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26 Ινπλίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Μάξηπξνο 

ΜΕΔΙΚΟΥ ηνῦ Ἀλαξγύξνπ, γ. Ἰζηδώξαο  
 

 

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο 

 

ηνῦ Ἱεξέσο ὁ ξκβ΄ (142) Ψαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ 

ζηίρσλ αὐηνῦ. Εἶηα ηά Τξνπάξηα.  

                      

                    Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Τῶλ ἱεξῶλ Χξηζηνκαξηύξσλ ηὸ θιένο, ηῶλ Ἀλαξγύξσλ ἰαηξῶλ ηε 

ὁ πινῦηνο, ὁ ζηεθαλίηεο Μέδηθνο, ζηεθζείησ ᾠδαῖο· νὗηνο γὰξ ηὸ ὄλνκα, 

ηνῦ Θενῦ ηνῦ Ἁγίνπ, ζείνηο θαηνξζώκαζη, κεγαιύλαο ἐλ δόμῃ, λῦλ 

κεγαιείσλ ζείσλ ηὴλ ηηκήλ, παξὰ Κπξίνπ, ἀμίσο ἐδέμαην. 

Δόμα. 

Ἡ Ἰηαιία κεηξηθῶο ὑπαληάησ, ηὴλ ἑνξηὴλ ηνῦ ζενθόξνπ Μεδίθνπ, 

ηνῦ Ἰαηξνῦ θαῖ Μάξηπξνο, θσηὶ ἱιαζκῶλ· πόιηο ηνῦ ξηίθνιη, ἐλ αὐηῇ ηε 

ζθηξηάηῳ, γόλνο ἁγηόθπηνο, ηαύηεο νὗηνο ὑπάξρεη, θαὶ Ἐθθιεζίαλ πᾶζαλ 

δαδνπρεῖ, ηῇ νὐξαλίᾳ, αὐηνῦ ηειεηόηεηη. 

Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε… 

 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο. 
 

Εἶηα, ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: ᾌδω, Μεδίκοσ ἰαηροῦ, 

μαρησρικὰ βραβεῖα. Ἰζιδώρας.  

 

ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Ἀγώλσλ ηῶλ ζείσλ ζνπ ηὴλ ζπνπδήλ, ηῆο ζῆο ἀλαξγύξνπ, 

πνιηηείαο ηὴλ ἀξεηήλ, ὦ Μέδηθε ᾄδσ ἐλ αἰλέζεη, ηὴλ ἁξκνζηήλ ζνπ ηηκῶλ 

ἀγαζόηεηα. 

 

Δαλείζαο ἐδάλεηζαο ηὸλ Θεόλ, ζὸλ πινῦηνλ ζθνξπίζαο, εὐπνηΐαο ἐλ 

παξνραῖο, θαὶ γὰξ ἀλαξγύξσο ηνῖο λνζνῦζηλ, ηὴλ ζεξαπείαλ πξνζέθεξεο 

Μέδηθε. 

 

Ὡο ιύρλνο ὦ Μέδηθε ρξπζαπγήο, ηὴλ ρώξαλ αὐγάδεηο, Ἰηαιίαο 

θσηνπξεπῶο, θαὶ πόιηλ ηξίθνιη ζεκλύλεηο, ἥηηο ὡο κήηεξ θαπράηαη ηῇ 

δόμῃ ζνπ. 
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Μεγάια ζνὶ ὄλησο θαὶ ζαπκαζηά, ὦ Μέδηθε κάθαξ, ἐπνηήζαην ὁ 

Θεόο, ὁ κέγαο ὑπάξρσλ ἐλ ἰζρύτ, θαὶ κεγαιύλσλ ηνὺο Τνῦηνλ 

δνμάδνληαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἐιπὶο ἡ βεβαία Χξηζηηαλῶλ, ηνῦ θόζκνπ ηε ηεῖρνο, θαὶ βεβαία 

θαηαθπγή, ηῶλ δάιαηο δεηλαῖο ρεηκαδνκέλσλ, Σὺ εἶ Μαξία Κπξία ηνῦ 

ζύκπαληνο. 
 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Δσξεὰλ ζεξαπείαλ ηνῖο ἐλ δεηλνῖο ἔδσθαο, Μέδηθε Κπξίνπ 

ζεξάπνλ, θηιαλζξσπόηαηε, ἐλ ἀλαξγύξῳ ζπνπδῇ, θαὶ ζπκπαζεῖ ζνπ 

ἀγάπῃ, ἰαηξὸο ὡο ἄξηζηνο, θαὶ ἱθαλώηαηνο. 

 

Ἰζρπξᾷ ζνπ ἐλζηάζεη ηὸλ θξαηαηὸλ Κύξηνλ, ἔκπξνζζελ ηπξάλλσλ 

ἀζέσλ, θαζσκνιόγεζαο, ηνύησλ ὁξκὴλ ηὴλ ζαζξάλ, ὑπὸ ηὴλ γῆλ 

ηαπεηλώζαο, παλνπιίηα Μέδηθε, θαξηεξηθώηαηε. 

 

Κέξδνο ἔρσ ὡο κέγα ηὰ ηῆο ζαξθὸο βάζαλα, ζιίςεηο ἀιγεηλῶλ ηε 

ἡγνῦκαη, ὥζπεξ ἀπόιαπζηλ, ηὸ ηῆο θακίλνπ δὲ πῦξ, ὡο δξόζνλ θέξσ 

ἁγίαλ, ηνῖο δπλάζηαηο ἔιεγε, ραίξσλ ὁ Μέδηθνο. 

 

Οὐδακῶο ἐπηνήζεο ηῶλ αἰθηζκῶλ Μέδηθε, ηὰο δπζθνξσηάηαο 

ὀδύλαο, νὐρ ἐδεηιίαζαο, ηῆο θπιαθῆο ηὰ δεζκά, θαὶ ηὰ ἀλύπνηζηα ἄιγε, 

ηνῦ Θενῦ καθάξηε, ἐλδπλακνῦληόο ζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑςειόηαηνο ζξόλνο Σὺ εἶ ἁγλὴ Δέζπνηλα, θαὶ ηηκησηάηε θαζέδξα, 

ηνῦ Παληνθξάηνξνο, θαὶ ινγηθὸο νὐξαλόο, ηνῦ ἐλ Ἁγίνηο Ἁγίνπ, Σαῖο 

ρεξζὶ βαζηάζαζα, Τνῦηνλ ὡο λήπηνλ. 
 

Ἰάηξεπζνλ, ἡκῶλ ηὰ πάζε θαὶ λόζνπο ηὰο ςπρνθζόξνπο, θαὶ 

παξάζρνπ ὡο ἰαηξὸο ἀλάξγπξνο Μέδηθε, ηὴλ ἄθζνλνλ ράξηλ ζῆο 

ζπκπαζείαο. 

 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 
 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Τακεῖνλ ρξεζηῆο ἐδείρζεο ἀγαζόηεηνο, πιεξόηεο θαιῶλ, ἐλζένπ 

κεηαδόζεσο, ἰαηξὲ ἀλάξγπξε, ζενθόξε Μέδηθε ὄιβηε, ηῆο Ἰηαιίαο εὔζεκε 

πἱέ, ηῆο ἄλσ παηξίδνο ἡ εὐπξέπεηα. 
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ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἱιαξόηεηη ηξόπσλ ζνπ, θόζκνλ ὡξαΐδεηο θσηνπξεπέζηαηα, θαὶ 

ἐθθαίλεηο ζεῖε Μέδηθε, ηῶλ ζεπηῶλ ζνπ ἄζισλ ηὴλ ιακπξόηεηα. 

 

Ἀθσιύησο δηέδξακεο, ηὴλ ηνῦ καξηπξίνπ παιαίζηξαλ Μέδηθε, ηῷ 

Θεῷ ἀλαηηζέκελνο, ηὴλ ἐιπίδα πᾶζαλ ηῆο θαξδίαο ζνπ. 

 

Τηηξσζθόκελνο ἔραηξεο, θαὶ θαηαθεληνύκελνο κάθαξ Μέδηθε, ἐλ 

ραξᾷ ἐπαγαιιόκελνο, ηὸλ Θεὸλ εὐιόγεηο ηὸλ Σσηῆξά ζνπ. 

 

Ῥαβδηζκνὺο ἐθαξηέξεζαο, θαὶ ηὰο ἐπὶ μύινπ ἐηάζεηο Μέδηθε, 

ηαπεηλώζαο ηῇ ἐλζηάζεη ζνπ, ηνῦ ἐρζξνῦ ὀθξὺλ ηὴλ ὑπεξήθαλνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

ξκεηήξηνλ ἄθιπζηνλ, ηῆο θαιῆο ἐιπίδνο ὑπάξρεηο Δέζπνηλα, ηνῖο 

ἐλ δάιαηο ζαιαηηεύνπζηλ, γαιελὴλ παξέρνπζα ἀλάπαπζηλ. 
 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ὕβξηλ ηῶλ ἐρζξῶλ, ηὴλ θαθόζενλ ἐμύβξηζαο, ηῇ εὐηόικῳ ζνπ ὦ 

Μέδηθε θσλῇ, θαὶ εὐζεβείαο, θαηεηξάλσζαο ηὰ δόγκαηα. 

 

Μίαλ ἐλ ηξηζίλ, ὑπνζηάζεζη ζεόηεηα, πξνζθπλῶ θαὶ κεγαιύλσ θαὶ 

ηηκῶ, ἐλ ηῷ ζηαδίῳ, ὡκνιόγεζελ ὁ Μέδηθνο. 

 

Ἄιγε ηῇ ζαξθί, θαὶ ὀδύλαο ζεῖε Μέδηθε, ὡο ἀδάκαο θαζππέκεηλαο 

ζηεῤῥόο, ἡ δὲ ςπρή ζνπ, ἡ ἁγία ἔζηε ἄηξσηνο. 

 

Ῥείζξνηο ἱεξνῖο, ηῶλ αἱκάησλ ζνπ ἐθνίλημαο, Ἰηαιίαο ζεῖε Μέδηθε 

ηὴλ γῆλ, ἐμ ἧο ηὸλ ζηάρπλ, ηὸλ θαηάκεζηνλ ἐζέξηζαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τίο ηῶλ γεγελῶλ, ηνῦ Σνῦ ηόθνπ ηὸλ παξάδνμνλ, θαὶ ἀπόῤῥεηνλ 

Παξζέλε Μαξηάκ, εἰπεῖλ ἐλ ιόγνηο ἢ ἐλ ῥήκαζη δπλήζεηαη; 
 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ὑπέξηεξνο, ηῆο ζαξθὸο γεγέλεζαη, θαὶ παζῶλ ηῶλ ρακεξπῶλ 

ὑπεξάλσ, ὅηη ηῆο γῆο, ηὰ ἡδέα ἠξλήζσ, θαὶ νὐξαλνῖο ηὸ πνιίηεπκα 

Μέδηθε, ηὸ ζὸλ κεηέζεθαο θαιῶο, ηνῦ Θενῦ θαζνξῶλ ηὴλ ηεξπλόηεηα. 

 

Ῥαπίζκαηα, θαξηεξήζαο Μέδηθε, θαηεῤῥάπηζαο ἐρζξνῦ ηὴλ 

καλίαλ, θαὶ ζηεῤῥεάλ, ηὴλ θαξδίαλ ζνπ ἔρσλ, πξὸο ηὸλ Θεὸλ ηῶλ 

δπλάκεσλ ἔζξαπζαο, δαηκόλσλ ἄζηαηνλ ἰζρύλ, ηνῦ Σηαπξνῦ ζξηακβεύζαο 

ηὰ ηξόπαηα. 
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Ἰλδάικαηα, ηὰ ηῆο πιάλεο ἔπεζνλ, ηῇ ἀπηώηῳ ςπρηθῇ ζνπ ἀλδξείᾳ, 

θαὶ ἡ ἰζρύο, ηῶλ εἰδώισλ ἐῤῥάγε, ῥσκαιεόηεηη ζζέλνπο ζνπ Μέδηθε, ηῆο 

πίζηεσο ζξηακβεπηά, θαὶ Θενῦ ηνῦ ηῆο δόμεο ζπκκέηνρε. 

 

Κξαηνύκελνο, θπιαθῆο εἰο ζηέλσζηλ, θαὶ εἰο πείλεο ηὰ δεζκά ηε 

θαὶ δίςεο, δηὰ Χξηζηνῦ, ηνῦ Θενῦ ζνπ ηὸλ πόζνλ, νὐρ ἐζαιεύζεο πνζῶο 

ζεῖε Μέδηθε, ἀιι’ ἔςαιιεο ἀπὸ ςπρῆο, ἐιεπζέξαο ᾠδὴλ ἐπηλίθηνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀλύκθεπηε, λπκθνηόθε Δέζπνηλα, ηῶλ Ἀγγέισλ ἡ ηεξπλὴ κειῳδία, 

ηῶλ γεγελῶλ, ἡ ἐιπὶο ἡ βεβαία, ηῆο νἰθνπκέλεο ηὸ ηεῖρνο ηὸ ἄῤῥεθηνλ, 

πεξίζσδε ηὸλ Σὸλ ιαόλ, ἐθ θηλδύλνπ δεηλῆο πεξηζηάζεσο. 
 

Ἰάηξεπζνλ, ἡκῶλ ηὰ πάζε θαὶ λόζνπο ηὰο ςπρνθζόξνπο, θαὶ 

παξάζρνπ ὡο ἰαηξὸο ἀλάξγπξνο Μέδηθε, ηὴλ ἄθζνλνλ ράξηλ ζῆο 

ζπκπαζείαο. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 
 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

Ἀζζελείαο ηὰο ζσκαηηθὰο ἐζεξάπεπεο, ἐπηζηήκελ ηὴλ ἰαηξηθὴλ 

κεηεξρόκελνο, ὡο ἀθέζησξ θαὶ ζπκπαζὴο πξὸο πάληαο ἀξσγόο· δηὸ 

θνύθηζνλ θαὶ ηὰο ἡκῶλ, πνιπσδύλνπο ζπκθνξάο, ηὰο δεηλὰο ἀιγεδόλαο 

ηε, Μέδηθε ἀλαξγύξσο, παξέρσλ ἐλ κεηαδόζεη, ηὰο εὐκελεῖο ζνπ δσξεάο, 

ἐλ ἐιέεη ἀγαζόηεηνο. 
 

Πξνθείκελνλ. Θασμαζηὸς ὁ Θεὸς ἐν ηοῖς Ἁγίοις Αὐηοῦ.   

Ση. Τοῖς Ἁγίοις ηοῖς ἐν ηῇ γῇ Αὐηοῦ ἐθασμάζηωζεν ὁ Κύριος. 

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ  (Κεθ. η΄ 1, 5-8). 

Τῷ θαηξῷ ἐθείλῳ πξνζθαιεζάκελνο ὁ Ἰεζνῦο ηνὺο δώδεθα 

καζεηὰο αὐηνῦ, ἔδσθελ αὐηνῖο ἐμνπζίαλ θαηὰ πλεπκάησλ ἀθαζάξησλ, 

ὥζηε ἐθβάιιεηλ αὐηὰ θαὶ ζεξαπεύεηλ πᾶζαλ λόζνλ θαὶ πᾶζαλ καιαθίαλ. 

Τνύηνπο ἀπέζηεηιελ ὁ Ἰεζνῦο παξαγγείιαο αὐηνῖο ιέγσλ· εἰο ὁδὸλ ἐζλῶλ 

κὴ ἀπέιζεηε θαὶ εἰο πόιηλ Σακαξεηηῶλ κὴ εἰζέιζεηε· πνξεύεζζε δὲ 

κᾶιινλ πξὸο ηὰ πξόβαηα ηὰ ἀπνισιόηα νἴθνπ Ἰζξαήι. Πνξεπόκελνη δὲ 

θεξύζζεηε ιέγνληεο, ὅηη ἤγγηθελ ἡ Βαζηιεία ηῶλ Οὐξαλῶλ. Ἀζζελνῦληαο 

ζεξαπεύεηε, ιεπξνὺο θαζαξίδεηε, δαηκόληα ἐθβάιιεηε· δσξεὰλ ἐιάβεηε, 

δσξεὰλ δόηε. 

 

Δόμα. Ταῖο ηνῦ Ἀλαξγύξνπ... 
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Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέηζόν με, ὁ 

Θεός... 

Τέρλελ ἐπηζηάκελνο, ἰαηξηθὴλ κεηὰ θύξνπο, ἱιαξῶο κεηέδσθαο, 

ἀζζελέζη Μέδηθε ζὴλ βνήζεηαλ· θαὶ Θεῷ ἤλεγθαο, πξνζθνξὰλ ζπζίαο, 

ηὴλ ηειείαλ ζνπ ἀγάπεζηλ, αὐηὴλ ἀπέδεημαο, ἐλ καξηπξηθνῖο 

ἀγσλίζκαζηλ· ἀλδξείσο γὰξ ὑπέκεηλαο, ηὰο ἐλ ηῷ ζηαδίῳ ζθιεξόηεηαο· 

ὅζελ ηὰ βξαβεῖα, ηῆο ἄλσζελ ηηκῆο ἐπηηπρώλ, ηῆο νὐξαλίνπ ιακπξόηεηνο, 

θνζκεῖο ηὴλ ὁκήγπξηλ. 
 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Βαζηιεῖ ηῶλ αἰώλσλ, ἠθνινύζεζαο ραίξσλ ζεόθξνλ Μέδηθε· δηὸ 

ηῶλ ἐπηγείσλ, παξεῖδεο βαζηιέσλ, πξνζηαγάο ηε θαὶ δόγκαηα, κὴ 

θνβεζεὶο ἀπεηιάο, αὐηῶλ ὡο γελλαηόθξσλ. 

 

Ῥηδνηόκνο θαθίαο, θπηνθόκνο θαιῶλ ηε ἐδείρζεο Μέδηθε, ηὴλ 

πίζηηλ θαηαζπείξαο, ἐλ αὔιαμη ςπρῆο ζνπ, θαὶ ζθαπάλῃ ηῶλ ἄζισλ ζνπ, 

θαιιηεξγήζαο αὐηήλ, θαξπὸλ πνιὺλ ζπλῆγεο. 

 

Ἀλαξγύξσο ἰάζσ, ἀζζελνύλησλ ηὰ πάζε θαὶ ηὰ λνζήκαηα, 

πεηζόκελνο ηνῖο ιόγνηο, θαὶ ἔξγνηο ηνῦ Κπξίνπ, ζενδίδαθηε Μέδηθε, Ὃο 

δσξεὰλ ἐπὶ γῆο, ἰάζαην ηὰ πιήζε. 

 

Βαξπηίκνπ ἀμίαο, ηὴλ ζηνιὴλ ἐλεδύζεο πακκάθαξ Μέδηθε, ηαῖο 

ρξόαηο καξηπξίνπ, ιακπξῶο πεπνηθηικέλελ, θαὶ ηῷ θάιιεη ηῶλ ἔξγσλ 

ζνπ, ζὺλ Ἀζινθόξνηο Θεῷ, ᾠδὰο ἐπηζπλάπησλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἐγθσκίσλ πξνζθέξεηλ, ηὰο ᾠδὰο Σνὶ Παξζέλε Ἁγλὴ βνπιόκελνη, 

ηὸ ραῖξε ηνῦ Ἀγγέινπ, βνῶκελ γεζνζύλσο· Σὺ γὰξ κόλε ἀπήιιαμαο, ἐθ 

ηῆο ἀξραίαο ἀξᾶο, ηὸ γέλνο ηῶλ ἀλζξώπσλ. 
 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Ἱζηὸλ ἀξάρλεο, θαὶ καξαηλόκελνλ ἄλζνο, θαὶ ζθηὰλ ἐινγίζσ ηνῦ 

θόζκνπ, Μέδηθε ηὰ θέξδε, Θενῦ ἐξῶλ ηὸλ πινῦηνλ. 

 

Ἀζηὴξ ὡο κέγαο, ἀπὸ δπζκῶλ ἀλαηείιαο, ηῷ θσηὶ ηῶλ γελλαίσλ 

ζνπ ἄζισλ, πᾶζαλ νἰθνπκέλελ, ὦ Μέδηθε θαηδξύλεηο. 

 

Ἱδξῶζη ζείνηο, θαὶ ἱεξνῖο ζνπ θακάηνηο, ηῶλ ηαιάλησλ ὃλ ἔιαβεο 

πινῦηνλ, Μέδηθε ζεόθξνλ, ἐπεύμεζαο πιεηόλσο. 
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Σθηξηᾷ Μαξηύξσλ, θαὶ ηῶλ Ἀγγέισλ ὁ δῆκνο, ηῇ ζεπηῇ ζνπ ὦ 

Μέδηθε κλήκῃ· ηνύησλ γὰξ ηνῖο ηξόπνηο, ἐθάκηιινο ἐδείρζεο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἱεξσηέξα, ηῶλ Χεξνπβὶκ Σεξαθίκ ηε, νὐξαλίσλ Ταγκάησλ ηε 

πάλησλ, Σὺ ηηκησηέξα, ὑπάξρεηο Θενηόθε. 
 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Δηηηῶο ηὴλ ηνῦ Κπξίνπ, Μέδηθε ἀγάπελ, ζὺ ἐπεζθξάγηζαο Τνύηνπ 

ὡο Μάξηπο ζεπηόο, ὡο ἰαηξὸο ζπκπαζήο ηε ζεῖε Ἀλάξγπξε. 

 

Ὡο ὄξζξνο ὡο ἡκέξα, ζείαο εὐθξνζύλεο, ἡ ἱεξά ζνπ ἐπέζηε ἡκῖλ 

ἑνξηή, ηὰο ηῶλ πηζηῶλ δηαλνίαο, Μέδηθε ζέιγνπζα. 

 

Ῥναῖο ηῶλ ζῶλ αἱκάησλ, γῆλ ηῆο Ἰηαιίαο, ἁγησηάησο πνηίζαο 

πινπζίσο θαξπόλ, ηῆο ἱεξᾶο ζεκσλίαο ἔδσθαο Μέδηθε. 

 

Ἀλάξγπξνο ηνῖο ηξόπνηο, Μέδηθε ὑπάξρσλ, ἐλ κεηαδόζεη ἀγάπεο 

ηὴλ ῥῶζηλ πνινῖο, ρξηζηνκηκήησο παξέρεηο, κεζ’ ἱιαξόηεηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σηεξεώκα θαὶ ηεῖρνο, θύιαμ ηε θαὶ ζθέπε, θαὶ θνβεξὰ πξνζηαζία, 

ηνῦ θόζκνπ παληόο, Σὺ εἶ Παξζέλε Μαξία, Θενκαθάξηζηε. 
 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο… 

 

Χαίξνηο ὁ ζεξάπσλ ὁ ζπκπαζήο· ραίξνηο ηνῦ Κπξίνπ, ζηξαηηώηεο ὁ 

εὐζζελήο· ραίξνηο Ἐθθιεζίαο, ὁ κέγαο ζηεθαλίηεο, ηῆο πίζηεσο ἀδάκαο, 

ἔλδνμε Μέδηθε. 

 

ᾌζσκελ ἐλ ζάιπηγγη ςπρηθῇ, ρείιεζηλ ἁγλνῖο ηε, θαὶ αἰλέζεσο ἐλ 

θσλῇ, Μέδηθνλ ηὸλ δόμεο, ζηνιῇ ηεηηκεκέλνλ, εἰο ὕςνο ἀλαβάληα, ηῆο 

ηειεηόηεηνο. 

 

Ἴδσκελ ηῆο πίζηεσο ηνῦ Χξηζηνῦ, ἔξγα ηὰ κεγάια, θαὶ ηὰ ἄπεηξα 

ζαπκαζηά, ἃ ηῇ ζενζδόηῳ, ἐπέηπρε δπλάκεη, ὁ Μέδηθνο ὁ ἄζισλ, ζείσλ 

ἐπάμηνο. 

 

Ῥώκῃ ηνῦ Κπξίνπ ηῇ θξαηαηᾷ, Μέδηθε δαηκόλσλ, ἐηξαπκάηηζαο 

ηὰο ἀξράο, θαὶ ηὰο ἐμνπζίαο, δηέιπζαο ηνῦ ζθόηνπο, πξνβάιισλ 

πνιηηείαλ, ηὴλ νὐξαλόθσηνλ. 

 



[180] 

 

Ἔραηξε ηὸ πάιαη κεηξνπξεπῶο, ρώξα Ἰηαιίαο, ἀλαδείμεη ζνπ ηῇ 

ζεπηῇ· ραίξεη ὑπεξζέσο, Ἐδὲκ ἡ νὐξαλία, ηῷ θάιιεη ηῆο ςπρῆο ζνπ, 

ἔθιακπξε Μέδηθε. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό 

ζσζῆλαη ἡκᾶο. 
 

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

Ἐιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Δεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

Δόμα.Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο 

ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαὶ λῦλ 

ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σὺ γὰξ εἶ Θεόο 

ἡκῶλ θαὶ ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ Σνπ θαὶ ηὸ ὄλνκά Σνπ 

ἐπηθεθιήκεζα.  

Καί λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εὐινγεκέλε Θενηόθε, 

ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ ηῶλ 

πεξηζηάζεσλ· Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 
 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Χαίξνηο, Ἀλαξγύξσλ ἰαηξῶλ, ὁ ὑπεξηειέζηαηνο πινῦηνο, θαὶ 

ἀθξηβὴο ζεζαπξόο, πίζηεσο ἁγίαο ηε, ηακεῖνλ ἄζπινλ, ηῆο ἀγάπεο πξὸο 

Κύξηνλ, ἀθίβδεινλ ρξῆκα, ζείαο ἀληηδόζεσο, ηὸ κέγα ηίκεκα· ραίξνηο, ὁ 

ρξπζνὺο καξγαξίηεο, ηῆο ζενπαγνῦο Ἐθθιεζίαο, Μέδηθε ζεόθξνλ 

παλανίδηκε. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη…Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ.. 

 

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο 
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