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Ἐκ γαστρὸς ἐτέχθης πρὸ ἑωσφόρου, ἐκ Πατρὸς
ἀμήτωρ πρὸ τῶν αἰώνων, κἂν Ἄρειος κτίσμα σε,
καὶ οὐ Θεὸν δοξάζει, τόλμη συνάπτων σε τὸν
κτίστην, τοῖς κτίσμασιν ἀφρόνως, ὕλην πυρὸς
τοῦ αἰωνίου, ἑαυτ θησαυρίζων· ἀλλ’ ἡ Σύνοδος
ἡ ἐν Νικαίᾳ, Υἱὸν Θεοῦ σε ἀνεκήρυξε Κύριε,
Πατρὶ καὶ Πνεύματι σύνθρονον.

Τὸ τοῦ Νόμου γράμμα παισὶν Ἑβραίων, ἔθετο
τιμίαν τὴν ἑβδομάδα, σκιᾷ προσανέχουσι, καὶ
λατρεύουσι ταύτῃ, ἣν περ Πατέρες συνδραμόντες,
ἐν ἑπτάδι Συνόδων, νεύσει Θεοῦ τοῦ ἐν ἐξάδι,
ἡμερῶν σύμπαν τόδε, ἀπαρτίσαντος, καὶ τὴν
ἑβδόμην εὐλογήσαντος, σεμνοτέραν εἰργάσασθε,
ὅρον ἐκθέμενοι Πίστεως.

Προσόμοια

Τὴν Τριάδα πᾶσιν ἐκ τῶν πραγμάτων, τῆς
κοσμογενείας οὖσαν αἰτίαν, τρανῶς παρεδώκατε,
τρισόλβιοι Πατέρες· τρεῖς γὰρ καὶ τέσσαρας
Συνόδους, μυστικωτάτῳ λόγῳ θέντες, καὶ ἔκδικοι
φανέντες, τοῦ ὀρθοδόξου λόγου, τὰ στοιχεῖα τὰ
τέσσαρα ὄντα, καὶ τὴν Τριάδα ἐνεφήνατε,
κτίσασαν ταῦτα, καὶ κόσμον ποιήσασαν.

Ἡ ἀπεγνωσμένη διά τόν βίον, καί ἐπεγνωσμένη
διά τόν τρόπον, τό μύρον βαστάζουσα, προσήλθέ
σοι βοώσα. Μή με τήν πόρνην ἀπορρίψης, ὁ
τεχθείς ἐκ Παρθένου, μή μου τά δάκρυα παρίδης,
ἡ χαρά τῶν Ἀγγέλων, ἀλλὰ δέξαι με μετανοοῦσαν,
ἣν οὐκ ἀπώσω ἁμαρτάνουσαν Κύριε, διά τό μέγα
σου ἔλεος.
Τὰς ἑπτὰ Συνόδους τὰς τῶν Πατέρων, κατὰ
διαφόρους
καιροὺς
συστάσας,
εἰς
ἕνα
συνήθροισεν ἑνὶ Κανόνι τ δέ, μάλα καλῶς ὁ
Πατριάρχης, ὁ Γερμανὸς ὁ νέος, γράφων ὁμοῦ τε
καὶ κρατύνων, τὰ δόγματα τὰ τούτων, ὃς καὶ
πρέσβεας αὐτοὺς ἀγρύπνους, τῆς σωτηρίας τ
Κυρίῳ
προβάλλεται,
καὶ
τοῦ
ποιμνίου
συμποίμενας.

Ἤρκεσε καὶ μία ζωὴν ἐμπνεῦσαι, τ κειμένῳ
γόνῳ τῆς ὑπουργούσης, Προφήτου ἀνάκαμψις
Ἐλισσαιὲ τοῦ πάνυ, ὅμως ἀνέκαμψεν ἑπτάκις, καὶ
συνέκυψε τούτῳ, οἷα προόπτης προαγγέλλων, τὰς
ὑμῶν συνελεύσεις, αἷς τὴν νέκρωσιν τοῦ Θεοῦ
Λόγου ἐψυχώσατε, θανατώσαντες Ἄρειον, καὶ
τοὺς ἐκείνῳ συγκὰμνοντας.
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Τὸν
διῃρημένον
Χριστοῦ
χιτῶνα,
καὶ
διερρηγμένον
κυσὶν
ὑλάκταις,
σοφῶς
συνερράψατε σεβάσμιοι Πατέρες, βλέπειν τὴν
γύμνωσιν τὴν τούτου, μηδαμῶς ἐνεγκόντες,
ὥσπερ ὁ Σήμ τε καὶ Ἰάφεθ, τὴν πατρῴαν τὸ
πάλαι, καταισχύναντες τὸν πατραλοίαν, καὶ
τοὺς ἐκείνῳ συμφρονήσαντας Ἄρειον, τόν της
μανίας ἐπώνυμον.
Τοὺς Μακεδονίους καὶ Νεστορίους, καὶ τοὺς
Εὐτυχέας καὶ Διοσκόρους, Ἀπολλιναρίους τε
Σαβελλιοσεβήρους, λύκους βαρεῖς ἀποδειχθέντας,
ἐν δέρμασι προβάτων, πόρρω τῆς ποίμνης τοῦ
Σωτῆρος, ὡς ἀληθεῖς Ποιμένες, ἀπηλάσατε
γυμνοὺς
κωδίων,
τοὺς
τρισαθλίους
καταστήσαντας ἄριστα· ὅθεν ὑμᾶς μακαρίζομεν.

Ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου πικροῦ θανάτου, τοῦ τῆς
ἁμαρτίας καὶ τῶν πταισμάτων, πανεύφημε
Πρόδρομε, καὶ ζώωσον ἐν ἔργοις θείοις, Χριστοῦ
τῶν προσταγμάτων, πρεσβειῶν σου δυνάμει,
παῦσον
πολέμους
ἀοράτως,
τοὺς
ἐμὲ
πολεμοῦντας, καὶ ὁδήγησον ὁδοῖς εὐθείαις, τῆς
αἰωνίου καὶ σωτηρίου καταπαύσεως, ταῖς πρὸς
Θεὸν ἱκεσίαις σου.
Ὁ Θεὸς ὁ θέλων σωθῆναι πάντας, ἐπίβλεψον, ἴδε
τὴν προσευχήν μου, καὶ μή μου τὰ δάκρυα, ὡς
μάταια
ἀπώσῃ·
τίς
γὰρ
προσῆλθέ
σοι
προσπίπτων, καὶ εὐθὺς οὐκ ἐσώθη; τίς δὲ ἐβόησε
θερμῶς σοι, καὶ εὐθὺς οὐκ ἠκούσθη; καὶ γὰρ
Δέσποτα, ταχὺς εὑρίσκῃ, εἰς σωτηρίαν πᾶσι τοῖς
αἰτοῦσί σε Κύριε, διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.

Τίς σου τὸν χιτῶνα Σῶτερ διεῖλεν, Ἄρειος, σὺ ἔφης,
ὁ τῆς Τριάδος, τεμὼν τὴν ὁμότιμον ἀρχὴν εἰς
διαιρέσεις, οὗτος ἠθέτησέ σε εἶναι, τὸν ἕνα τῆς
Τριάδος, οὗτος Νεστόριον διδάσκει, Θεοτόκον μὴ
λέγειν· ἀλλ’ ἡ Σύνοδος ἡ ἐν Νικαίᾳ, Υἱὸν Θεοῦ σε
ἀνεκήρυξε, Κύριε, Πατρὶ καὶ Πνεύματι σύνθρονον.

Τὸν ταῖς ἁμαρτίαις καταποθέντα, καὶ φιληδονίαις
καταρραγέντα, ἀνάστησον εὔσπλαγχνε, τῇ σῇ
φιλανθρωπίᾳ, μή με ἐπίχαρμα δαιμόνων,
συγχωρήσῃς γενέσθαι, μηδὲ ἀνάξιον ἐάσῃς, τῶν
φρικτῶν μυστηρίων, ἀλλὰ πρόσδεξαι ὡς ἐλεήμων,
πρὸ τῆς ἐξόδου στεναγμούς μου καὶ δάκρυα, καὶ
τῶν παθῶν με ἐλευθέρωσον.

Κρημν περιπίπτει τῆς ἁμαρτίας, Ἄρειος, ὁ
μύσας τὸ φῶς μὴ βλέπειν, καὶ θείῳ
σπαράττεται, ἀγκίστρῳ τοῖς ἐγκάτοις, πᾶσαν
ἐκδοῦναι τὴν οὐσίαν, καὶ τὴν ψυχήν βιαίως,
ἄλλος Ἰούδας χρηματίσας, τῇ γνώμῃ καὶ τ
τρόπῳ· ἀλλ’ ἡ Σύνοδος ἡ ἐν Νικαίᾳ, Υἱὸν Θεοῦ
σε ἀνεκήρυξε, Κύριε, Πατρὶ καὶ Πνεύματι
σύνθρονον.

Θρήνησον ψυχή μου πρὸ τῆς ἐξόδου, πρόσπεσον
τ Κτίστῃ ἐν μετανοίᾳ, δάκρυα προσάγαγε, ἐξ
ὅλης τῆς καρδίας, κρᾶξον Χριστ ἐν κατανύξει.
Ἡμάρτηκά σοι Λόγε, δέξαι πολλὰ ἡμαρτηκότα,
μή με ἀποβδελύξῃ, μὴ παρόψῃ με Δικαιοκρῖτα,
μηδὲ εἰς πῦρ με ἀποπέμψῃς μακρόθυμε, διὰ τὸ
μέγα σου ἔλεος.

Ἄρειος ὁ ἄφρων, τῆς Παναγίας, τέτμηκε
Τριάδος τὴν μοναρχίαν, εἰς τρεῖς ἀνομίους τε
καὶ ἐκφύλους οὐσίας· ὅθεν Πατέρες θεοφόροι,
συνελθόντες προθύμως, ζήλῳ πυρούμενοι,
καθάπερ, ὁ θεσβίτης Ἠλίας, τ τοῦ Πνεύματος
τέμνουσι ξίφει, τὸν τῆς αἰσχύνης δογματίσαντα
βλάσφημον, καθὼς τὸ Πνεῦμα ἀπεφήνατο.
Ὁ κατεγνωσμένος ἐν ἀσωτίᾳ, σοὶ τ ὑπὲρ λόγον
δεδοξασμένῳ, προσπίπτω, καὶ δέομαι ἐκ βάθους
τῆς καρδίας, ἴδε τὴν θλίψιν τῆς ψυχῆς μου, τῆς
χαρᾶς ὁ προλάμψας, ἴδε τὰ ἕλκη τῆς καρδίας,
μετανοίας ὁ κήρυξ, καὶ παράσχου μοι τὴν
σωτηρίαν, διὰ τῆς θείας πρεσβείας σου
Πρόδρομε, καθικετεύων τὸν Κύριον.
Ὅλος ἐν κακίᾳ κατεγνωσμένος, ὅλος ἀπογνώσει
βεβυθισμένος, αὐτὸς πονηρότατος, καὶ ζοφερὸς
ὑπάρχω, ὅλως κατεστιγμένος ὅλος, ἐξ ἡδονῶν
ἀτόπων, ὅλως δεινῶς κατεφθαρμένος, καὶ
κατηχρειωμένος, σοῦ τοῖς ἴχνεσι προσπίπτω
Μάκαρ, μὴ ἀπορρίψῃς, ἀλλὰ σῶσον Ἰωάννη με,
φίλε Κυρίου καὶ Πρόδρομε.

Κατακαμπτομένην δυσφορωτάτῳ, βάρει τὴν
ψυχήν
μου,
τ
τῶν
πταισμάτων,
καὶ
κατασυγκύπτουσαν, ἀνόρθωσον Παρθένε· σὺ γὰρ
τὸν τοὺς κατερραγμένους, ἀνορθοῦντα Σωτῆρα,
ἔχεις πειθόμενον εὐκόλως, μητρικῇ παρρησίᾳ, καὶ
διάρρηξον σῇ μεσιτείᾳ, τῆς ἁμαρτίας τὸ
χειρόγραφον δέομαι, διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.
Τὸν
κατεγνωσμένον
ταῖς
ἁμαρτίαις,
καὶ
ἐσπιλωμένον ταῖς ἀνομίαις, τὸν καταφρονήσαντα,
Θεοῦ τῶν προσταγμάτων, ἴδε καὶ μή με
ἀπορρίψῃς, ἀπὸ τοῦ σοῦ προσώπου· σὺ γὰρ
ὑπάρχεις Θεοτόκε, ἐλπίς μου καὶ προστάτις· διὸ
πρόσχες μου ταῖς ἱκεσίαις, ἀπὸ πάσης με κηλῖδος
καθάρισον, διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.

Ἄνοιξόν μοι θύραν τῆς μετανοίας, δός μοι
Παναγία
πηγὴν
δακρύων,
παράσχου
κατάνυξιν, καὶ σώφρονα καρδίαν· σὲ γὰρ
βεβαίαν προστασίαν, ἐπιγράφομαι μόνην,
πᾶσαν ἐπὶ σὲ προσδοκίαν, τὴν ἐμὴν ἀναφέρω,
μὴ ἀπώσῃ με κατῃσχυμμένον, ἀλλὰ προσδέχου,
καὶ διάσωσον Δέσποινα, διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.
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