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11 ΙΟΤΝΙΟΤ Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηνλ 

Άγηνλ Έλδνμνλ Απόζηνινλ Βαξλάβα 

Πνίεκα Γξos Υαξαιάκπνπο Μ. Μπνύζηα 

Μ. Τκλνγξάθνπ ηεο ησλ Αιεμαλδξέσλ Δθθιεζίαο 

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 

’Ἀκήλ. 

 

ΡΜΒ’ (142) Φαικόλ. 

Κύξηε εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ…. 

. 

Δἶηα ηὰ παξόληα Σξνπάξηα˙ 

                           Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσϑεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 
εκεηνθόξε ρξηζηνθῆξπμ Βαξλάβα, ηνῦ ϑείνπ Παύινπ ζπλεξγὲ θαὶ 

Κππξίσλ ἐπόπηα, θύιαμ ἄγξππλε, θξνπξέ, ἰαηξὲ θαὶ εἰξήλεο 

πξόκαρε, ηνὺο πηζηο πξνζθπλνῦληαο ηάθνλ ζνπ ηὸλ πάλζεπηνλ θαὶ 

ϑεξκο αἰηνπκέλνπο ηὰ ζὰο ιηηὰο θηλδύλσλ ραιεπλ θαὶ θαησδύλσλ 

θαθώζεσλ ιύηξσζαη. 

                         Γόμα. Σὸ αὐηό. Καὶ λῦλ. 
0ὑ ζησπήζνκέλ πνηε, Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο ζνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη. Δἰ κὴ γὰξ ζὺ πξνΐζηαζν πξεζδεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην 

ἐθ ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Σίο δὲ δηεθύιαμελ ἕσο λῦλ ἐιεπϑέξνπο; Οὐθ 

ἀπνζηκελ, Γέζπνηλα, ἐθ ζνῦ· ζνὺο γὰξ δνύινπο ζῴδεηο ἀεὶ ἐθ 

παληνίσλ δεηλλ. 

 Ν΄ (50) Φαικόο. 

ιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, … 

θαὶ ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ᾿Αθξνζηηρίο: 

«Βαξλάβα ‘Απόζηνιε, βνήϑεη κνη ἐλ βίῳ. Υ.Μ.» 
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                              ᾨδὴ α΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Βαξλάβα, Κππξίσλ θσηαγσγέ, ζπλέθδεκε Παύινπ, ρξηζηνθῆξπμ 

ϑενζεβὲο θαὶ ράξηηνο ζθήλσκα, βνήϑεη ηνῖο εὐιαβο πξνζθπλνῦζη 

ηὸλ ηάθνλ ζνπ. 

Ἀπόζηνιε πάλζνθε, ἀζηλεῖο ζπληήξεη καλίαο ζνὺο ἱθέηαο ηνῦ 

δπζκελνῦο, Βαξλάβα, ηνὺο ζπεύδνληαο ἐλ πίζηεη ζῇ ἀξσγῇ ηῇ 

ἑηνίκῃ ἑθάζηνηε. 

Ραλίδαο ἀπόζκεμνλ ηλ πνιιλ δαθξύσλ, Βαξλάβα, καλδειίῳ ζλ 

πξνζεπρλ πξὸο Κύξηνλ, λῦλ ηλ πξνθεξόλησλ ἐλ θαηαλύμεη ζὸλ 

πάλζεπηνλ ὄλνκα. 

                                       Θενηνθίνλ. 

Νεθἴηνξαο δεῖμνλ ἐλ πεηξαζκνῖο ηνὺο ζὲ ἀλπκλνῦληαο, Θενηόθε, 

δηελεθο θαὶ πάληαο ςπρῆο ἐλ ηαπεηλώζεη ηῇ παληέξῳ ζνπ ζθέπῃ 

πξνζηξέρνληαο. 

                                  ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ἀπνζηόισλ θαηδξόηεο, πεξηθιεὲο θαύρεκα Κύπξνπ θθιεζίαο, 

Βαξλάβα, ηαύηελ ζῇ ράξηηη ὁκνθξνλνῦζαλ ἀεὶ θαὶ εἰξελεύνπζαλ 

ηήξεη ζὲ ὡο ϑεῖνλ θύιαθα 

ηὴλ κεγαιύλνπζαλ. 

Βνεζόο κνη ἐλ βίῳ θαὶ ἀξσγὸο ηάρηζηνο ἴζϑη, ἐθβν ζνη, Βαξλάβα, ὁ 

πνιπδύζηελνο, ἵλα θαιο ἀηξαπὸλ ηῆο ἀξεηῆο δηνδεύζσ βάθηξῳ 

ζηεξηδόκελνο ηῆο πξνζηαζίαο ζνπ. 

Ἀγηάδσλ κὴ παύζῃ ηνὺο ζνὶ πηζηο ζπεύδνληαο θαὶ ἐπηζηεξίδσλ, 

Βαξλάβα, ηνὺο ἀλπκλνῦληάο ζε ὡο ϑαπκαζίσλ πεγὴλ θαὶ 

ἀθεζώδπλνλ θξήλελ, ἅπαζηλ ἰάζεσλ 

λάκαηα ὀιύδνπζαλ. 

                                       Θενηνθίνλ. 

Ἀγιαὴ Θενηόθε, ρξηζηηαλλ θαύρεκα, Κεραξηησκέλε Παξϑέλε, 

παῖδαο δηάζσζνλ ἡκλ ἐρϑξνῦ ἐλεδξλ θαὶ πνιππιόθσλ παγίδσλ 

θαὶ αὐηνῖο ϑεώζεσο ηξίβνλ ὑπόδεημνλ. 

Πεξίζθεπε θαὶ πεξηθξνύξεη ἐλ βίῳ ηνὺο ζὲ ηηκληαο θαὶ ηὸλ ηάθνλ 

ζνπ ηὸλ ζεπηὸλ ἀζπάζαζϑαη ζπεύδνληαο, Βαξλάβα, ὡξάτζκα κέγα 

Κύπξνπ. 
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πηβιεςνλ, ἐλ εὐκελεία, παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ ραιεπήλ 

ηνπ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηό ἄιγνο. 

                            Αἴηεζηο θαὶ ηὸ Κάϑηζκα. 

                        Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ϑεξκή. 
Ἀθέζηνξ ϑεξκὲ θαὶ ῥῦζηα ἑηνηκόηαηε ἐθ βιάβεο ἐρϑξνῦ, θηλδύλσλ 

θαὶ ζηελώζεσο 

ηλ πηζηο ζπεπδόλησλ ζνη, ρξηζηνθῆξπμ Βαξλάβα ϑεηόηαηε, ὑπὲξ 

ἡκλ δπζώπεη ἐθηελο Υξηζηόλ, Οὗ ηὴλ θιῆζηλ ἐκεγάιπλαο. 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα, Κύξηε. 

Πνδεγέηεο ἀλύζηαθηνο πξὸο δσὴλ ἀγήξσ ηλ πξνζθπλνύλησλ ζνπ 

ἴζϑη ηάθνλ ηὸλ παλίεξνλ ἐλ Μνλῇ, Βαξλάβα, ηῇ ἁγίᾳ ζνπ. 

Οὑ παπόκεϑα ράξηλ ζνπ θαϑνκνινγνῦληεο, Βαξλάβα πάλζνθε, 

ρενκέλελ ἐθ ηνῦ ηάθνπ ζνπ εὐσδίαο δίθελ, ζπκπαϑέζηαηε. 

ῇ ἰζρύτ ἀπέιαζνλ ζηίθε πνιεκίσλ λῦλ θαηερόλησλ ζνπ ηὴλ Μνλὴλ 

ὡο ὄιβνλ ἔρνπζαλ ηάθνλ ζνπ, Βαξλάβα, ηὸλ παλάγηνλ. 

                                       Θενηνθίνλ. 
Σὶ ρακαίδεια πάϑε κνπ πξάῦλνλ Βαξλάβα ϑεξκαῖο ἐληεύμεζη, 

Θενηόθε, θαὶ θαηάζηεηινλ ηνῦ λνὸο θηλήζεηο ηὰο ἀηάθηνπο κνπ. 

                                 ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 
κβξηζνλ ἡκῖλ ὑεηὸλ ζῆο ἀληηιήςεσο ηνῖο ὑκλνῦζί ζε, Βαξλάβα, ὡο 

ζεπηὸλ ρξηζησλύκσλ ἀξρηηέθηνλα ηῆο θιήζεσο. 

Λὕζνλ ηνὺο δεζκνὺο ἐμαξηήζεσο λεόηεηνο ζαῖο εὐραῖο ἐμ ὀιεϑξίσλ 

νὐζηλ, δπζσπνῦκέλ ζε, Βαξλάβα, ραξηηόβξπηε. 

Ἔκπιεζνλ ἡκᾶο ραξκνλῆο, Βαξλάβα, θξάδνκελ, θαὶ ἀπέιαζνλ ηλ 

ϑιίςεσλ ἀριὺλ ηλ ζπεπδόλησλ ηῇ ζῇ ράξηηη ἀείπνηε. 

                                     Θενηνθίνλ. 

Βύϑηνλ ἐρϑξόλ, ηὸλ ἡκᾶο βπϑίζαη ϑέινληα εἰο ππϑκέλα αἰσλίνπ 

θνιαζκνῦ, Θενηόθε, ζῇ δπλάκεη θαηαζύληξηςνλ. 
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                                    ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ. 

Ο ἔλϑενο πξεζβεπηὴο πξὸο Κύξηνλ εὐζεβλ Κππξίσλ δήκσλ, 

Βαξλάβα, ὡο ρξηζησλύκσλ ἁπάλησλ ἐπόπηεο θαὶ ἀξσγὸο πέκςνλ 

ἄκεηξνλ ἔιενο ηνῦ Θεαλϑξώπνπ Ἰεζνῦ ἐθ᾽ ἡκᾶο ζε ηηκληαο, 

᾿Απόζηνιε. 

Ἠγίαζαο αιακῖλα ῥείϑξνηο ζνπ, πλεπκαηέκθνξε Βαξλάβα, αἱκάησλ 

ἐγθαπρσκέλελ παλζέπηῳ ζνπ ηάθῳ, ηῶ ἀλαβιύδνληη πᾶζηλ ἰάκαηα 

ἀζπαδνκέλνηο ἐλ ςπρῆο θαηαλύμεη αὐηὸλ, ραξηηόῤβξπηε. 

Θἐκέιηνλ θθιεζίαο ἄζεηζηνλ ηῆο ἐλ Κύπξῳ, ϑενθόξε Βαξλάβα, 

ηνὺο ζνὺο ἱθέηαο ἐλ πίζηεη ζηεξίδσλ κὴ δηαιίπῃο θαὶ πᾶζη ζὴλ 

εὔλνηαλ δεηθλύσλ, ἥλπεξ ἀθεηδο ρνξεγεῖο εὐζεδέζηλ ἀείπνηε. 

                                                Θενηνθίνλ. 
πάθνπζνλ ηλ ἡκλ δεήζεσλ θαὶ ἑλὶ ἑθάζηῳ ηάρνο παξάζρνπ, 

ϑενραξίησηε Παξϑελνκῆηνξ, ζεπηνῦ Βαξλάβα ϑεξκαῖο 

παξαθιήζεζηλ αἰηήζεηο ηὰο ςπρσθειεῖο θαὶ δηθαίαο, παλύκλεηε 

Γέζπνηλα. 

Πεξίζθεπε θαὶ πεξηθξνύξεη ἐλ βίῳ ηνὺο ζὲ ηηκληαο θαὶ ηὸλ ηάθνλ 

ζνπ ηὸλ ζεπηὸλ ἀζπάζαζϑαη ζπεύδνληαο, Βαξλάβα, ὡξάτζκα κέγα 

Κύπξνπ. 

Ἄρξαληε, ἡ δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ ηλ 

ἡκεξλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

                            Αἴηεζηο θαὶ ηὸ Κνληάθηνλ. 

                    Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Σλ εὐιαβο πξνζθπλνύλησλ ηὸλ ηάθνλ ζνπ θαὶ δερνκέλσλ εὐρὰο 

ηὰο ἀόθλνπο ζνπ, πλεπκαηνθόξε Βαξλάβα, ᾿Απόζηνιε, ηνὺο 

ινγηζκνὺο ηνὺο ἀηάθηνπο θαηάζηεηινλ θαὶ πάϑε ρακαίδεια 

πξάῦΐλνλ. 

Πξνθείκελνλ. 

Δἰο πᾶζαλ ηὴλ γῆλ ἐμῆιζελ ὁ θϑόγγνο Αὐηνῦ θαὶ εἰο ηὰ πέξαηα ηῆο 

νἰθνπκέλεο ηὰ ῥήκαηα Αὐηνῦ. 

ηίρνο. Οἱ νὐξαλνὶ δηεγνῦληαη δόμαλ Θενῦ, πνίεζηλ δὲ ρεηξλ αὐηνῦ 

ἀλαγγέιιεη ηὸ ζηεξέσκα. 



[62] 

 

Δὐαγγέιηνλ θαηὰ Λνπθᾶλ(Κεθ. 9′ 1 -6). 

Σᾧ θαηξῶ ἐθείλῳ πξνζθαιεζάκελνο ὁ Ἰεζνῦο ηνὺο δώδεθα καϑεηὰο 

αὐηνῦ ἔδσθελ αὐηνῖο δύλακηλ θαὶ ἐμνπζίαλ ἐπὶ πάληα ηὰ δαηκόληα 

θαὶ λόζνπο ϑεξαπεύεηλ· θαὶ ἀπέζηεηιελ αὐηνὺο θεξύζζεηλ ηὴλ 

βαζηιείαλ ηνῦ Θενῦ θαὶ ἰᾶζϑαη ηνὺο ἀζϑελνῦληαο θαὶ εἶπε πξὸο 

αὐηνύο· κεδὲλ αἴξεηε εἰο ηὴλ ὁδόλ, κήηε ῥάβδνπο κήηε πήξαλ κήηε 

ἄξηνλ κήηε ἀξγύξηνλ κήηε ἀλὰ δύν ρηηλαο ἔρεηλ· θαὶ εἰο ἣλ ἂλ 

νἰθίαλ εἰζέιϑεηε, ἐθεῖ κέλεηε θαὶ ἐθεῖϑελ ἐμέξρεζϑε· θαὶ ὅζνη ἐὰλ 

κὴ δέμσληαη ὑκᾶο, ἐμεξρόκελνη ἀπὸ ηῆο πόιεσο ἐθείλεο θαὶ ηὸλ 

θνληνξηὸλ ἀπὸ ηλ πνδλ ὑκλ ἀπνηηλάμαηε εἰο καξηύξηνλ ἐπ᾽ 

αὐηνύο᾽ ἐμεξρόκελνη δὲ δηήξρνλην θαηὰ ηὰο θώκαο εὐαγγειηδόκελνη 

θαὶ ϑεξαπεύνληεο παληαρνῦ. 

Γόμα.  
Σαῖο ηνῦ Ἀπνζηόινπ πξεζβείαηο ιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε ηλ 

ἐκλ ἐγθιεκάησλ. 

Καί λῦλ. 
Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, ιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε, ηλ 

ἐκλ ἐγθιεκάησλ. 

ηίρνο: Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζνλ κέ ὁ Θεόο 

Πξνζόκνηνλ. 

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 
Κύπξνπ κέγα θιέτζκα θαὶ ἀξσγὲ θαὶ πξνζηάηα, ρξηζηνθῆξπμ 

πάλζνθε, ρξηζησλύκνπ θιήζεσο ηέθηνλ ἔλϑεε, πάληαο ηνὺο 

ζπεύδνληαο ζνῦ ηῇ ἐπηπλνίᾳ, ϑείᾳ ζθέπῃ ηε θαὶ ράξηηη θαὶ ζὸλ 

παλίεξνλ ηάθνλ πξνζθπλνῦληαο ἁγίαδε θαὶ ῥύνπ πάζεο ϑιίςεσο, 

ἐπεξείαο πιάλνπ ἀιάζηνξνο, λόζνπ ἀληάηνπ, θηλδύλσλ, ζπκθνξλ 

θαὶ πεηξαζκλ ὡο ἀληηιήπησξ ϑεξκόηαηνο ηλ θαηαθεπγόλησλ ζνη. 

                       ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἰακάησλ παληνίσλ πνηακὸο ἀλεδείρϑε ὁ ϑεῖνο ηάθνο ζνπ, 

᾿Απόζηνιε Βαξλάβα, θαὶ ϑαπκαζίσλ θξέαξ θαηαξδεῦνλ ηὰ κύρηα 

ἡκλ ςπρλ ηλ πηζηο αὐηῶ θαηαθεπγόλησλ. 

Μαξηπξίνπ ἀλύζαο, ἀϑινθόξε Βαξλάβα, ηὸ κέγα ζηάδηνλ ἐλ 

αιακῖλη Κύπξνπ θαηέιηπεο ὡο δξνλ ηαύηῃ ηάθνλ ηὸλ ϑεῖόλ ζνπ, 

πξνζθπλεηαῖο δαςηιο ἐθζιύδνληα ἰάζεηο. 
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Οὑξαλόϑελ, Βαξλάβα, πξόζθπμί ζνπ βξαβεύεηο ἰζρὺλ θαὶ δύλακηλ 

θαὶ ζϑέλνο ἐπηδνύισλ ἐρϑξλ θαηαπαηῆζαη ἀλνκώηαηνλ θξύαγκα, 

θαηαθηεηώλ ζῆο Μνλῆο θαὶ ζνῦ παλζέπηνπ ηάθνπ. 

                                  Θενηνθίνλ. 
Ἰιαζκὸλ ηνῖο ζνῖο δνύινηο, Θενηόθε Παξϑέλε, ηὸλ ϑεῖνλ Σόθνλ ζνπ 

ἐμαίηεη θαὶ πηαηζκάησλ ηὴλ ἄθεζηλ πξεζβείαηο ηνῦ ηῆο Κύπξνπ 

θνζκήηνξνο, Βαξλάβα ηνῦ ϑαπκαζηνῦ, ὑπεξεπινγεκέλε. 

                            ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

᾿Δμ ὕςνπο δόμεο ηῆο ἀτδίνπ ἐλ πόιῳ ἀδνμίαο ἐθ ιάθθνπ κε ῥῦζαη 

ῥππηηθαῖο ιηηαῖο ζνπ πξὸο ηὸλ Υξηζηόλ, Βαξλάδα. 

Νῦλ αἱ ρνξεῖαη ηλ ρξηζησλύκσλ, Βαξλάβα, ἀλπκλνῦζαί ζε πόϑῳ 

ὀνκελ· ἴζϑη ἀληηιήπησξ ἡκλ ἐλ βίνπ δάιαηο. 

Βπϑνῦ θαθίαο ἀλάγαγέ κε, Βαξλάβα, ηῆο ἀγάπεο Υξηζηνῦ 

ἐθκαγεῖνλ, δη᾽ Αὐηὸλ αἱκάησλ νἰθείσλ ῥεῖϑξα ρύζαο. 

                                  Θενηνθίνλ. 
Ιδεῖλ ἐλ πόιῳ κνξθῆο ἀκήραλνλ θάιινο ηνῦ Τἱνῦ ζνπ ἀμίσζνλ 

πάληαο, Κεραξηησκέλε, ηνὺο ζὲ ὑκλνινγνῦληαο. 

                              ᾨδὴ ϑ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 
Χξάτζνλ εὐραῖο ζνπ ἱθεηλ ζνπ βίνλ ηλ πξνζθπλνύλησλ ηὸλ 

πάλζεπηνλ ηάθνλ ζνπ, ραξίησλ ϑείσλ, Βαξλάδα, θξνπλὲ ἀθέλσηε. 

Υαξᾶο θαὶ εὐθξνζύλεο πιῆζόλ κε ἀιήθηνπ ηὸλ θαϑ᾽ ἑθάζηελ ἐλ 

ϑιίςεζη ζηέλνληα θαὶ ιύπαηο ζίνπ, Βαξλάζδα, ηὸλ ζπλϑιηδόκελνλ. 

Μἡ παύζῃ ἐπνπηεύσλ θαὶ θξνπξλ ηὴλ Κύπξνλ, ἣλ ἐθξναῖο ζλ 

αἱκάησλ ἡγίαζαο, ζεκεηνθόξε Βαξλάβα, θξεπὶο ηῆο πίζηεσο. 

                                       Θενηνθίνλ. 
Μεηὰ ηνῦ ᾿Απνζηόινπ, ϑεαπγνῦο Βαξλάβα, ηὸλ ζὸλ Τἱὸλ θαὶ Θεὸλ 

θαϑηθέηεπε ὑπὲξ ἡκλ ηλ ἐλ ὕκλνηο καθαξηδόλησλ ζε. 

Ἄμηνλ ἐζηίλ ὡο ἀιεζο, καθαξίδεηλ ζέ ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί παλακώκεηνλ θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἠκλ. Σήλ 

ηηκησηέξαλ ηλ Υεξνπβίκ θαί ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηλ 
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εξαθίκ, ηήλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ ηήλ ὄλησο 

Θενηόθνλ ζέ κεγαιύλνκελ. 

, 

Υαίξνηο λήζνπ Κύπξνπ ὁ θσηηζηήο, ραίξνηο, ὁ ἐπόπηεο, ὁ ἀθέζησξ 

θαὶ ἀξσγὸο ηαύηεο θαὶ ἁπάλησλ ὁ ζνεϑόο, Βαξλάβα, ηλ 

πξνθεξόλησλ θιῆζηλ ηὴλ παλαγίαλ ζνπ. 

Υαίξνηο ϑείνπ Παύινπ ὁ ζπλεξγόο, ραίξνηο, ρξηζηνθῆξπμ, 

παξαθιήζεσο ὁ πἱόο, ραίξνηο, θθιεζίαο ηῆο Κύπξνπ ὡξαηόηεο, 

Ἀπόζηνιε Βαξλάβα, πίζηεσο ἔξεηζκα. 

Σάθνλ ζνπ ηὸλ βιύδνληα δαςηιο ἅπαζηλ ἰάζεηο πξνζθπλνῦληεο 

παλεπιαβο ζὲ παξαθαινῦκελ, εἰξήλεπζνλ εὐραῖο ζνπ, Βαξλάβα 

θθιεζίαλ Κύπξνπ, ηηκζάλ ζε. 

Ὠζπεξ ἄξηη ἤγεηξαο ϑαπκαζηο ἐθ ηῆο θιίλεο, κάθαξ, ηὸλ 

παξάιπηνλ, ἱεξέ, ἔγεηξνλ, Βαξλάβα, ἐθ ιάθθνπ δπζϑπκίαο ηνὺο 

ζπεύδνληαο ἐλ πίζηεη ζθέπῃ ηῇ ϑείᾳ ζνπ. 

Ρῦζαη ηῆο ἐρϑίζηνπ ἐπηδνπιῆο θαὶ ηῆο ηπξαλλίδνο ὁξσκέλσλ Αγαξ 

πἱλ, λῦλ ηλ θαηερόλησλ ηὸλ πάλζεπηόλ ζνπ ηάθνλ, Ἀπόζηνιε 

Βαξλάβα, ράξηηνο ζθήλσκα. 

Σάρνο ἑνξηάζαη ηῆο ζῆο Μνλῆο ηὴλ ἐιεπϑεξίαλ θαηαμίσζνλ, 

ϑαπκαζηέ, ἐλ ἀγαιιηάζεη, Βαξλάβα, ρξηζησλύκνπο πξεζβείαο 

αἰηνπκέλνπο ηὰο δηαϑέξκνπο ζνπ. 

Πᾶζαη ηλ Ἀγγέισλ αἵ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἠκᾶο. 

Σὸ Σξηζάγηνλ… 

 

 

 

 



[65] 

 

                             θαὶ ηὸ ᾿Απνιπηίθηνλ. 

                  Ἦρνο πι. α΄. Σὸλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 
Ἀγαϑὸλ ἄλδξα ὕκλνηο θαὶ πιήξε Πλεύκαηνο ηνῦ παλαγίνπ ὡο 

Παύινπ ηνῦ ϑεαπγνῦο ζπλεξγὸλ θαὶ ἡδύπλνπλ λάξδνλ Κύπξνπ 

εὐθεκήζσκελ, ϑεῖνλ Βαξλάβαλ, ἐθηελο ἐθβνληεο· ηηκαιθὲο 

Μαξηύξσλ θαὶ Ἀπνζηόισλ ὄιβε, Υξηζηὸλ ἐθδπζώπεη ὑπὲξ 

πξνζθύγσλ ηῆο ζῆο ράξηηνο. 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

                             Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ Ξύινπ. 
Θεἴε παξαθιήζεσο πἱέ, Παύινπ ζπλεξγὲ θαὶ Κππξίσλ ἐλ πεηξαζκνῖο 

βνεϑέ, ᾿Απνζηόισλ ζέκλσκα, Βαξλάβα ἔλδνμε, ηνὺο ἑθάζηνηε 

ζπεύδνληαο ηῇ ζῇ παῤῥεζίᾳ θαὶ ϑεξκαῖο ἐληεύμεζη πξὸο ηὸλ 

Θεάλϑξσπνλ ῥύνπ πεηξαζκλ θαὶ θηλδύλσλ θαὶ ἐπεξεηλ 

θαησδύλσλ ηνῦ πηζηνὺο ἀείπνηε πηεξλίδνληνο. 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηλ δνύισλ νπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο έ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμόλ 

κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ νπ. 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 

’Ἀκήλ. 

Γίζηηρνλ. 

Ῥῦζαη, Βαξλάβα, ϑιίςεσο θαὶ ἀλάγθεο 

ζνὺο ϑεξκνὺο πξόζθπγαο, βνᾷ Υαξαιάκπεο. 

Ἰδεῖλ ἐιεπϑέξαλ ζὴλ Μνλήλ, Βαξλάβα, 

Γαβξηὴι ἀμίσζνλ, ηὸλ πξόζθπγά ζνπ. 
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