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Ὅσιε Πάτερ, θεοφόρε Θεοδόσιε, μεγάλως ἠγωνίσω
ἐν τῇ προσκαίρῳ ζωῇ, ἐν ὕμνοις καὶ νηστείαις καὶ
ἀγρυπνίαις, τύπος γενόμενος τῶν σῶν φοιτητῶν,
νῦν δὲ συγχορεύεις μετὰ τῶν Ἀσωμάτων, Χριστὸν
ἀπαύστως δοξολογῶν, τὸν ἐκ Θεοῦ Θεὸν Λόγον

καὶ Λυτρωτήν, τὸν ὑποκλίναντα τὴν κάραν τ
Προδρόμῳ, καὶ ἁγιάσαντα τὴν φύσιν τῶν ὑδάτων.
Αὐτὸν ἱκέτευε, αὐτὸν δυσώπει Ὅσιε, δωρηθῆναι τῇ
Ἐκκλησίᾳ, ὁμόνοιαν, εἰρήνην, καὶ μὲγα ἔλεος.
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Σάββα θεόφρον, τῶν Ἀγγέλων Ἰσοστάσιε, ὁμόσκηνε
Ὁσίων, συνόμιλε Προφητῶν, Μαρτύρων Ἀπόστόλων
συγκληρονόμε, φῶς τὸ ἀνέσπερον, ὁ νῦν κατοικῶν,
οὗ ταῖς φρυκτωρίαις, λαμπόμενος ταῖς θείαις, τ
ἀκροτάτῳ τῶν ἐφετῶν, ὁ παρεστὼς παρρησίᾳ
λελαμπρυσμένος, καὶ ἐνηδόμενος αὐτοῦ ταῖς
θεωρίαις, καὶ ἐντρυφῶν αὐτοῦ, τ κάλλει ἀνενδότως,
Χριστὸν ἱκέτευε, Χριστὸν δυσώπει Ὅσιε, δωρηθῆναι
τῇ Ἐκκλησίᾳ ὁμόνοιαν, εἰρήνην, καὶ μέγα ἔλεος.
Σάββα παμμάκαρ, ἐγκρατείας λύχνος ἄσβεστος,
φωστὴρ τῶν Μοναζόντων ὁ διαυγέστατος, ἀγάπης
φρυκτωρίαις λελαμπρυσμένος, πύργος ἀκλόνητος
τῆς ὑπομονῆς, ἔρεισμα καὶ σθένος, τῶν πίστει σε
τιμώντων, τῶν ἰαμάτων ὁ θησαυρός, ὁ πολιστὴς τῆς
ἐρήμου ὡς ἀληθῶς, ὁ ὡς Παράδεισον αὐτὴν ἔνθεον
δείξας,
θείους προσφέρουσαν,
καρπούς τῶν
σῳζομένων, Χριστὸν ἱκέτευε, Χριστὸν δυσώπει Ὅσιε,
δωρηθῆναι τῇ Ἐκκλησίᾳ, ὁμόνοιαν, εἰρήνην, καὶ
μέγα ἔλεος.
Σάββα θεόφρον, ἀρετῶν στῦλος ὁ πύρινος, πυρσὸς ὁ
ἐκ θαλάσσης, τῆς κοσμικῆς τοὺς λαούς, λιμένα πρὸς
τὸν θεῖον καθοδηγῶν, πλάνης τὰ πνεύματα ὁ
καταβαλών, Πνεύματος Ἁγίου τὸ καθαρὸν δοχεῖον, ὁ
ποδηγέτης τῶν Μοναστῶν, ἠκριβωμένη τε στάθμη
τῆς ἐγκρατείας, τῆς ταπεινώσεως, περίβλεπτον τὸ
ὕψος, κρήνη ἡ βρύουσα, ἰάσεων πελάγη, Χριστὸν
ἱκέτευε, Χριστὸν δυσώπει Ὅσιε, δωρηθῆναι τῇ
Ἐκκλησία, ὁμόνοιαν, εἰρήνην, καὶ μέγα ἔλεος.
Ὅσιε Πάτερ, καλὴν ἐφεῦρες κλίμακα, δι’ ἧς ἀνῆλθες
ἐν τ ὕψει, ἢν εὗρεν Ἠλίας ἅρμα πυρός, ἀλλ’ ἐκεῖνος
μὲν τὴν ἄνοδον ἄλλοις οὐκ ἔλιπε, σὺ δὲ καὶ μετὰ
θάνατον ἔχεις τὸν στῦλόν σου, Οὐράνιε ἄνθρωπε,
ἐπίγειε ἄγγελε, φωστὴρ ἀκοίμητε τῆς οἰκουμένης,
Συμεὼν Ὅσιε, πρέσβευε τοῦ σωθῆναι τάς ψυχὰς
ἡμῶν.
Ὅσιε Πάτερ, εἰ ἦν τὸν στῦλον φθέγξασθαι, οὐκ ἂν
ἐπαύσατο βοῶν σου, τοὺς πόνους τοὺς μόχθους τοὺς
ὀδυρμούς· ἀλλ’ ἐκεῖνος ἐβαστάζετο, εἴπερ ἐβάσταζεν,
ὡς δένδρον πιαινόμενος ἐκ τῶν δακρύων σου,
ἐξέστησαν Ἄγγελοι, ἐθαύμασαν ἄνθρωποι, δαίμονες
ἔπτηξαν τὴν ὑπομονήν σου, Συμεὼν Ὅσιε, πρέσβευε
τοῦ σωθῆναι τάς ψυχὰς ἡμῶν.
Ὅσιε Πάτερ, δυνάμει θείου Πνεύματος, τὸν σὸν
μιμούμενος Δεσπότην, ἐν στύλῳ ἀνῆλθες ὡς ἐν
σταυρ· ἀλλ’ ἐκεῖνος τὸ χειρόγραφον πάντων
ἐξήλειψε, σὺ δὲ τήν ἐπανάστασιν τῶν παθῶν ἔλυσας,
ἐκεῖνος ὡς πρόβατον, καὶ σὺ ὥσπερ σφάγιον· ἐκεῖνος
ἐν σταυρ, καὶ σὺ ἐν τ στύλῳ, Συμεὼν Ὅσιε,
πρέσβευε τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχάς ἡμῶν.
Ὅσιε Πάτερ, θεοφόρε Θεοδόσιε, εὑροῦσα ὡς ἐπόθει,
τὴν καθαρὰν σου ψυχήν, τοῦ Πνεύματος ἡ χάρις τοῦ
Παναγίου, σοὶ ἐνεσκήνωσεν ὡς ἄχραντον φῶς, οὗ τῇ
ἐνεργείᾳ φαιδρῶς ἠγλαϊσμένος, Χριστὸν ἀπαύστως

δοξολογεῖς, τὸν ἐν δυσὶ ταῖς οὐσίαις ἕνα Υἱόν, τὸν
βαπτιζόμενον χειρὶ τῇ τοῦ Προδρόμου, καὶ
μαρτυρούμενον τῇ φωνῇ τῇ πατρῴᾳ. Αὐτὸν ἱκέτευε,
αὐτὸν δυσώπει Ὅσιε, δωρηθῆναι τῇ οἰκουμένῃ,
ὁμόνοιαν, εἰρήνην, καὶ μέγα ἔλεος.
Ὅσιε Πάτερ, θεοφόρε Θεοδόσιε, εἰκότως ἠξιώθης τῆς
μακαρίας ζωῆς, ἁγνείᾳ καὶ ἀσκήσει ταύτην εὑρών·
ζῶν γὰρ μετέστης πρὸς τὴν ἄνω ζωήν, πᾶσι χαίρειν
εἰπών, καὶ σὺν τοῖς Ἀσωμάτοις, Χριστὸν ἀπαύστως
δοξολογῶν, τὸν ἐκ Παρθένου ἀφράστως σάρκα
λαβόντα, καὶ καταδύσαντα τάς ἡμῶν ἁμαρτίας, ἐν
τ Βαπτίσματι, ἐν ῥείθροις Ἰορδάνου. Αὐτὸν ἱκέτευε,
αὐτὸν δυσώπει Ὅσιε, δωρηθῆναι τῇ οἰκουμένῃ,
ὁμόνοιαν, εἰρήνην, καὶ μέγα ἔλεος.
Ὅσιε Πάτερ, Ἱερώτατε Γρηγόριε, ὁ κάλαμος ὁ πλήρης
τῆς Παρακλήτου πνοῆς, καὶ γλῶσσα τρανοτάτη τῆς
εὐσεβείας· λύχνος πολύφωτος, τῆς θείας αὐγῆς,
κήρυξ ἀληθείας, κρηπὶς θεολογίας, πηγὴ δογμάτων
τῶν ὑψηλῶν, τῶν διδαγμάτων χειμάρρους τῶν
μελιρρύτων, λύρα θεόφθογγος ᾀσμάτων θεογράφων,
ἡ καθηδύνουσα πιστῶν τάς διανοίας, Χριστὸν
ἱκέτευε, Χριστὸν δυσώπει Πάνσοφε, τὸν ἐν ῥείθροις
τοῦ Ἰορδάνου, ἀναπλάσαντα κόσμον, σῶσαι τὰς
ψυχὰς ἡμῶν.
Ὅσιε Πάτερ, πανσεβάσμιε Γρηγόριε, ὁ πέλεκυς ὁ
κόπτων αἱρετικῶν τάς ὁρμάς, ἡ δίστομος ῥομφαία
τοῦ Παρακλήτου, μάχαιρα τέμνουσα τάς νόθους
σποράς, πῦρ τάς φρυγανώδεις αἱρέσεις καταφλέγον,
καὶ πτύον ὄντως γεωργικόν, ᾧ τὸ βαρύ τε καὶ κοῦφον
τῶν δογμάτων, εὖ διακρίνεται· καὶ στάθμη ἀκριβείας,
πάντας ἰθύνουσα, πρὸς τρίβους σωτηρίας. Χριστὸν
ἱκέτευε, Χριστὸν δυσώπει πάντοτε, τὸν ἐν ῥείθροις τοῦ
Ἰορδάνου, ἀναπλάσαντα κόσμον, σῶσαι τὸ γένος
ἡμῶν.
Ὅσιε Πάτερ, παμμακάριστε Γρηγόριε, τὸ στόμα τὸ
πηγάζον τάς μακαρίας φωνάς, ἐκ τῶν ἀδαπανήτων
τοῦ σωτηρίου, ἀπαρυόμενον καὶ θείων πηγῶν,
λόγους προσευχῆς τε τοῖς πᾶσιν ἑρμηνεῦον, κανὼν
ἰθύνων
πρὸς
ἀρετήν,
ὁ
θεωρίαις
ἐνθέοις
λελαμπρυσμένος, αἴγλῃ λαμπόμενος, Τριάδος τῆς
ἀκτίστου, ἧς καὶ ὑπέρμαχος, ἀήττητος ἐγένου,
Χριστὸν ἱκέτευε, Χριστὸν δυσώπει, Ὅσιε, τὸν ἐν
ῥείθροις τοῦ Ἰορδάνου, ἀναπλάσαντα κόσμον, σῶσαι
τὸ γένος ἡμῶν.
Μῆτερ Ὁσία, Εὐφροσύνη ἀξιάγαστε, τὴν ὄντως
εὐφροσύνην ἐπιποθήσασα, τὴν ταύτην προξενοῦσαν
ὥδευσας τρίβον· πλούτου ἠλλάξω γάρ, πτωχείαν
πολλήν, σαρκικοῦ μνηστῆρος, τὸν ζῶντα εἰς αἰῶνας,
τρυφῆς ῥεούσης, τὸ ἐγκρατές, τῆς ἀναπαύσεως,
πόνους τοὺς ἐν ἀσκήσει, τὴν ὑπερκόσμιον ζωὴν τὴν
ἐν τ κόσμῳ, ἧς καὶ ἐπέτυχες φρονίμοις σὺν
Παρθένοις, διατηρήσασα τὴν σὴν λαμπάδα
ἄσβεστον, καὶ νυμφῶνος ἀξιωθεῖσα, ὡς παρθένος, ὡς
νύμφη Χριστοῦ πανεύφημε.
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