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4 Γεθεκβξίνπ  Παξαθιεηηθόο Καλώλ Αγίαο 

Βαξβάξαο ηεο Μεγαινκάξηπξνο 
 

 Ἱεξεύο: Εὐινγεηόο ὁ Θεόο ἠκῶλ πάληνηε, λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο 

αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ  Ἀλαγλώζηεο: Ἀκήλ. 

 

Ψαικόο ξκβ΄ (142) 

 Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ….  

 

Θεόο Κύξηνο, θαί ἐπέθαλελ ἠκίλ(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

             Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζεῖο ἐλ ηῷ Σηαπξῶ. 

Ὡο ἀζιεθόξνο εὐθιεήο ηνπ σηῆξνο, θαί ηῶλ ζαπκάησλ 

ἀλεμάληιεηνο θξήλε, θαί βνεζόο ἠκῶλ ἐλ πεξηζηάζεζη, πξνθζαζνλ 

θαί ιύηξσζαη, ινηκηθῶλ λνζεκάησλ, θαί πάζεο ζηελώζεσο, θαί 

ἀλάγθεο θαί βιάβεο, ηνύο ἀδηζηάθησ πίζηεη θαί ζηνξγή, 

ἑμαηηνπκέλνπο, Βαξβάξα, ηήλ ράξηλ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ 

Οὐ ζησπήζνκελ πόηε, Θενηόθε…. 

 

Χαικόο λ΄ (50) 

Ἐιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο… 

 

Εἴηα ςάιινκελ ηάο Ὠδᾶο ηνῦ Καλόλνο. 

 

Ὠδή ἅ΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξᾶλ δηνδεύζαο. 

Ἰάκαηα βιύδνπζα θξνπλεδόλ, ςπρῶλ ζεξαπεύεηο, θαί ζσκάησλ 

πάζε δεηλά, ηῶλ πίζηεη θαί πόζσ πξνζηόλησλ, Μεγαινκάξηπο 

Βαξβάξα, ηή ζθέπε ζνπ. 

 

Ἀζιήζεσο κάξηπο ηαῖο ἀζηξαπαῖο, ζθεδάδεηο πλεπκάησλ, 

ἀθαζάξησλ ηόλ ζθνηαζκόλ, θαί ξῶζηλ θαί ράξηλ θαί ὑγείαλ, ηνῖο ἐλ 

λπθηί ἀλαηέιιεηο ηῶλ ζιίςεσλ. 

 

πλνῦζα ἀιήθησο ηῷ πνηεηή, ἀπαύζησο δπζώπεη, παξξεζία 

καξηπξηθή, ἠκᾶο ἐθιπηξνῦζζαη Ἀζιεθόξε, ηῶλ ἐλ ηῷ βίσ θηλδύλσλ 

θαί ζιίςεσλ. 
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Θενηνθίνλ 

Ἀθζόξσο ηεθνῦζα ζσκαηηθῶο, ηόλ πάλησλ Δεζπόηελ ἀθζαξηίδνληα 

ηόλ Ἀδάκ, θεραξηησκέλε Θενηόθε, θζνξνπνηῶλ λνεκάησλ κέ 

ιύηξσζαη. 

 

Ὠδή γ΄. Οξαλίαο ἁςίδνο 

Ἰακάησλ ηήλ ράξηλ, παξά Χξηζηνῦ εἴιεθαο, ὅζελ ηάο πνιιᾶο κνπ 

ὀδύλαο θαί ηά ζπληξίκκαηα, κάξηπο ζεξάπεπζνλ, θαί ηῆο ςπρῆο κνπ 

ηήλ ιύπελ, εἰο ραξάλ κεηάβαιε, Βαξβάξα ἔλδνμε. 

 

Μαξηπξίνπ ηήλ ηξῖβνλ, πεξηθαλῶο ἤλπζαο, ὅζελ πξόο ὁδόλ ηήλ 

εὐζείαλ, ἠκᾶο θπβέξλεζνλ, ηῶλ ἐληνιῶλ ηνῦ Θενῦ, ἐμ ἀηξαπῶλ 

ἀπσιείαο, ηή πξνκεζεζηάηε ζνπ, Βαξβάξα ράξηηη. 

 

Ἀζζελείαηο βαξείαηο, θαί ἀιγεηλνῖο πάζεζη, δηά παξαπηώζεσλ 

πιῆζνο, δεηλῶλ ἐηάδνκαη, ὅζελ θξαπγάδσ ζνί, ηόλ ηῆο ὀδύλεο κνπ 

πόλνλ, θνύθηζνλ παλεύθεκε, Θεία ζνπ ράξηηη. 

 

Θενηνθίνλ 

Ρππσζεῖο ηή θαθία, ηό ηῆο ςπρῆο ἔζβεζα, θάιινο θαί ἠκαύξσζα 

Κόξε, πξάηησλ ηά ἄηνπα. ύ νὔλ κέ ιύηξσζαη, ηῆο πνλεξᾶο 

ζπλεζείαο, θαί ηῆο κεηαλνίαο κνπ, ηό θῶο ἀλαηεηινλ. 

 

Δηαζσζνλ Μεγαινκάξηπο Βαξβάξα, ηνύο ζνύο νἰθέηαο, πάζεο 

βιάβεο θαί λνζεκάησλ θαί ζιίςεσλ, θαί ηνῖο ζεξκῶο ζέ θαινύζηλ 

ἀεί βνήζεη. 

 

πηβιεςνλ ἐλ εὐκελεία παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ ραιεπήλ 

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

 

Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή 

Θαπκάησλ πεγᾶο, Βαξβάξα ἀλαβιύδνπζα, πξνθζάλεηο ζεξκῶο, ηνύο 

ἐπηβνσκέλνπο ζνπ, ηό ὄλνκα ηό ἅγηνλ, θαί δηώθεηο ινηκώδε 

λνζήκαηα, δηά ηνῦην βνῶκελ ζνῖ ζεκλή. Σῆο ηνύησλ ἠκᾶο ξύκεο 

δηάζσδε. 

 

Ὠδή δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε 

Σάο ἐλέδξαο ηνῦ δξάθνληνο, ἄο ηεθηαίλεη κάξηπο θαζ’ ἠκῶλ 

ζπληξηςνλ, ηή ηαρεία ἀληηιήςεη ζνπ, θαί ηῆο ηνύηνπ βιάβεο ἠκᾶο 

ἁπάιιαμνλ. 
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Ὑπνπέζαο ηαῖο ζιίςεζηλ, ὡο παξαπηθξάλαο Χξηζηόλ ηόλ 

εὔζπιαρλνλ, ἐθ θαξδίαο ἀλαθξάδσ ζνί. Λύζνλ ὤ Βαξβάξα, ηήλ 

ἀζπκίαλ κνπ. 

 

σηεξίαλ ἑμαίηεζαη, θαί ἀξξσζηεκάησλ ηήλ ἀπνιύηξσζηλ, θαί 

εἰξήλελ ηέ θαί ἔιενο, ηνῖο ζέ ἀλπκλνύζη, Βαξβάξα παλζεκλέ. 

 

Θενηνθίνλ 

Σῆο ςπρῆο κνπ ηήλ θάθσζηλ, ἴαζαη Παξζέλε ηή ζή Χξεζηόηεηη, θαί 

παζῶλ κέ ζθόηνπο ιύηξσζαη, ηή θσηνρπζία ηῆο πξνλνίαο ζνπ. 

 

Ὠδή ἐ΄. Φώηηζνλ ἠκᾶο 

Ἡ Θενεηδῆο, ἀξσγή ζνπ ἠκίλ γέλνηην, ὥζπεξ αὔξα ἐλαςύμεσο 

ζεκλή, πεηξαζκῶλ ἀπνζβελλύνπζα ηόλ θαύζνλα. 

 

Νόζσλ ραιεπῶλ, θαί πνηθίισλ πεξηζηάζεσλ, θαί δεηλῶλ ἐπηβνπιῶλ 

θαί ἀλαγθῶλ, ἀλσηέξνπο, ὤ Βαξβάξα ἠκᾶο θύιαηηε. 

 

θέπε ἀξξαγήο, θαί πξνζηάηηο θαί ἀληίιεςηο, θαί ζεξκή πξόο ηόλ 

Χξηζηόλ θαηαιιαγή, ἠκίλ ἔζν ἐλ ηῷ βίσ θαιιηπάξζελε. 

 

Θενηνθίνλ 

Ὕςσζνλ ἠκᾶο ηήλ δηάλνηαλ, Παλάκσκε, ἐμ ὑιώδνπο πξνζπαζείαο 

κνρζεξᾶο, ἁγίαο ἀλαβάζεηο Θείνπ ἔξσηνο. 

 

 

 

                          Ὠδή ζη΄. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ 

Ννζήκαηα ραιεπά θαί ρξόληα, ζεξαπεύνπζα ηή ζή πξνζηαζία, ηῆο 

ηνύησλ βιάβεο ἠκᾶο ἀλσηέξνπο, Μεγαινκάξηπο Βαξβάξα δηάζσδε, 

θαί πξέζβεπε ηῷ Πνηεηή, ηῶλ πηαηζκάησλ ἠκίλ δνῦλαη ἄθεζηλ. 

 

Σήλ δέεζηλ ηῆο ςπρῆο κνπ πξνζδεμαη, ὡο ζπκίακα εὐῶδεο Βαξβάξα, 

θαί δπζσδίαο παζῶλ ἀθαζάξησλ, ηήλ κνιπλζεῖζαλ θαξδίαλ κνπ 

θάζαξνλ, θαί ηνῦ λνόο κνπ ηάο πνιιᾶο, ἐθηξνπᾶο ἐπαλόξζσζνλ 

δένκαη. 
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Ρπζζῆλαη κέ ηῶλ ἐλ βίσ ζιίςεσλ, θαί παληνίσλ ἀλαγθῶλ θαί 

θηλδύλσλ, θαί ςπρηθῆο ἀζπκίαο θαί ιύπεο, ηόλ πξνζηόληα ζεξκῶο ηή 

πξεζβεία ζνπ, ηόλ ζόλ Νπκθίνλ Ἰεζνῦλ, ἐθδπζώπεη Βαξβάξα 

ἑθάζηνηε. 

 

Θενηνθίνλ 

Ἰάηξεπζνλ ηήλ λνζνῦζαλ ςπρήλ κνπ, κπζηηθή ἐπηζθνπή ζνπ 

Παξζέλε, θαί ηάο ηνῦ ζώκαηνο παῦζνλ ὀδύλαο, θαί ηῶλ πηαηζκάησλ 

κνί δώξεζαη ἄθεζηλ. ύ γάξ πξνζηάηηο κνπ ζεξκή, θαί ἐλ ζνῖ 

πεπνηζῶο δηαζώδνκαη. 

 

Δηαζσζνλ Μεγαινκάξηπο Βαξβάξα ηνύο ζνύο νἰθέηαο, πάζεο 

βιάβεο θαί λνζεκάησλ θαί ζιίςεσλ, θαί ηνῖο ζεξκῶο ζέ θαινύζηλ 

ἀεί βνήζεη. 

 

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

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

 

Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ 

Θαπκαηνπξγίαηο πνιιαῖο δηαιάκπνπζα, ηῶλ λνζεκάησλ ἐμαίξεηο ηόλ 

θαύζνλα, θαί ηήλ ὑγείαλ βξαβεύεηο ηνῖο πάζρνπζη, Παξζελνκάξηπο 

Βαξβάξα ἑθάζηνηε, δηό ζνπ ηήλ ράξηλ θεξύηηνκελ. 

 

Πξνθείκελνλ. 

Ὑπνκέλσλ πέκεηλα ηόλ Κύξηνλ, θαί πξνζέζρε κνί. 

Σηίρνο• Θαπκαζηόο ὁ Θεόο ἐλ ηνῖο Ἁγίνηο αηνῦ. 

θ ηνῦ θαηά Μάξθνλ (ἐ΄. 24-34 ) 

Σῷ θαηξῶ ἐθείλσ, ἠθνινύζεη ηῷ Ἰεζνῦ ὄρινο πνιύο θαί ζπλέζιηβνλ 

αὐηόλ. Καί γπλή ηίο νὖζα ἐλ ξύζεη αἵκαηνο, ἔηε δώδεθα, θαί πνιιά 

παζνῦζα ὑπό πνιιῶλ ἰαηξῶλ, θαί δαπαλήζαζα ηά παξ’ ἑαπηῆο 

πάληα, θαί κεδέλ ὠθειεζεῖζα, ἀιιά κᾶιινλ εἰο ηό ρεῖξνλ ἐιζνῦζα, 

ἀθνύζαζα πεξί ηνῦ Ἰεζνῦ, ἐιζνῦζα ἐλ ηῷ ὄρισ ὄπηζζελ, ἤςαην ηνῦ 

ἱκαηίνπ αὐηνῦ. Ἔιεγε γάξ ἐλ ἐαπηή, ὅηη θαλ ηῶλ ἱκαηίσλ αὐηνῦ 

ἄςσκαη, ζσζήζνκαη. Καί εὐζέσο ἐμεξάλζε ἡ πεγή ηνῦ αἵκαηνο 

αὐηῆο, θαί ἔγλσ ηῷ ζώκαηη, ὅηη ἴαηαη ἀπό ηῆο κάζηηγνο. 

Καί εὐζέσο ὁ Ἰεζνῦο ἐπηγλνύο ηήλ ἐαπηῶ ηήλ ἐμ αὐηνῦ δύλακηλ 

ἐμειζνῦζαλ, ἐπηζηξαθεῖο ἐλ ηῷ ὄρισ, ἔιεγε: Σίο κνπ ἤςαην ηῶλ 

ἱκαηίσλ; Καί ἔιεγνλ αὐηῶ νἱ καζεηαί αὐηνῦ. Βιέπεηο ηόλ ὄρινλ 

ζπλζιίβνληα ζέ θαί ιέγεηο, ηίο κνπ ἤςαην; Καί πεξηεβιέπεην ἰδεῖλ 

ηήλ ηνῦην πνηήζαζαλ. Ἡ δέ γπλή θνβεζεῖζα θαί ηξέκνπζα, εἰδπία ὁ 
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γέγνλελ ἐπ’ αὐηή, ἦιζε θαί πξνζέπεζελ αὐηῶ, θαί εἶπελ αὐηῶ πάζαλ 

ηήλ ἀιήζεηαλ.  δέ εἶπελ αὐηή: Θύγαηεξ, ἡ πίζηηο ζνπ ζέζσθε ζέ, 

ὕπαγε εἰο εἰξήλελ, θαί ἴζζη ὑγηήο ἀπό ηῆο κάζηηγόο ζνπ. 

 

Γόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Σαῖο ηῆο Ἀζιεθόξνπ, πξεζβείαηο ιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, ιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε, ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη 

Σηίρνο: Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζνλ κέ ὁ Θεόο θαηά ηό κέγα ἔιεόο ζνπ θαί 

θαηά ηό πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ ἑμάιεηςνλ ηό ἀλόκεκά κνπ. 

Νύκθε παλαθήξαηνο, ηνῦ Βαζηιέσο ηῆο δόμεο, παξζελία ιάκπνπζα, 

θαί ζηεξξᾶο ἀζιήζεσο ηνῖο παιαίζκαζηλ, ἀιεζῶο πέθελαο, 

Βαξβάξα Θενθξνλ, δηά ηνῦην ζνπ δεόκεζα, πάζεο ζηελώζεσο θαί 

ἐπεξεηῶλ ηνῦ ἀιάζηνξνο, ιπκαληηθῶλ παζήζεσλ, θαί θζνξνπνηῶλ 

ηέ κνιύλζεσλ, ἀβιαβεῖο ζπληήξεη, ἠκᾶο ηνύο πξνζηόληαο ζνί 

πηζηῶο, θαί ηήλ ζεξκήλ ζνπ βνήζεηαλ, αἰηνῦληαο ἑθάζηνηε. 

 

Ὠδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Βνεζνῦζα κή παύζε, ηνῖο ἐλ πόλνηο ηεινύζη θαί πεξηζηάζεζη, θαί 

ξῶζηλ θαί ὑγείαλ, θαί ἄθεζηλ πηαηζκάησλ, ηή πξεζβεία ζνπ 

λέκνπζα, Βαξβάξα λύκθε Χξηζηνῦ, ηνῖο ζέ ὑκλνινγνύζη. 

 

Ἠδνζείζα ζνί ράξηο, ὑπέξ ἥιηνλ πάζη ηῆο πξνζηαζίαο ζνπ, ἀπινῦζα 

ηάο ἀθηίλαο, παζῶλ ηήλ ζθνηνκήλελ, θαί δεηλῶλ ηήλ ἐπίιπζηλ, 

δηαζθεδάδεη ἀεί, Βαξβάξα θαιιηκάξηπο. 

 

Νεθξσζεῖο ηή θαθία, ἀξξσζηήκαζη πιείζηνηο λῦλ θαηαηξύρνκαη, 

ἀιι’ ὤ Μεγαινκάξηπο, ἐπηθαλόλ ὑςόζελ, ηήλ ζεξκήλ ζνπ 

ἀληίιεςηλ, θαί ηῶλ πνιιῶλ κνπ θαθῶλ, ξπζζήζνκαη ἐλ ηάρεη. 

 

Μνιπζκῶλ ἀθαζάξησλ, θαί παζῶλ ἀληάησλ, ἠκᾶο ἁπάιιαμνλ, ραξάλ 

θαί εὐθξνζύλελ, θαί πάζαλ ἀθζνλίαλ, ηῶλ θαιῶλ πξπηαλεύνπζα, 

Βαξβάξα λύκθε Χξηζηνῦ, ηνῖο ζέ ἀλεπθεκνύζη. 

 

Θενηνθίνλ 
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κβξνθόξε λεθέιε, ηόλ ζσηήξηνλ ὄκβξνλ ζύ ὑεηίζαζα, 

θαηαξδεπζνλ ηόλ λνῦλ κνπ, ἀϋινηάηνηο ξείζξνηο κεηξηθῆο ζνπ 

ρξεζηόηεηνο, εὐινγεκέλε Ἁγλή, ἴλα ζέ κεγαιύλσ. 

 

Ὠδή ἡ΄. Τόλ Βαζηιέα. 

Ὕδαζη ζείνηο, ηῆο ζῆο ιακπξᾶο πξνκεζείαο, ηῶλ παζῶλ ἠκῶλ 

ἀηάζβεζνλ ηήλ θιόγα, ἴλα ζέ ηηκῶκελ Βαξβάξα Ἀζιεθόξε. 

 

Γελνύ κνί Μάξηπο, θαηαθπγή ἐλ ἀλαγθαηο, ἀληίιεςηο ἐλ ιππεξνῖο 

ηνῦ βίνπ, θαί ἐλ ηνῖο θηλδύλνηο, πξνπύξγηνλ Βαξβάξα. 

 

Ἔρνπζα Μάξηπο, πινπζίαλ ράξηλ Θεόζελ, ἐλεξγεῖο ἀεί ἐλ ζαύκαζηλ 

ἰάζεηο, θαί δεηλῶλ ἐμαίξεηο ἠκᾶο ηνύο ζνύο νἰθέηαο. 

 

Ρείζξνηο ἀϋινηο, ηῶλ δσξεκάησλ ζνπ Μάξηπο, ἐλαπόπιπλνλ ηά ἕιθε 

ηῆο ςπρῆο κνπ, θαί ὑγείαλ δόο κνί ηῷ πάζρνληη ἀζιίσο. 

 

Θενηνθίνλ 

Ἁγλή Παξζέλε, θαζάγληζνλ ηήλ ςπρήλ κνπ, θαί θαηαύγαζνλ ηόλ 

λνῦλ κνπ ηή ζή δόμε, ὡο ἄλ ἐθηηλάμσ ηόλ θάξνλ ηῆο ἀπάηεο. 

 

Ὠδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ 

σκάησλ ἀζζελείαο, θαί ηάο θαρεμίαο, ηάο ἀληάηνπο ἰᾶζαη ἑθάζηνηε, 

ηῶλ πξνζηόλησλ Βαξβάξα ηή πξνζηαζία ζνπ. 

 

Ἰζρύλ ηήλ ηνῦ Βειίαξ, ζξαῦζνλ Ἀζιεθόξε, ηήλ θαζ’ ἠκῶλ 

θηλνπκέλελ θαί αἴηεζαη, ηήλ ηῶλ πηαηζκάησλ Βαξβάξα ἠκίλ 

ζπγρώξεζηλ. 

 

Μεγίζηε ζνπ ἡ ράξηο, πάληαο γάξ πξνθζάλεηο, ηνύο πξνζθσλνῦληαο 

ηήλ θιεζίλ ζνπ ἔλδνμε, θαί βνεζείαο ὀξέγεηο ρείξα ηνῖο πάζρνπζη. 

 

δόλ κέ πξόο εὐζείαλ, ἔιθπζνλ Βαξβάξα, ἐθ ηῶλ βαξάζξσλ ηῆο 

πιάλεο θαί ζπληξηςνλ, ηήλ θαη’ ἐκνῦ ηνῦ δνιίνπ καλίαλ δένκαη. 

 

Θενηνθίνλ 

Ὑςίζηνπ Θεῖε Θξόλε, Κεραξηησκέλε, ἀπό θνπξίαο παζῶλ κέ 

ἀλύςσζνλ, πξόο ἀξεηῶλ ἀλαβάζεηο ηή ζή ρξεζηόηεηη. 
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Ἄμηνλ ἐζηίλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ζέ ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί παλακώκεηνλ θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἠκῶλ. Σήλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Χεξνπβίκ θαί ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

εξαθίκ, ηήλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ ηήλ ὄλησο 

Θενηόθνλ ζέ κεγαιύλνκελ. 

 

Χαίξνηο Ἀζιεθόξε παλεπθιεήο, παξζέλσλ ἡ δόμα θαί Μαξηύξσλ ἡ 

θαιινλή. Χαίξνηο ἰακάησλ, ἡ πνιπρεύκσλ θξήλε, Βαξβάξα ηνῦ 

σηῆξνο λύκθε πεξηδνμε. 

 

Ἄλζνο παλεπῶδεο θαί εὐζαιέο, ἐθ ξίδεο θπεῖζα ἀθαλζώδνπο ηεο ἐλ 

Χξηζηῷ, ὀζκῆο δηαπλέεηο, ηήλ εὐσδίαλ θόζκσ, ἀζιήζεσο ἀγῶζηλ ὤ 

θαιιηπάξζελε. 

 

Σνῦ παηξόο ιππνῦζα ηό ἀζεβέο, λύκθε ἀλεδείρζεο ηνῦ σηῆξνο 

πεξηθαιιήο, θαί αὐηή ὡο πξνίθα πνιπόιβνλ πξνζάγεηο, ἀζιήζεσο 

ηνύο πόλνπο Βαξβάξα ἔλδνμε. 

 

Ὥξαλ παξηδνῦζα λεαληθήλ, θαί πινῦηνλ θαί δόμαλ θαηαιείςαζα ὡο 

θζαξηά, ηόλ Χξηζηόλ ἐμ ὅιεο ἠγάπεζαο θαξδίαο, θαί ηνύησ 

πξνζελέρζεο ζηεξξνῖο παιαίζκαζη. 

 

Πάζε ζεξαπεύνπζα ραιεπά, ἐμαίξεηνλ ράξηλ, ἐθνκίζσ παξά 

Χξηζηνῦ, ηάο ινηκώδεηο λόζνπο, ἐιαύλεηλ ἀλελδόησο, ἐμ ὧλ ἠκᾶο 

ηῆο ιώβεο Βαξβάξα θύιαηηε. 

 

Πᾶο ηίο ὁ πξνζηξέρσλ ηῷ ζῶ Ναῶ, θνκίδεηαη ηάρνο ηά αἰηήκαηα 

ζπκπαζῶο. Ὅζελ ἠκῶλ δέρνπ Βαξβάξα ηάο δεήζεηο, θαί πιήξνπ ηάο 

αἰηήζεηο ἐθδπζσπνῦκελ ζέ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἵ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ ἅγηνη πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἠκᾶο. 

 

Τό Τξηζάγηνλ…. 
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Τό Ἀπνιπηίθηνλ Ἦρνο δ΄. 

Βαξβάξαλ ηήλ ἁγίαλ ηηκήζσκελ, ἐρζξνῦ γάξ ηάο παγίδαο ζπλέηξηςε, 

θαί ὡο ζηξνπζίνλ ἐξξύζζε ἐμ αὐηῶλ, βνεζεία θαί ὄπισ ηνῦ ηαπξνῦ 

ἡ παλζεκλόο. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

• 

 

Ήρνο β’ Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Μάξηπο Ἀζιεθόξε ηνῦ Χξηζηνῦ, ἔλδνμε Βαξβάξα Θενθξνλ, 

ἀμηνζαύκαζηε, πάζεο πεξηζηάζεσο, δεηλῆο ἁπάιιαμνλ, θαί θηλδύλσλ 

θαί ζιίςεσλ, ηῶλ ἐπεξρνκέλσλ, ηνύο ηήλ ζήλ ἀληίιεςηλ, 

ἐπηδεηνῦληαο ζεξκῶο. ύ γάξ βνεζόο ἐλ ἀλαγθαηο, θαί πξόο ηόλ 

Χξηζηόλ κεζηηεία, πέιεηο ηῶλ πηζηῶο ἀλεπθεκνύλησλ ζέ. 

 

 

Δέζπνηλα πξνζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ ζνπ, θαί ιύηξσζαη 

ἠκᾶο, ἀπό πάζεο ἀλάγθεο θαί ζιίςεσο. 

 

Σήλ πάζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ζέ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμνλ 

κέ ὑπό ηήλ ζθέπελ ζνπ. 

 

Γί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 


