήσει μαρτυροῦσι βοήθει. 
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