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Χαίροις ἀσκητικῶν ἀληθῶς, ἀγωνισμάτων τὸ
εὐῶδες κειμήλιον· σταυρὸν γὰρ ἐπ’ ὤμων ἄρας,
καὶ τῷ Δεσπότῃ Χριστῷ, σεαυτὸν παμμάκαρ
ἀναθέμενος, σαρκὸς κατεπάτησας, τὸ χαμαίζηλον
φρόνημα·
ταῖς
ἀρεταῖς
δέ,
τὴν
ψυχὴν
κατελάμπρυνας, καὶ πρὸς ἔνθεον, ἀνεπτέρωσας
ἔρωτα. Ὅθεν τὴν παναγίαν σου, κυκλοῦντες
πανεύφημε,
λάρνακα
Σάββα
τῆς
θείας,
φιλανθρωπίας αἰτούμεθα, τυχεῖν σαῖς πρεσβείαις,
καὶ τῷ κόσμῳ δωρηθῆναι τὸ μέγα ἔλεος.

ος

Προσόμοια

Χαίροις ὁ ζωηφόρος Σταυρός, τῆς εὐσεβείας τὸ
ἀήττητον τρόπαιον, ἡ θύρα τοῦ Παραδείσου, ὁ
τῶν πιστῶν στηριγμός, τὸ τῆς Ἐκκλησίας
περιτείχισμα, δι’ οὗ ἐξηφάνισται, ἡ φθορὰ καὶ
κατήργηται, καὶ κατεπόθη, τοῦ θανάτου ἡ
δύναμις, καὶ ὑψώθημεν, ἀπὸ γῆς πρὸς οὐράνια.
Ὅπλον ἀκαταμάχητον, δαιμόνων ἀντίπαλε, δόξα
Μαρτύρων, Ὁσίων, ὡς ἀληθῶς ἐγκαλλώπισμα,
λιμὴν σωτηρίας, ὁ δωρούμενος τῷ κόσμῳ, τὸ μέγα
ἔλεος.
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Χαίροις ὁ τοῦ Κυρίου Σταυρός, δι’ οὗ ἐλύθη τῆς
ἀρᾶς τὸ ἀνθρώπινον, τῆς ὄντως χαρᾶς σημεῖον,
ὁ καταράσσων ἐχθρούς, ἐν τῇ σῇ ὑψώσει
πανσεβάσμιε· ἡμῶν ἡ βοήθεια, βασιλέων
κραταίωμα, σθένος δικαίων, Ἱερέων εὐπρέπεια,
ὁ τυπούμενος, καὶ δεινῶν ἐκλυτρούμενος,
ῥάβδος ἡ τῆς δυνάμεως, ὑφ’ ἧς ποιμαινόμεθα·
ὅπλον εἰρήνης ἐν φόβῳ, ὃ περιέπουσιν Ἄγγελοι,
Χριστοῦ θεία δόξα, τοῦ παρέχοντος τῷ κόσμῳ,
τὸ μέγα ἔλεος.

Δεῦρο Μάρτυς Χριστοῦ πρὸς ἡμᾶς, σοῦ
δεομένους, συμπαθοῦς ἐπισκέψεως· καὶ ῥῦσαι
κεκακωμένους, τυραννικαῖς ἀπειλαῖς, καὶ δεινῇ
μανίᾳ τῆς αἱρέσεως· ὑφ’ ἧς ὡς αἰχμάλωτοι, καὶ
γυμνοὶ διωκόμεθα, τόπον ἐκ τόπου, συνεχῶς
διαμείβοντες, καὶ πλανώμενοι, ἐν σπηλαίοις καὶ
ὄρεσιν. Οἴκτειρον οὖν πανεύφημε, καὶ δὸς ἡμῖν
ἄνεσιν, παῦσον τὴν ζάλην καὶ σβέσον, τὴν καθ’
ἡμῶν ἀγανάκτησιν, Θεὸν ἱκετεύων, τὸν
παρέχοντα τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Χαίροις
ὁ
τῶν
τυφλῶν
ὁδηγός,
τῶν
ἀσθενούντων ἰατρὸς ἡ ἀνάστασις, ἁπάντων
τῶν τεθνεώτων, ὁ ἀνυψώσας ἡμᾶς, εἰς φθορὰν
πεσόντας, Σταυρὲ τίμιε· δι’ οὗ διαλέλυται, ἡ
φθορὰ καὶ ἐξήνθησεν, ἡ ἀφθαρσία, καὶ βροτοὶ
ἐθεώθημεν,
καὶ
διάβολος,
παντελῶς
καταβέβληται. Σήμερον ἀνυψούμενον, χερσὶ
καθορῶντές σε, Ἀρχιερέων ὑψοῦμεν, τὸν
ὑψωθέντα ἐν μέσῳ σου, καὶ σὲ προσκυνοῦμεν,
ἀρυόμενοι πλουσίως, τὸ μέγα ἔλεος.

Τεῖχος ὠχυρωμένον ἡμῖν, τὰς ἑλεπόλεις τῶν
ἐχθρῶν μὴ πτοούμενον, ἐδόθης τὰς τῶν
βαρβάρων, ἐπιδρομὰς καταργῶν, καὶ πασῶν
τῶν
νόσων
τὰ
συμπτώματα·
κρηπὶς
ἀκατάβλητος, καὶ θεμέλιος ἄρρηκτος, καὶ
πολιοῦχος,
οἰκιστὴς
καὶ
ὑπέρμαχος,
ἐχρημάτισας, τῇ σῇ πόλει Δημήτριε· ἣν καὶ νῦν
παμμακάριστε, δεινῶς κινδυνεύουσαν, καὶ
τρυχομένην ἀθλίως, ταῖς σαῖς πρεσβείαις
διάσωσον, Χριστὸν ἱκετεύων, τὸν παρέχοντα τῷ
κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Χάρις τοῖς χείλεσί σου Λουκᾶ, πυρίνῃ γλώσσῃ
ἐξεχύθη Ἀπόστολε, καὶ γλῶσσα πυρὸς ἐδείχθης,
λόγους ἐκπέμπων φωτός, τοῖς φωτὸς ἀξίοις τῷ
κηρύγματι, βολίδας φλεγούσας δέ, τοῖς τὸ
σκότος ποθήσασι, γράφων διδάσκων, τὸ σεπτὸν
Εὐαγγέλιον, καὶ ὀσμὴ ζωῆς, τοῖς ζωὴν ὄντως
θέλουσιν, ὤφθης ὡς Παῦλος ἔφησεν, ὃν ἔσχες
διδάσκαλον· ὀσμὴ θανάτου δὲ πάλιν, τοῖς μὴ
ζωὴν ἀγαπήσασιν. Ἀλλ’ ἡμῖν εἰρήνην, καὶ ζωὴν
καὶ φῶς παράσχου, καὶ μέγα ἔλεος.
Ἔγνωμεν ἐκ τῶν λόγων τῶν σῶν, καθάπερ ἔφης
τὴν τῶν λόγων ἀσφάλειαν, ὧν ἔθου ἐνθέως
Μύστα· ἐπείπερ γράψαι ἡμῖν, περὶ τῶν
πραγμάτων ἐπεχείρησας, ὧν πεπληροφόρησαι,
καὶ καθὼς σοι παρέδωκαν, οἱ πρὶν αὐτόπται, ὧν
καὶ σὺ ἴσος γέγονας, ὑπηρέτης τε, τῆς τοῦ
Λόγου σαρκώσεως, ὃν μετὰ τὴν Ἀνάστασιν, εἰς
Ἐμμαοὺς ἔβλεψας, καὶ καιομένῃ καρδίᾳ, μετὰ
Κλεόπα συνέφαγες. Αὐτοῦ θείας θέρμης, καὶ
ἡμῶν τῶν σὲ τιμώντων, τὰς ψυχὰς πλήρωσον.
Χαῖρε ὁ μόνος γράψας ἡμῖν, τὸ Χαῖρε χαίρων τῆς
Ἁγνῆς Εὐαγγέλιον, καὶ ταύτην Κυριοτόκον,
εἰπόντα τὸν Βαπτιστήν, ἐκ γαστρὸς οὗ γράφεις,
καὶ τὴν σύλληψιν· καὶ Λόγου τὴν σάρκωσιν,
πειρασμοὺς καὶ τὰ θαύματα, λόγους καὶ πάθη,
τὸν σταυρὸν καὶ τὸν θάνατον, καὶ τὴν ἔγερσιν,
ἣν περ εἶδες, καὶ ἄνοδον, Πνεύματός τε τὴν
κάθοδον, κηρύκων τὰς πράξεις τε, καὶ
ἐξαιρέτως τοῦ Παύλου, οὗ περ ἐδείχθης
συνέκδημος, ἀκέστορ καὶ Μύστα, καὶ φωστὴρ
τῆς Ἐκκλησίας, ἣν φρούρει πάντοτε.

Πᾶσαν τὴν ἀρετὴν συλλαβών, τῶν Ἀθλοφόρων
ὁ χορὸς ἀναδείκνυται, ἐντεῦθεν τῆς ἀκηράτου,
καὶ μακαρίας ζωῆς, τὴν τρυφὴν ἀξίως
ἐκληρώσαντο· ἐν οἷς ἀξιάγαστε, διαπρέπων
Δημήτριε, καὶ τῇ μιμήσει, τοῦ Χριστοῦ
σεμνυνόμενος, καὶ καυχώμενος, τῇ τῆς λόγχης
ἰσότητι, αἴτησαι ἐκτενέστερον, ἡμᾶς τοὺς
τιμῶντάς σε, τῶν παθημάτων ῥυσθῆναι, καὶ
χαλεπῶν περιστάσεων, θερμῶς ἱκετεύων, τὸν
περέχοντα τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.
Χαίροις Παρθενομῆτορ Ἁγνή, φαεινοτάτη
δροσοβόλος
πυρφόρος
τε,
νεφέλη
ἡ
ὀμβροφόρος, τὸν θεῖον ὄμβρον Χριστόν, ἐν τῷ
κόσμῳ ὄντως ἡ ὀμβρήσασα· καὶ κλῖμαξ
οὐράνιος, ἀπὸ γῆς ἀναφέρουσα, γέφυρα θεία,
τοὺς πιστοὺς ἡ μετάγουσα, πρὸς Παράδεισον
τῆς τρυφῆς θεία Τράπεζα· μάννα ὑπερουράνιον,
ἡμᾶς διατρέφουσα, Σκέπη ἡ σκέπουσα πάντας,
τοὺς ἐπὶ σοὶ καταφεύγοντας, Θεοῦ χαῖρε Μήτηρ,
τοῦ παρέχοντος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.
Θαῦμα ξενοπρεπές κατιδών, ὁ ἱερώτατος
Ἀνδρέας ἐξίστατο, σὺν ἅμα Ἐπιφανίῳ, μύστῃ
αὐτοῦ τῷ σοφῷ, τὴν ἁγίαν Σκέπην τῆς Μητρὸς
Θεοῦ, πιστοὺς περισκέπουσαν, καὶ τὴν χάριν
παρέχουσαν, πᾶσιν ἀφθόνως, ὡς νεφέλην
τυγχάνουσα,
ζωοπάροχον,
τὰς
ψυχὰς
περιθάλπουσαν· ὅθεν καὶ ἐκπληττόμενοι, ἐβόων
σὺν δάκρυσι· Σκέπη σου σκέπε Παρθένε, τοὺς
ἐπὶ σοὶ καταφεύγοντας, ὡς Μήτηρ Ὑψίστου,
τοῦ παρέχοντος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.
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