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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 19!! ΙΛΑΡΙΩΝ ΟΣΙΟΣ 
ΙΒΗΡ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 19!! 

   
 

ΙΛΑΡΙΩΝ ΟΣΙΟΣ ΙΒΗΡ 
 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 
 

(Παναγιώτου Σόμαλη) 
 
  
 

ΜΙΚΡΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
 
  
 

Εἰς τό· Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν στίχους δ΄, καὶ 
ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια τοῦ Ἁγίου. Ἦχος α΄. 

Πανεύφημοι Μάρτυρες. 
 

Ἐκ βρέφους Θεῷ ἀνατεθείς, Ἱλαρίων Ὅσιε, 
κατοικητήριον γέγονας, τοῦ θείου Πνεύματος, καὶ 

θαυματουργίαις, παραδόξοις ἔλαμψας, στηρίζων τοὺς 
πιστῶς προσιόντας σοι, καὶ καταβέβληκας, πονηρῶν 

πνεύματων ἅπασαν, τὴν ἀπάτην, οἷα ἐνθεώτατος. 
 

http://voutsinasilias.blogspot.gr/2013/11/19.html
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Ὀλύμπου ἐν ὄρει ἀνελθών, Ἱλαρίων πάνσοφε, πρὸς 
οὐρανοῦ ἀνεπτέρωσας, κάλλος ἀμήχανον, ὁλικῇ 

ἐφέσει, νοῦν καὶ τὴν διάνοιαν, Ἀγγέλων πολιτείαν 
μιμούμενος, διὸ ἀνέδραμες, πρὸς οὐράνια σκηνώματα, 

ἱκετεύων, ὑπὲρ τῶν τιμώντων σε. 
 

Ἰάσεων ἔδειξεν πηγήν, τὸ σεπτόν σου λείψανον, ὁ 
Παντοδύναμος Κύριος, ᾧ εὐηρέστησας, Πάτερ Ἱλαρίων, 

τῷ ἀμέμπτῳ βίῳ σου, νεκρώσας τῆς σαρκὸς τὰ 
σκιρτήματα, καὶ νῦν ἱκέτευε, δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς 

ἡμῶν, τὴν εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Τοὺς πίστει τελοῦντας εὐλαβῶς, τὴν ἁγίαν μνήμην 
σου, καὶ τὸν σὸν βίον γεραίροντας, σκέπε καὶ φύλαττε, 
τῇ σῇ προστασίᾳ, Ἱλαρίων Ὅσιε, ἐκ πάσης ἐπηρείας καὶ 
θλίψεως, Χριστὸν αἰτούμενος, δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς 

ἡμῶν, τὴν εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Δόξα. Ἦχος δ΄. 
 

Τῇ τοῦ Κυρίου ἀγάπῃ, ἀπὸ παιδὸς στοιχειωθείς, 
πάσης ὑλικῆς φροντίδος σαὐτὸν ἐμακρυνας, Ἱλαρίων 

μακάριε· καὶ τῆς σαρκὸς τὸ φρόνημα νεκρώσας, τῆς ἐν 
Χριστῷ ζωῆς τὰς χάριτας, θαυμαστῶς ἐπλούτησας, 

ὑπερφυῶς ἀγωνισάμενος, καὶ πάντας εὐεργετῶν, τῇ 
τῶν θαυμάτων ἐνεργείᾳ· καὶ νῦν ἀπαύστως πρέσβευε, 

σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
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Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
 

Ἐκ παντοίων κινδύνων, τοὺς δούλους Σου φύλαττε, 
εὐλογημένη Θεοτόκε, ἵνα Σὲ δοξάζομεν, τὴν ἐλπίδα 

τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
 
 

Ἀπόστιχα. Ἦχος β΄. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ. 
 

Δεῦτε τῶν εὐσεβῶν, Ἰβήρων αἱ χορεῖαι, τελέσωμεν ἐν 
ὕμνοις, τὴν μνήμην τὴν ἁγίαν, τοῦ θείου Ἱλαρίωνος. 

 
  
 

Στ.: Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου 
Αὐτοῦ. 

 
Θαύμασιν ἀληθῶς, μεγίστοις Ἱλαρίων, φαιδρύνας 

τὴν ζωήν σου, ἐξέστησας τοὺς πάντας, τῇ σοὶ δοθείσῃ 
χάριτι. 

 
Στ.: Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον. 

 
Ἔχων πρὸς τὸν Χριστόν, μεγίστην παῤῥησίαν, 

δυσώπει Ἱλαρίων, ὑπὲρ τῶν προστρεχόντων, πιστῶς τῇ 
προστασίᾳ σου. 

 
Δόξα. Τριαδικόν. 

 
Δύναμιν παρὰ Σοῦ, λαβὼν Τριὰς Ἁγία, ὁ θεῖος 

Ἱλαρίων, εἰργάσατο ἐν κόσμῳ, ξένα τε καὶ παράδοξα. 
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Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

 
Χαῖρε Μῆτερ Θεοῦ, ὑπερευλογήμενη, Παντάνασσα 

Μαρία, βροτῶν τε καὶ Ἀγγέλων, τὸ ἔξοχον ἀγλάϊσμα  
 
 

Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον. 
 
  
 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως. 
 

Θεῖον βλάστημα, τῆς Ἰβηρίας, μέγα καύχημα, 
Θεσσαλονίκης, ἀνεδείχθης Ἱλαρίων μακάριε, ἀνατεθεὶς 

γὰρ Θεῷ ἐκ νεότητος, θαυματουργίας ἐδέξω τὸ 
χάρισμα, Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, 

δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
 

Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν τὴν σωτηρίαν τοῦ γένους 
ἡμῶν, ἀνυμνοῦμεν Θεοτόκε Παρθένε· ἐν τῇ σαρκὶ γὰρ 
τῇ ἐκ σοῦ προσληφθείσῃ, ὁ Υἱός σου καὶ Θεὸς ἡμῶν τὸ 
διὰ Σταυροῦ καταδεξάμενος πάθος, ἐλυτρώσατο ἡμᾶς, 

ἐκ φθορᾶς ὡς φιλάνθρωπος. 
 
  
 

Ἀπόλυσις. 
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ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 

 
 

Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, τό· Μακάριος ἀνήρ. Εἰς δὲ τό· 
Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν στίχους στ΄, καὶ ψάλλομεν τὰ 

ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος πλ. δ΄. Ὢ τοῦ παραδόξου 
θαύματος. 

 
Πάτερ, Ἱλαρίων Ὅσιε, πόθῳ τρωθεὶς τοῦ Χριστοῦ, 

τοῖς αὐτοῦ ἠκολούθησας, ἴχνεσι θερμότατα, παριδὼν 
τὰ ἐπίκηρα, καὶ πρὸς τὰ ἄνω, κατεπειγόμενος, ἄσαρκος 

ὤφθης, τῇ πολιτείᾳ σου, ὦ τῶν ἀγώνων σου, τῶν 
πολλῶν μακάριε, δι’ ὧν ζωῆς, ἀϊδίου ἔτυχες, ἀσκήσας 

ἄριστα. 
 

Πάτερ, Ἱλαρίων Ὅσιε, ἐν τῇ ἁγίᾳ Σιών, πορευθεὶς 
προσεκύνησας, πάντα τὰ πανίερα, καὶ σεπτὰ 

προσκυνήματα, καὶ ἐν τῇ λαύρᾳ, ἐγκατεβίωσας, τοῦ 
θείου Σάββα, αὐτὸν μιμούμενος, ἕως οὗ ὤφθη σοι, ἡ 

πανυπερύμνητος, Μήτηρ Θεοῦ, σοῦ πατρὸς ὴν 
κοίμησιν, σαφῶς μηνύουσα. 

 
Πάτερ, Ἱλαρίων Ὅσιε, χερσὶ πενήτων τὸν σόν, 

πλοῦτον χαίρων διένειμας, καὶ ποιμὴν πανάριστος, 
μοναστῶν ἀναδέδειξαι, καὶ εἰς Ὀλύμπου, ἐλθὼν 

κατώκησας, τὸ ὄρος φεύγων, βροτῶν τὸν ἔπαινον, ὅμως 
ὁ Κύριος, πάλιν σε ἐδοξάσεν, ὑπερφυῶς, καὶ θαυμάτων 

ἔδειξεν, πηγὴν ἀστείρευτον. 
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Πάτερ, Ἱλαρίων Ὅσιε, καὶ ἐν τῇ Ῥώμῃ τοῖς σοῖς, 
θαυμασίοις ἐξέπληξας, τοὺς πιστοὺς καὶ ἤσχυνας, τοὺς 

ἀπίστους μακάριε, Θεσσαλονίκη δὲ σὲ ἐδέξατο, σαῖς 
εὐλογίαις, αὐτὴν πλουτίζοντα, καὶ τὸν αἰχμάλωτον, 

ἔσωσας διάκονον, ταῖς σαῖς εὐχαῖς, καὶ νοσοῦσιν ἴασιν, 
ἀφθόνως δέδωκας. 

 
Πάτερ, Ἱλαρίων Ὅσιε, τὴν κοίμησίν σου προγνούς, 
τῶν ἀχράντων μετέλαβες, μυστηρίων αἴνεσιν, 

ἀναπέμπων τῷ Κτίστῃ σου, οὗ ἀνωδύνως, τὴν σὴν 
παρέθηκας, ψυχὴν εἰς χεῖρας, καὶ τὸν ἀμάραντον, 

στέφανον εἴληφας, τῶν σῶν κόπων ἔπαθλον, καὶ τῆς 
τρυφῆς, τῆς ἀγήρω μέτοχος, ἀξίως γέγονας. 

 
Πάτερ, Ἱλαρίων Ὅσιε, τῶν ὑπὲρ νοῦν ἀγαθῶν, 

κληρονόμος γενόμενος, καὶ Ἁγίων σύσκηνος, καὶ 
Ἀγγέλων συνόμιλος, τοὺς τὴν σεπτήν σου μνήμην 

γεραίροντας, καὶ τῇ πρεσβείᾳ τῇ σῇ προστρέχοντας, 
σκέπε καὶ φύλαττε, ἀπὸ πάσης θλίψεως, τὴν ἐκ Θεοῦ, 

εὐλογίαν Ἅγιε, ἡμῖν αἰτούμενος. 
 

Δόξα. Ἦχος πλ. β΄. 
 

Σήμερον, ὁ θεοειδὴς τῆς Ἰβηρίας βλαστός, Ἱλαρίων ὁ 
ἔνδοξος, ὡς ἑωσφόρος ἐξέλαμψεν, ἐν τῷ τῆς Ἐκκλησίας 

στερεώματι, τῇ ἐτησίῳ μνήμην αὐτοῦ. Δεῦτε οὖν τῶν 
φιλοσίων οἱ χοροί, χαρμονικῶς πανηγυρίσωμεν, καὶ 

τοῦτον ἀνυμνήσωμεν, ἐν εὐλαβείᾳ ψάλλοντες· Χαίροις, 
ὁ ἀπὸ βρέφους τῷ Θεῷ ἀνατεθείς, ὥσπερ ὁ μέγας 
Σαμουήλ, καὶ τὸ δοθέν σοι τάλαντον, εἰς ἑκατὸν 
αὐξήσας· χαίροις, ἐπίγειε ἄγγελε, μοναζόντων 
καλλονή, καὶ τῆς ἀσκητικῆς πολιτείας, λαμπρὰ 



[7] 
 

ὑποτύπωσις· χαίροις, νοσούντων ἰατρός, δαιμόνων 
διώκτης, καὶ πάντων τῶν ἐν ἀνάγκαις καὶ κινδύνοις, 

ἀντιλήπτωρ ταχύτατος. Παῤῥησίαν ἔχων πρὸς Χριστὸν 
τὸν Θεόν, μὴ παύσῃ πρεσβεύων Πάτερ, ἐλεηθῆναι τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν. 
 
 

 Καὶ νῦν. Θεοτοκίον 
 

Τίς μὴ μακαρίσει σε, Παναγία Παρθένε; τίς μὴ 
ἀνυμνήσει σου τὸν ἀλόχευτον τόκον; ὁ γὰρ ἀχρόνως ἐκ 
Πατρὸς ἐκλάμψας Υἱὸς μονογενής, ὁ αὐτός ἐκ σοῦ τῆς 

Ἁγνῆς προῆλθεν, ἀφράστως σαρκωθείς, φύσει Θεὸς 
ὑπάρχων, καὶ φύσει γενόμενος ἄνθρωπος δι' ἡμᾶς, οὐκ 

εἰς δυάδα προσώπων τεμνόμενος, ἀλλ' ἐν δυάδι 
φύσεων, ἀσυγχύτως γνωριζόμενος. Αὐτὸν ἱκέτευε, 
σεμνὴ Παμμακάριστε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

 
  
 

Φῶς ἱλαρόν. Εἴσοδος. Προκείμενον τῆς ἡμέρας. 
Ἀναγνώσματα. 

 
  
 

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. (Κεφ. γ' 1) 
 

Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἅψηται 
αὐτῶν βάσανος. Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων 

τεθνάναι, καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν, καὶ ἡ 
ἀφ’ ἡμῶν πορεία σύντριμμα· οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. Καί 

γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν 
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ἀθανασίας πλήρης. Καὶ ὀλίγα παιδευθέντες, μεγάλα 
εὐεργετηθήσονται· ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτούς, καὶ 

εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ. Ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ 
ἐδοκίμασεν αὐτούς, καὶ ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας 

προσεδέξατο αὐτούς. Καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν 
ἀναλάμψουσι, καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάμῃ 

διαδραμοῦνται. Κρινοῦσιν ἔθνη, καὶ κρατήσουσι λαῶν, 
καὶ βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας. Οἱ 

πεποιθότες ἐπ’ αὐτόν, συνήσουσιν ἀλήθειαν, καὶ οἱ 
πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσμενοῦσιν αὐτῷ· ὅτι χάρις καί 

ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς 
ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ. 

 
  
 

Σοφίας Σολομῶντος τὸ ἀνάγνωσμα.  (Κεφ. ζ′.7) 
 

Δίκαιος, ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. 
Γῆρας γὰρ τίμιον οὐ τὸ πολυχρόνιον, οὐδὲ ἀριθμῷ ἐτῶν 

μεμέτρηται. Πολιὰ δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καὶ 
ἡλικία γήρως βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῷ 

γενόμενος, ἠγαπήθη· καὶ ζῶν μεταξὺ ἁμαρτωλῶν, 
μετετέθη. Ἡρπάγη, μὴ κακία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ, ἢ 

δόλος ἀπατήσῃ ψυχὴν αὐτοῦ· βασκανία γὰρ 
φαυλότητος ἀμαυροῖ τὰ καλά, καὶ ῥεμβασμὸς 

ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεὶς ἐν 
ὀλίγῳ, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς· ἀρεστὴ γὰρ ἦν 
Κυρίῳ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ· διὰ τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου 

πονηρίας. Οἱ δὲ λαοὶ ἰδόντες καὶ μὴ νοήσαντες, μηδὲ 
θέντες ἐπὶ διανοίᾳ τὸ τοιοῦτον, ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν 

τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς 
αὐτοῦ.   
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Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. (Κεφ. ε' 15) 
 

Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς 
αὐτῶν, καὶ ἡ φροντὶς αὐτῶν παρὰ Ὑψίστῳ. Διὰ τοῦτο 

λήψονται τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπείας, καὶ τὸ διάδημα 
τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου· ὅτι τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ 

σκεπάσει αὐτούς, καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. 
Λήψεται πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ, καὶ ὁπλοποιήσει 

τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχθρῶν. Ἐνδύσεται θώρακα, 
δικαιοσύνην· καὶ περιθήσεται κόρυθα, κρίσιν 
ἀνυπόκριτον. Λήψεται ἀσπίδα ἀκαταμάχητον 

ὁσιότητα· ὀξυνεῖ δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς ῥομφαίαν. 
Συνεκπολεμήσει αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπὶ τοὺς παράφρονας· 
πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν, καὶ ὡς ἀπὸ 
εὐκύκλου τόξου, τῶν νεφῶν, ἐπὶ σκοπὸν ἁλοῦνται· καὶ 

ἐκ πετροβόλου θυμοῦ πλήρεις ῥιφήσονται χάλαζαι. 
Ἀγανακτήσει κατ’ αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης· ποταμοὶ δὲ 

συγκλύσουσιν ἀποτόμως. Ἀντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦμα 
δυνάμεως, καὶ ὡς λαῖλαψ ἐκλικμήσει αὐτούς, καὶ 

ἐρημώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία, καὶ ἡ κακοπραγία 
περιτρέψει θρόνους δυναστῶν. Ἀκούσατε οὖν βασιλεῖς, 
καὶ σύνετε· μάθετε δικασταὶ περάτων γῆς. Ἐνωτίσασθε 
οἱ κρατοῦντες πλήθους, καὶ γεγαυρωμένοι ἐπὶ ὄχλοις 
ἐθνῶν· ὅτι ἐδόθη παρὰ Κυρίου ἡ κράτησις ὑμῖν, καὶ ἡ 

δυναστεία παρὰ Ὑψίστου. 
 

Λιτή. Ἦχος α΄. 
 

Πάλαι μὲν ἡ βασιλεύουσα τῶν πόλεων, τὴν σορὸν 
τῶν λειψάνων σου πλουτοῦσα, τῶν ἰαμάτων 

ἀνεξάντλητον πηγήν, ἐν Κυρίῳ ἠγάλλετο, θεοφόρε 
Ἱλαρίων. Ἡμεῖς δὲ νῦν, κᾂν τούτων στερούμεθα, ὅμως 
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τὴν σὴν εἰκόνα πιστῶς ἀσπαζόμεθα, καὶ τῆς σῆς 
προστασίας ὁσημέραι ἀπολαύοντες, ἀξιοχρέως 

ὑμνοῦμέν σε. Πρέσβευε δεόμεθα, παμμακάριστε 
Πάτερ, ῥυσθῆναι ἡμᾶς θλίψεων καὶ κινδύνων, καὶ ἀπὸ 

πάσης προσβολῆς τοῦ πονηροῦ, τοὺς ἑορτάζοντας 
πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου. 

 
Ὁ αὐτός. 

 
Τὸν πατριάρχην Ἀβραὰμ ἐμιμήσω, Ἱλαρίων μακάριε· 

ἀκήκοας γὰρ ὡς ἐκεῖνος, τῆς φωνῆς τοῦ 
Παντοκράτορος, μυστικῶς καλούσης σε· ἔξελθε ἐκ τῆς 

γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου, καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ 
πατρός σου, καὶ δεῦρο εἰς τὴν γῆν, ἣν ἄν σοι δείξω· 

διόπερ καταλείψας τὴν πάντα τὰ ἐκεῖθεν σεπτὰ 
προσκυνήματα, ἐν τῇ Λαύρᾳ τοῦ Ἡγιασμένου Σάββα 

ἐλθὼν κατώκησας, μιμούμενος ἐκείνου, τὴν 
ὑπεράνθρωπον ἄσκησιν. Καὶ νῦν σὺν αὐτῷ, τῷ 

δεσποτικῷ θρόνῳ παριστάμενος, αἴτησαι ἡμῖν τὸ μέγα 
ἔλεος. 

 
Ἦχος β΄. 

 
Τὸν θαυματουργὸν ἀσκητήν, καὶ περιφανῆ τῆς 

Ἰβηρίας ἀστέρα, Ἱλαρίωνα τὸν πάνσεπτον, δεῦτε 
πάντες ἀνυμνήσωμεν, καὶ τὰ ἐκείνου κατορθώματα 

γεραίροντες, ἐν κατανύξει ψυχῆς ἐκβοήσωμεν· Χριστὸν 
ἀπαύστως ἱκέτευε, τὸν σὲ λαμπρῶς θαυμαστώσαντα, 

διδόναι ἡμῖν πταισμάτων λύσιν, καὶ πειρασμῶν 
ἀπολύτρωσιν, καὶ τῆς μελλούσης ζωῆς, ἀξιωθῆναι 

Ἅγιε. 
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Ὁ αὐτός. 
 

Ὁ τὸν αἰχμάλωτον διάκονον, τῶν σεσμῶν 
λυτρωσάμενος, ὁ τὸν παράλυτον γεωργὸν ἀνορθώσας, 
καὶ τὸν νοσοῦντα παῖδα θαυμαστῶς ἰασάμενος, τῷ τῶν 

εὐχῶν σου φαρμάκῳ, Ἱλαρίων θεοδόξαστε, τῶν 
ἀσκητῶν ἀκροθίνιον, μνήσθητι ἡμῶν τῶν ἀναξίων, τῶν 

πιστῶς προσδραμόντων τῇ προστασίᾳ σου, καὶ 
ἐπίβλεψον ἐφ’ ἡμᾶς ἱλαρῶς, παρέχων ἑνὶ ἑκάστῳ, τὰ 

πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα. 
 

Δόξα. Ἦχος γ΄. 
 

Ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, 
σαὐτὸν καθηράμενος, Ἱλαρίων ὁσιώτατε, τοῖς 

ἀσκητικοῖς καμάτοις σου, ἑωρακέναι κατηξιώθης, τὴν 
Ἀειπάρθενον Θεοτόκον, ἔτι δὲ καὶ τῆς προστασίας 

αὐτῆς, λαβεῖν πεῖραν ἐναργῶς· τὸν γὰρ κακόδοξον καὶ 
γόητα νομίσαντά σε, ἀρχιμανδίτην τῶν ἐν Ὀλύμπῳ 

μονῶν, ἐπιφανεῖσα ἡ Παντάνασσα ἤλεγξε, καὶ 
θεράποντά σε γνήσιον, τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ 

ἐμαρτύρατο. Καὶ νῦν σὺν αὐτῇ, μὴ παύσῃ δυσωπῶν 
διηνεκῶς, τὸν ἐν Τριάδι Θεόν, δωρήσασθαι εἰρήνην ταῖς 

ψυχαῖς ἡμῶν. 
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Ἀσπόρως ἐκ θείου Πνεύματος, βουλήσει δὲ Πατρός, 

συνείληφας Υἱὸν τὸν τοῦ Θεοῦ, ἐκ Πατρὸς ἀμήτορα, 
πρὸ τῶν αἰώνων ὑπάρχοντα, δι' ἡμᾶς δὲ ἐκ σοῦ 

ἀπάτορα γεγονότα, σαρκὶ ἀπεκύησας, καὶ βρέφος 
ἐγαλούχησας. Διὸ μὴ παύσῃ πρεσβεύειν, τοῦ 

λυτρωθῆναι κινδύνων τὰς ψυχὰς ἡμων. 
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Εἰς τὸν Στίχον. Ἦχος πλ. α΄. Χαίροις ἀσκητικῶν. 
 

Χαίροις, ὁ τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ νεότητος 
ἐπ’ ὤμων ἀράμενος, καὶ τούτῳ ἀκολουθήσας, ἐν 

ὁλοτρόπῳ σπουδῇ, καὶ πολλῇ ἀσκήσει, βίου κρείττονος, 
ἐπίγειε ἄγγελε, καὶ οὐράνιε ἄνθρωπε, τῶν 
μοναζόντων, τὸ λαμπρὸν ἐγκαλλώπισμα, 

παμμακάριστε, Ἱλαρίων Πατὴρ ἡμῶν, κλῖμαξ ἡ 
ἐπουράνιος, ἡ πάντας ἀνάγουσα, πρὸς ὑψηλὴν 

θεωρίαν, τοῦ Παντοκράτορος Ὅσιε, Ὃν νῦν ἐκδυσώπει, 
ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι, τὸ μέγα ἔλεος. 

 
Στ.: Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου 

Αὐτοῦ. 
 

Χαίροις, ἀκτημοσύνης κανών, καὶ ἐναρέτου 
πολιτείας ὑπόδειγμα, τὸ σκεῦος τῆς σωφροσύνης, τῆς 

εὐσεβείας φωστήρ, ταπεινοφροσύνης τὸ κειμήλιον, 
πατὴρ ὁ φιλόστοργος, ὁ παιδεύων πρὸς ἔνθεον, τρίβον 
σὰ τέκνα, τοῖς σοῖς θείοις διδάγμασιν, ὁ συνόμιλος, τῶν 

δικαίων καὶ σύσκηνος, χαίροις τῆς Θεομήτορος, 
θεράπων ὁ γνήσιος, θαυματουργὲ Ἱλαρίων, τῶν ἐν 
ἀνάγκαις βοήθεια, Χριστὸν ἐκδυσώπει, ταῖς ψυχαῖς 

ἡμῶν δοθῆναι, τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Στ.: Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον. 
 

Χαίροις, τῆς Ἰβηρίας βλαστός, Θεσσαλονίκης τὸ 
περίβλεπτον καύχημα, καὶ πάντων τῶν ὀρθοδόξων, 

χριστιανῶν ἀληθῶς, συμπαθὴς μεσίτης πρὸς τὸν 
Κύριον, Ὁσίων ἀγλάϊσμα, Ἱλαρίων θεσπέσιε, τῶν 

ἱερέων, τὸ φαιδρὸν ἐγκαλλώπισμα, καὶ ἰάσεων, ἡ πηγὴ 
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ἡ ἀκένωτος, ὁ πάντων τὰ νοσήματα, ταχέως ἰώμενος, 
Χριστὸν ἱκέτευε Πάτερ, τοῖς σὲ τιμῶσι δωρήσασθαι, 
εἰρήνην ἐξ ὕψους, ἱλασμὸν καὶ σωτηρίαν, καὶ μέγα 

ἔλεος. 
 

Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄. 
 

Σήμερον, χαίρουσιν ἐπὶ τῇ μνήμῃ σου, θαυματοφόρε 
Πάτερ Ἱλαρίων, ἥ τε παλαιὰ καὶ ἡ νέα Ῥώμη, καὶ πᾶσαι 

αἱ πόλεις καὶ χῶραι ἐξ ὧν διῆλθες, εὐεργετῶν τοὺς 
πάντας καὶ ἰώμενος, ὡς ὁ Δεσπότης Χριστός. 

Ἀγάλλεται δὲ καὶ ἡ Θεσσαλονίκη· ἐν ταύτῃ γὰρ τὸν τῆς 
ἀσκήσεως δρόμον τετέλεκας, εἰρηνικῶς καὶ ἀνωδύνως 
ἀπελθών, πρὸς τὰ οὐράνια σκηνώματα. Πλέον ὅμως 

πάντων γάννυται ἐν σοί, Ἰβηρία ἡ ἐπίγειος πατρίς σου, 
καὶ τὴν σὴν κοίμησιν χαρμονικῶς πανηγυρίζει· ἐξ 

αὐτῆς γὰρ ἐβλάστησας, ὡς ἄνθος εὐωδέστατον, καὶ 
ἀγγελικῶς βιώσας ἐν σώματι, τῷ Κυρίῳ ἐδούλευσας, ὡς 

πιστὸς θεράπων Ὅσιε. Καὶ νῦν τῆς θείας τρυφῆς, σὺν 
τοῖς ἀπ’ αἰῶνος Ἁγίοις ἀπολαύων, ἀδιαλείπτως 

πρέσβευε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
 

Ἀνύμφευτε Παρθένε, ἡ τὸν Θεὸν ἀφράστως 
συλλαβοῦσα σαρκί, Μήτηρ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου, σῶν 

οἰκετῶν παρακλήσεις δέχου Πανάμωμε, ἡ πᾶσι 
χορηγοῦσα καθαρισμὸν τῶν πταισμάτων, νῦν τὰς 

ἡμῶν ἱκεσίας προσδεχομένη, δυσώπει σωθῆναι πάντας 
ἡμᾶς.  
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Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον. 
 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως. 
 

Θεῖον βλάστημα, τῆς Ἰβηρίας, μέγα καύχημα, 
Θεσσαλονίκης, ἀνεδείχθης Ἱλαρίων μακάριε, ἀνατεθεὶς 

γὰρ Θεῷ ἐκ νεότητος, θαυματουργίας ἐδέξω τὸ 
χάρισμα, Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, 

δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
 

Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν τὴν σωτηρίαν τοῦ γένους 
ἡμῶν, ἀνυμνοῦμεν Θεοτόκε Παρθένε· ἐν τῇ σαρκὶ γὰρ 
τῇ ἐκ σοῦ προσληφθείσῃ, ὁ Υἱός σου καὶ Θεὸς ἡμῶν τὸ 
διὰ Σταυροῦ καταδεξάμενος πάθος, ἐλυτρώσατο ἡμᾶς, 

ἐκ φθορᾶς ὡς φιλάνθρωπος. 
 
  
 

Ἀπόλυσις. 
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ΟΡΘΡΟΣ 
 
 

Μετὰ τὴν α΄ στιχολογίαν, κάθισμα. Ἦχος πλ. α΄. Τὸν 
συνάναρχον Λόγον. 

 
Ἐν ἀσκήσει ἐκλάμψας ἀπὸ νεότητος, τοῦ 

Παρακλήτου ἐδέξω, τὰς δαψιλεῖς δωρεάς, Ἱλαρίων 
ἀσκητῶν θεῖον ἀγλάϊσμα, καὶ τῶν θαυμάτων 

αὐτουργός, θεοφόρε γεγονώς, παρέχεις ἑνὶ ἑκάστῳ, 
ταῖς πρὸς Θεόν σου πρεσβείαις, τῶν αἰτημάτων τὴν 

ἐκπλήρωσιν. 
 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
 

Ἀπειρόγαμε Νύμφη Θεογεννήτρια, ἡ τῆς Εὔας τὴν 
λύπην χαροποιήσασα, ἀνυμνοῦμεν οἱ πιστοὶ καὶ 

προσκυνοῦμέν Σε, ὅτι ἀνήγαγες ἡμᾶς, ἐκ τῆς ἀρχαίας 
ἀρᾶς, καὶ νῦν δυσώπει ἀπαύστως, πανύμνητε Παναγία, 

εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς. 
 
  
 

Μετὰ τὴν β΄ στιχολογίαν, κάθισμα. Ἦχος δ΄. Ταχὺ 
προκατάλαβε. 

 
Ἀστὴρ ὡς ὑπέρλαμπρος ἐξ Ἰβηρίας ἡμῖν, ἀνέτειλε 

σήμερον ὁ ἀσκητὴς τοῦ Χριστοῦ, Ἱλαρίων ὁ πάνσεπτος, 
ὁ ἐν Θεσσαλονίκῃ, θεαρέστως βιώσας, χάρισιν 
οὐρανίοις, μυστικῶς ἀνταμείβων, τοὺς πόθῳ 

ἑορτάζοντας, αὐτοῦ τὸ μνημόσυνον. 
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Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
 

Ἡ  μόνη κυήσασα τὸν Ποιητὴν τοῦ παντός, ἡ μόνη 
κοσμήσασα τὴν ἀνθρωπότητα, τῷ τόκῳ Σου ἄχραντε, 
ῥῦσαί με τῶν παγίδων, τοῦ δολίου βελίαρ, στῆσόν με 

ἐπὶ πέτραν, τῶν Χριστοῦ θελημάτων, Αὐτὸν 
ἐκδυσωποῦσα ἐκτενῶς, Ὃν ἐσωμάτωσας. 

 
  
 

Μετὰ τὸν Πολυέλεον, κάθισμα. Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν 
τῷ Σταυρῷ. 

 
Ὡς θεοφόρος τοῦ Σωτῆρος θεράπων, μὴ διαλίπῃς 

ἐκτενῶς ἱκετεύων, ὑπὲρ ἡμῶν δεόμεθα ἀοίδιμε, πάσης 
ἡμᾶς περιστάσεως, καὶ ἀνάγκης καὶ βλάβης, Ἱλαρίων 
Ὅσιε, καὶ παντοίων κινδύνων, ῥύεσθαι Πάτερ πάντας 

τοὺς πιστῶς, τῶν πρεσβειῶν σου, τῇ σκέπῃ 
προστρέχοντας. 

 
Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

 
Ὁ ἐπὶ θρόνου Χερουβὶμ καθεζόμενος, καὶ ἐν τοῖς 

κόλποις τοῦ Πατρὸς αὐλιζόμενος, ὡς ἐπὶ θρόνου 
κάθηται ἁγίου αὐτοῦ, Δέσποινα ἐκ κόλποις Σου, 

σαρκικῶς ὁ Θεὸς γάρ, ὄντως ἐβασίλευσεν, ἐπὶ πάντα τὰ 
ἔθνη, καὶ συνετῶς νῦν ψάλλομεν αὐτῷ, ὃν ἐκδυσώπει, 

σωθῆναι τοὺς δούλους Σου. 
 
  
 

Τὸ α΄ ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου. 
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Προκείμενον: Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ 

Ὁσίου Αὐτοῦ. 
 

Στ.: Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον. 
 

Εὐαγγέλιον, ἐν τῷ ὄρθρῳ τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου. 
 

Ὁ Ν΄ ψαλμός. 
 

Δόξα: Ταῖς τοῦ Σοῦ Ὁσίου... 
 

Καὶ νῦν: Ταῖς τῆς Θεοτόκου... 
 

Ἰδιόμελον. Ἦχος β΄. Στ.: Ἐλέησόν με ὁ Θεός... 
 

Ὁ τὸν αἰχμάλωτον διάκονον, τῶν σεσμῶν 
λυτρωσάμενος, ὁ τὸν παράλυτον γεωργὸν ἀνορθώσας, 
καὶ τὸν νοσοῦντα παῖδα θαυμαστῶς ἰασάμενος, τῷ τῶν 

εὐχῶν σου φαρμάκῳ, Ἱλαρίων θεοδόξαστε, τῶν 
ἀσκητῶν ἀκροθίνιον, μνήσθητι ἡμῶν τῶν ἀναξίων, τῶν 

πιστῶς προσδραμόντων τῇ προστασίᾳ σου, καὶ 
ἐπίβλεψον ἐφ’ ἡμᾶς ἱλαρῶς, παρέχων ἑνὶ ἑκάστῳ, τὰ 

πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα. 
 
 

Εἶτα, οἱ Κανόνες· τῆς Θεοτόκου εἰς στ΄, καὶ τοῦ 
Ἁγίου εἰς η΄, οὗ ἡ ἀκροστιχὶς ἐν τῇ η΄ καὶ θ΄ ᾠδή: 

Παναγιώτου. 
 

ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. 
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Ὑμνῆσαι τολμήσας ὁ ἐναγής, τὴν σὴν πολιτείαν, 
Ἱλαρίων θαυματουργέ, τὴν σὴν ἐξαιτοῦμαι μεσιτείαν, 

πρὸς τὸν λαμπρῶς σὲ δοξάσαντα Κύριον. 
 

Ἐκ βρέφους Κυρίῳ ἀνατεθείς, Πάτερ Ἱλαρίων, ὡς ὁ 
δίκαιος Σαμουήλ, τῆς χάριτος γέγονας δοχεῖον, καὶ 

ἀσκητῶν ἱερὸν ἐγκαλλώπισμα. 
 

Τὴν ἔρημον ὤκησας Καρετζᾶ, καὶ τὴν πολιτείαν 
ἐμιμήσω τοῦ Βαπτιστοῦ, νηστείαις μακραῖς καὶ 

ἀγρυπνίαις, σαρκὸς νεκρώσας τὸ φρόνημα Ὅσιε. 
 

Βιώσας ὡς ἄγγελος ἐπὶ γῆς, Ἀγγέλων τῆς δόξης, 
ἠξιώθης ἐν οὐρανοῖς, μεθ’ ὧν ἐκδυσώπει Ἱλαρίων, 

δοῦναι ἡμῖν τῶν πταισμάτων συγχώρησιν. 
 

Θεοτοκίον. 
 

Ἡ σώζουσα πάντας τοὺς γηγενεῖς, ἀεί τε κινδύνων, 
λυτρουμένη τῶν χαλεπῶν, σῷζε νῦν ἐκ βλάβης Σοὺς 

ἱκέτας, κατακρατούσης ἡμᾶς Θεονύμφευτε. 
 
  
 

ᾨδὴ γ΄. Οὐρανίας ἁψῖδος. 
 

Ἐν σπηλαίῳ βιώσας ὡς ἐν σαρκὶ ἄγγελος, ἀσκητῶν 
συνήθροισας δῆμον, αὐτῶν ἡγούμενος, καὶ σὺν ἐκείνοις 
αἰνῶν, ἀδιαλείπτως τὸν Κτίστην, ὃν ἡμῖν ἱλέωσαι, τοῖς 

εὐφημοῦσί σε. 
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Τὸν σὸν ἄμεμπτον βίον καὶ τὴν πολλὴν ἄσκησιν, 
βλέπων ὁ ἐπίσκοπος Πάτερ, καθαιγιάζει σε, ὡς ἱερέα 

Θεοῦ, σὺ δὲ ἀνθρώπων τὴν δόξαν, φεύγων τὴν 
ταπείνωσιν, μᾶλλον ἠγάπησας. 

 
Τῶν ληστῶν σε λυτροῦται ἐπιδρομῆς Ὅσιε, ὁ Σωτὴρ 

καὶ γὰρ προσκυνῆσαι, αὐτοῦ ἠθέλησας, τάφον τὸν 
ἅγιον, ἐν τῇ Σιὼν Ἱλαρίων, Ἰβηρίας βλάστημα, τὸ 

ἱερώτατον. 
 

Ἀνωτέρους ἐκ πάσης ἐπιφορᾶς φύλαττε, Πάτερ 
Ἱλαρίων τοὺς πίστει, σὲ μακαρίζοντας, καὶ δίδου ἅπασι, 

ταῖς πρὸς Θεόν Σου πρεσβείαις, φωτισμὸν καὶ ἴασιν, 
καὶ μέγα ἔλεος. 

 
Θεοτοκίον. 

Ἡ περίδοξος πόλις καὶ λογικὴ Δέσποινα, τοῦ 
παμβασιλέως δυσώπει, Θεοχαρίτωτε, τῆς ἄνω πόλεως, 

οἰκήτορά με γενέσθαι, καὶ μὴ καταισχύνῃς με, τῆς 
προσδοκίας μου. 

 
Κάθισμα. Ἦχος πλ. δ΄. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. 

 
Τῆς σαρκὸς ἐκμαράνας τὰς ἡδονάς, καὶ τὰ πάθη 

νεκρώσας φόβῳ Θεοῦ, ὅλον καθιέρωσας, σεαυτὸν τῷ 
Κυρίῳ σου, συγγενεῖς καὶ πλοῦτον, οὐδὲν λογισάμενος, 

πάντα καταλείψας, τοῦ κόσμου τὰ μάταια, ὅθεν 
ἀνεδείχθης, Ἱλαρίων τρισμάκαρ, Ἀγγέλων συνόμιλος, 

μοναστῶν ἐγκαλλώπισμα, Ἰβηρίας ἀγλάϊσμα, 
πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν 

δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην 
σου. 
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Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

 
Χαριστήριον αἶνον χρεωστικῶς, ὡς ἡ Χήρα ἐκείνη δύο 
λεπτά, προσφέρω σοι Δέσποινα, ὑπὲρ πασῶν τῶν 

χαρίτων σου· σὺ γὰρ ὤφθης σκέπη, ὁμοῦ καὶ βοήθεια, 
πειρασμῶν καὶ θλίψεων, ἀεί με ἐξαίρουσα. Ὅθεν ὡς ἐκ 
μέσου, φλογιζούσης καμίνου, ῥυσθεὶς τῶν θλιβόντων 

με, ἐκ καρδίας κραυγάζω σοι· Θεοτόκε βοήθει μοι, 
πρεσβεύουσα τῷ σῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ, τῶν πταισμάτων 

ἄφεσιν δοθῆναί μοι· σὲ γὰρ ἔχω ἐλπίδα ὁ δοῦλός σου. 
 

ᾨδὴ δ΄. Εἰσακήκοα Κύριε. 
 

Ἐν τῇ Λαύρᾳ κατώκησας, τοῦ ἡγιασμένου Σάββα 
μιμούμενος, τὰ ἐκείνου κατορθώματα, Πάτερ Ἱλαρίων 

τῇ ἀσκήσει σου. 
 

Τοῦ πατρός σου τὴν κοίμησιν, ὁραθεῖσα Ὅσιε σοὶ 
ἐμήνυσε, Θεοτόκος ἡ πανάχραντος, ὥσπερ ἐκλεκτῷ 

αὐτῆς θεράποντι. 
 

Ἐπιστρέψας ἀοίδιμε, εἰς τὴν Ἰβηρίαν χαίρων 
διένειμας, εἰς τοὺς πένητας τὸν πλοῦτόν σου, τὴν 

πτωχείαν τοῦ Χριστοῦ μιμούμενος. 
 

Σωτηρίαν ἐξαίτησαι, τὴν κατὰ ψυχὴν καὶ σῶμα τοῖς 
σπεύδουσι, Ἱλαρίων παναοίδιμε, τῇ πρὸς τὸν Σωτῆρα 

ἱκεσίᾳ σου. 
 

Θεοτοκίον. 
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Δωρεάν με ἐλέησον, νόσων τε παντοίων Κόρη 
ἀπάλλαξον, καὶ κολάσεως ἐξάρπασον, ἡ καταφυγὴ καὶ 

προστασία μου. 
 

ᾨδὴ ε΄. Φώτισον ἡμᾶς. 
 

Ἵδρυσας Μονήν, τοῦ πατρός σου ἐις μνημόσυνον, καὶ 
κατεύθυνας μονάσαι ἐν αὐτῇ, Ἱλαρίων θεοφόρε τὴν 

μητέρα σου. 
 

Ἄγγελος Θεοῦ, διασώζει σε μακάριε, φιλαργύρου 
συγγενοῦς σου τοῦ θυμοῦ, σὺ δὲ τοῦτον κατευθύνεις 

πρὸς μετάνοιαν. 
 

Φεύγων νουνεχῶς, τῶν βροτῶν μάκαρ τὸν ἔπαινον, 
μετανάστης ὤφθης ὥσπερ Ἀβραάμ, τῆς πατρίδος σου 

φιλήσας τὴν ταπείνωσιν. 
 

Βλέψον ἱλαρῶς, Ἱλαρίων παμμακάριστε, ἐφ’ ἡμᾶς 
τοὺς δεομένους σου πιστῶς, παρέχομενος ἑκάστῳ τὰ 

αἰτήματα. 
 

Θεοτοκίον. 
 

Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, Παναγία ἀειπάρθενε, τὴν 
χρανθεῖσάν μου καθάρισον ψυχήν, καὶ φωτὶ τῆς 

μετανοίας με καταύγασον. 
 

ᾨδὴ στ΄. Τὴν δέησιν. 
 

Ὀλύμπου, καταλαβὼν θεσπέσιε, Ἱλαρίων τὸ 
περίφημον ὄρος, ἀγγελικὴν πολιτείαν διῆλθες, καὶ τῶν 
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δαιμόνων τὰς φάλαγγας ὤλεσας, ὅθεν διάσωσον ἡμᾶς, 
τῆς μανίας αὐτῶν ταῖς πρεσβείαις σου. 

 
Κακόδοξον, σὲ νομίσας ὑπάρχειν, ὁ Μονῶν Ὀλύμπου 
ἀρχιμανδίτης, τὴν Θεοτόκον ἐλέγχουσαν τοῦτον, 

θαυματουργὲ Ἱλαρίων ἑώρακε, θεράποντά τε ἀληθῆ, 
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μαρτυροῦσάν σε. 

 
Φθονήσας σε, ὁ ἀρχέκακος ὄφις, ἀδελφὸν τὸν σοὶ 

κομίζοντα ἄρτον, πλήττει σφοδρῶς, ἀλλὰ σὺ Ἱλαρίων, 
αὐτῷ ὑγείαν παρέχεις πρεσβείαις σου, ἥνπερ 

παράσχου καὶ ἡμῖν, τὰς ἡμῶν ἀσθενείας ἰώμενος. 
 

Θεοτοκίον. 
 

Ὠς τεῖχος, καταφυγῆς κεκτήμεθα, καὶ ψυχῶν Σε 
παντελῆ σωτηρίαν, καὶ πλατυσμὸν ἐν ταῖς θλίψεσι 

Κόρη, καὶ τῷ φωτί Σου ἀεὶ ἀγαλλόμεθα, ὦ Δέσποινα 
καὶ νῦν ἡμᾶς, τῶν παθῶν καὶ κινδύνων διάσωσον. 

 
 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ. 
 

Ἐξ Ἰβηρίας ὡς λαμπρὸς ἀστὴρ ἀνέτειλας, τῆς 
Ἐκκλησίας καταυγάζων τὰ πληρώματα, τῇ ὁσίᾳ 

πολιτείᾳ σου Ἱλαρίων, καὶ θαυμάτων δοξασθεὶς θείαις 
δυνάμεσιν, διασώζεις ἀπὸ πάσης περιστάσεως, τοὺς 

βοῶντάς σοι· Χαίροις Πάτερ ἰσάγγελε. 
 

Ὁ Οἶκος. 
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Ἄγγελος ἀνεδείχθης, ἐν τῷ κόσμῳ παμμάκαρ, 
ἀσκήσας ἐκ παιδὸς θεαρέστως· καὶ νῦν τοῖς Ἀσωμάτοις 

χοροῖς, Ἱλαρίων χαίρων ἐσαεὶ πρέσβευε, ὑπὲρ τῶν 
ἀνυμνούντων σε, καὶ πόθῳ σοι βοώντων ταῦτα· 

 
Χαῖρε, ο γόνος τῆς Καχετίας·  

 
χαῖρε, τὸ κλέος τῆς Ἰβηρίας. 

 
Χαῖρε, τοῦ Ὀλύμπου τοῦ ὄρους ἀγλάϊσμα·  

 
χαῖρε, τῆς Σιωνίτιδος γῆς ἐγκαλλώπισμα. 

 
Χαῖρε, στέφει ὁ κοσμούμενος, ἐκ Θεοῦ νικητικῷ·  

 
χαῖρε, ὁ ἀεὶ ἰάματα, βρύων τῷ πιστῷ λαῷ. 

 
Χαῖρε, Θεσσαλονίκης ἀκατάσειστος στῦλος·  

 
χαῖρε, ὁ τοῦ Κυρίου γνησιώτατος φίλος. 

 
Χαῖρε, σαρκὸς νεκρώσας σκιρτήματα·  

 
χαῖρε, πιστῶν ὁ πληρῶν τὰ αἰτήματα. 

 
Χαῖρε, δι’ οὗ κατησχύνθη ἡ πλάνη·  

 
χαῖρε, δι’ οὗ ἡ θεία δίδοται χάρις. 

 
Χαίροις Πάτερ ἰσάγγελε. 
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Συναξάριον. 

 
Τῇ ΙΘ΄ τοῦ αὐτοῦ Μηνός, Μνήμη τοῦ Ὁσίου 

Ἱλαρίωνος τοῦ Ἴβηρος. 
 

Ἱλαρῶς σοι ὁ Κύριος, ὦ Ἱλαρίων, 
 

δόξαν πρὸς οὐράνιον νῦν προσκαλεῖ σε. 
 
  
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου 
Ἀβδιού. 

 
Ἔφησεν ἂν τι μέλλον Ἀβδιοὺ πάλιν, 

Εἰ μὴ τελευτὴν εἶχεν αἰδεῖσθαι τάχα. 
 
  
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος 
Βαρλαάμ. 

 
Σὺν λιβανωτῷ, Βαρλαάμ, τὸ πῦρ φέρων, 

Εὔοσμος ὤφθης λιβανωτὸς Κυρίῳ. 
 
  
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἄζη. 
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 Διψητικὴ τις ὡς ἔλαφος εἰς ὕδωρ, 
Ἄζης ὁ Μάρτυς ἔτρεχε πρὸς τὸ ξίφος. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι Ἑκατὸν Πεντήκοντα 
Στρατιῶται, ξίφει τελειοῦνται. 

 
Τετμημένας τρεῖς, Χριστέ, πεντηκοντάδας, 

Τριττῇ στεφῶν γέραιρε πεντηκοντάδι. 
 
  
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι Δώδεκα Στρατιῶται, ξίφει 
τελειοῦνται. 

 
«Στρατεύομαί σοι σήμερον διὰ ξίφους», 

Τῷ Παμβασιλεῖ δωδεκὰς στρατοῦ λέγει. 
 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος 
Ἀγαπίου. 

 
Ἐσπαράχθην Ἀγάπιος θηρίοις, 

τὴν πίστιν ἀσάλευτός εἰμὶ σοι, Λόγε. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος 
Ἡλιοδώρου, τοῦ ἐν Μαγιδῷ τῆς Παμφυλίας. 

 
Ἡλιόδωρος Χριστὸν Ἥλιον βλέπων, 

Ἀνώτερος πέφηνε βασάνων σκότους. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων· 
Ἀνθίμου, Θαλλελαίου, Παγχαρίου, Χριστοφόρου καὶ 

Εὐφημίας καὶ τῶν τέκνων αὐτῶν. 
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Δέχου Ἀθλητὰς πέντε Xριστὲ καὶ δίδου, 

πέντε στεφάνους, ὡς ἔπαθλα τοῖς ἄθλοις. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ Ἅγια Γυναῖκα καὶ ἡ Θυγατέρα 
αὐτῆς, ξίφει τελειοῦνται. 

 
 Λιποῦσα Γυνὴ Ἀκυλῖνον Θυγάτηρ, 

τὸν Xριστὸν εὗρον Νυμφίον διὰ ξίφους. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Σίμωνος τοῦ 
Καλαβροῦ. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Βαρλαάμ, 

ἡγουμένου τοῦ Σπηλαίου. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου, 
πατριάρχου Μόσχας. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ ἀνάμνησις τῆς εὐρέσεως τῶν 

λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἀνδριανοῦ. 
 

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις Χριστὲ ὁ Θεός, 
ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

 
ᾨδὴ ζ΄. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας. 

 
Τὸν παράλυτον Πάτερ γεωργὸν θεραπεύεις 

θαυμάτων δύναμιν, λαβὼν παρὰ Κυρίου, τῶν σῶν 
πολλῶν καμάτων, ὡς ἀντάξιον ἔπαθλον, καὶ 
νοσημάτων δεινῶν, πολλοὺς καὶ πόνων ῥύῃ. 
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Τὸν αἰχμάλωτον ὄντα καὶ αἰτούμενον πίστει τὴν σὴν 
βοήθειαν, διάκονον λυτροῦσαι, παμμάκαρ Ἱλαρίων, τῷ 

Κυρίῳ κραυγάζοντα· Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν, Θεὸς 
εὐλογητὸς εἶ. 

 
Παῤῥησίαν ὡς ἔχων πρὸς Θεὸν Ἱλαρίων τὸν σὲ 

δοξάσαντα, μὴ παύσῃ ἱκετεύων, ὑπὲρ τῶν σὲ τιμώντων, 
λυτρωθῆναι ἐκ θλίψεων, καὶ τῶν παγίδων ἐχθροῦ, τοῦ 

βροτοκτόνου Πάτερ. 
 

Ἱλαρὸς τὴν καρδίαν καὶ τῷ πνεύματι ζέων Πάτερ 
ἐγνώρισαι, ποιήσας καὶ διδάξας, τὰς ἐντολὰς Κυρίου, ᾧ 
ὁσίως ἐδούλευσας, σαρκὸς νεκρώσας ὁρμάς, δεήσει καὶ 

νηστείᾳ. 
 

Θεοτοκίον. 
 

Ἀπειρόγαμε Κόρη ἡ Θεὸν σαρκωθέντα ἡμῖν 
κυήσασα, πολλαῖς κυριευθεῖσαν, ἀτόποις ἁμαρτίαις, 
τὴν ψυχήν μου διάσωσον, εὐλογημένη ἁγνή, ἵνα Σε 

μακαρίζω. 
 
 

ᾨδὴ η΄. Τὸν Βασιλέα. 
 

Πίστει τῶν θείων, μεταλαβὼν μυστηρίων, πρὸς τὰ 
ἐπουράνια ἀνῆλθες, δώματα σῶν πόνων, ληψόμενος τὰ 

γέρα. 
 

Ἀγαλλιᾶται, Θεσσαλονίκη πλησθεῖσα, τῶν σῶν 
θαυμασίων Ἱλαρίων, καὶ Χριστὸν δοξάζει, εἰς πάντας 

τοὺς αἰῶνας. 
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Νῦν Ἱλαρίων, σὲ ἀνυμνοῦντες ἐκ πόθου, τὴν σὴν ἐν 

ἀνάγκαις καὶ κινδύνοις, θείαν προστασίαν, αἰτούμεθα 
ἐν πίστει. 

 
Ἄναξ σε Πάτερ, ὁ εὐσεβὴς ἱκετεύει, καὶ τὴν τῶν 

λειψάνων σου κομίζει, λάρνακα εἰς πόλιν, αὐτοῦ ὡς 
εὐλογίαν. 

 
Θεοτοκίον. 

 
Γενοῦ μοι Κόρη, πρὸς τὸν Υἱὸν καὶ Θεόν Σου, τῷ 

οἰκτρῶ Σου δούλῳ μεσιτείᾳ, ἵνα Σὲ δοξάζω, τὴν 
Κεχαριτωμένην. 

 
ᾨδὴ θ΄. Κυρίως Θεοτόκον. 

 
Ἰάσεων τὴν χάριν, δαψιλῶς παράσχου, τοῖς 

τρυχομένοις ποικίλοις νοσήμασι, ὦ Ἱλαρίων Ἰβήρων, τὸ 
μέγα καύχημα. 

 
Ὡς ἔχων παῤῥησίαν, Πάτερ Ἱλαρίων, πρὸς τὸν 

Σωτῆρα Χριστὸν καθικέτευε, τοὺς σὲ τιμῶντας 
ῥυσθῆναι, ἐκ πάσης θλίψεως. 

 
Τὸν ὕμνον μου προσδέχου, καὶ ταῖς σαῖς πρεσβείαις, 
τοῦ αἰωνίου πυρός με ἐξάρπασον, θαυματουργὲ 

Ἱλαρίων, τὸν σὲ ὑμνήσαντα. 
 

Ὁλόφωτον παστάδα, Πάτερ κατοικήσας, διαπαντὸς 
Ἱλαρίων ἱκέτευε, ὑπὲρ τῶν πίστει ζητούντων, τὴν 

προστασίαν σου. 
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 Θεοτοκίον. 

 
Ὑπερευλογημένη, τοῦ Σωτῆρος Μῆτερ, τῆς αἰωνίου 

κολάσεως λύτρωσαι, τοὺς ἀληθῆ Θεοτόκον, 
ὁμολογοῦντάς Σε. 

 
Ἐξαποστειλάριον. Ὀ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις. 

 
Ἀπὸ παιδὸς ἀσκήσας, ὑπερφυῶς Ἱλαρίων, 

θαυματουργίας ἐδεέξω, παρὰ Κυρίου τὴν χάριν, καὶ 
νῦν ἰάματα βρύεις, τοῖς σὲ τιμῶσιν παμμάκαρ. 

 
Θεοτοκίον. 

 
Χρυσοπλοκώτατε πύργε, καὶ δωδεκάτειχε πόλις, 
ἡλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα τοῦ Βασιλέως, 

ἀκατανόητον θαῦμα, πῶς γαλουχεῖς τὸν Δεσπότην; 
 

Αἶνοι. Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. 
 

Τῆς Καχετίας ὁ γόνος τῆς Ἰβηρίας φωστήρ, ὁ μέγας 
Ἱλαρίων, νῦν ἐν ὕμνοις τιμάσθω, πηγάζει γὰρ ἰάσεις 
διηνεκῶς, καὶ διώκει δαιμόνια, καὶ τῶν πταισμάτων 
αἰτεῖται τὸν ἱλασμόν, τοῖς πιστῶς αὐτὸν γεραίρουσι. 

 
Τῆς Θεοτόκου θεράπων ἔνθεος γέγονας, καὶ ταύτην 

ἐπαλλήλως, κατιδεῖν ἠξιώθης, νηστείᾳ ἀγρυπνίᾳ καὶ 
προσευχῇ, σεαυτὸν καθηράμενος, καὶ νῦν σὺν ταύτῃ 

πρεσβεύοις ὑπὲρ ἡμῶν Ἱλαρίων τῶν τιμώντων σε. 
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Θεσσαλονίκη χορεύει ἐπὶ τῇ μνήμῃ σου, πλησθεῖσα 
Ἱλαρίων, τῶν πολλῶν σου θαυμάτων, τὸν παῖδα γὰρ 

ἰάσω καὶ τῆς εἱρκτῆς, τὸν διάκονον ἔσωσας, καὶ ἐν 
ἐκείνῃ μετέστης εἰρηνικῶς, πρὸς Χριστὸν Ὅνπερ 

ἠγάπησας. 
 

Τὸ ἱλαρὸν τῆς καρδίας καὶ τὸ τοῦ βίου σεμνόν, τὸ 
ταπεινὸν καὶ πρᾷον, τῆς ἁγίας ψυχῆς σου, θαυμάτων 

ἐνεργείαις ὑπερφυῶς, ἀνταμείψας ὁ Κύριος, σὲ Ἱλαρίων 
παρέσχεν ἐν τοῖς δεινοῖς, βοηθὸν ἡμῖν ταχύτατον. 

 
Δόξα. Ἦχος πλ. α΄. 

 
Ὅσιε Πάτερ, θεοφόρε Ἱλαρίων, παιδόθεν τῷ Θεῷ 

ἀνατεθείς, τῶν ἀσκητῶν ἀκροθίνιον, τῇ πολιτείᾳ σου 
ἐδείχθης. Φιλῶν δὲ τὴν ταπείνωσιν, καὶ τὴν δόξαν τῶν 
ἀνθρώπων φεύγων, τόπον ἐκ τόπου συνεχῶς ἠμείβου, 

καὶ τὴν παναοίδιμον φωνήν, τοῦ μακαρίου Παύλου 
ἐκραύγαζες· οὐκ ἔχομεν ὦδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν 
μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν. Ὅθεν βιώσας σεμνῶς, καὶ τὸν 
δρόμον τῆς ἀσκήσεως τελέσας, χαίρων ἀνῆλθες πρὸς 

πόλιν, τὴν ἀκραιφνῆ καὶ οὐράνιον, καὶ πρεσβεύεις 
ἀπαύστως, τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, ὅπως ἡμῖν τοῖς 

τιμῶσί σε, παράσχει ἱλασμόν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως. 
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
 

Ναὸς καὶ πύλη ὑπάρχεις, παλάτιον καὶ θρόνος τοῦ 
Βασιλέως, Παρθένε πάνσεμνε, δι' ἧς ὁ λυτρωτής μου 

Χριστὸς ὁ Κύριος, τοῖς ἐν σκότει καθεύδουσιν 
ἐπέφανεν, Ἥλιος ὑπάρχων δικαιοσύνης, φωτίσαι 

θέλων οὓς ἔπλασε, κατ' εἰκόνα ἰδίαν χειρὶ τῇ ἑαυτοῦ. 



[31] 
 

Διὸ Πανύμνητε, ὡς μητρικὴν παῤῥησίαν πρὸς αὐτὸν 
κεκτημένη, ἀδιαλείπτως πρέσβευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς 

ἡμῶν. 
 

Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις. 
 
  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 
 


