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ΛΟΓΟ 

ΣΟΤ ΠΑΝΙΕΡΨΣΑΣΟΤ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΟΤ 

ΣΑΜΑΟΤ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗ κ. ΗΑΪΑ 

ΣΟ ΤΝΟΔΙΚΟ ΤΛΛΕΙΣΟΤΡΓΟ 

ΜΕ ΣΗΝ ΕΤΚΑΙΡΙΑ ΣΗ ΕΟΡΣΗ 

ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΒΑΡΝΑΒΑ 

ΙΔΡΤΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΣΗ ΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ 

 

    Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010, 

Ι.Ν. Απ. Βαρνάβα Δασούπολη 

 

«Δεῦτε τῶν Κυπρίων ὁ δῆμος 

σήμερον φαιδρῶς ἑορτάσωμεν, 

ἐπί τῇ θείᾳ πανηγύρει 

τοῦ ἐνδόξου Ἀποστόλου 

καί θεοκήρυκος… Βαρνάβα». 

 

 Με αυτούς τους λόγους μας καλεί ο Μελωδός της 

Εκκλησίας μας να εορτάσομε και να πανηγυρίσομε τη 

μνήμη του ενδόξου, του πρώτου εκ των εβδομήκοντα, 

Αποστόλου Βαρνάβα.  

  

«Σοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν Ἀρχιερεύς», 

 Μακαριώτατε, 

 εκλεκτή ομήγυρη των Πανιερωτάτων Μητροπολιτών 

και των 

Θεοφιλεστάτων Φωρεπισκόπων και Επισκόπων,  

 τίμιο Πρεσβυτέριο, εν Φριστώ τω Κυρίω ημών Διακονία  

και συνεκλεκτή σύναξη του λαού του Θεού. 

 

Ο Απόστολος Βαρνάβας αποτελεί καύχημα της 

Αποστολικής και καθολικής Εκκλησίας του Φριστού αλλά 

και μέγα σέμνυμα της κατά Κύπρον Ορθόδοξης Εκκλησίας, 
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αφού υπήρξε ‘’στύλος και εδραίωμα της αληθείας’’ της 

πρώιμης Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και ιδρυτής και 

θεμέλιο της Κυπριακής Εκκλησίας. 

Ο ευαγγελιστής Λουκάς, ο και συγγραφέας του βιβλίου 

των Πράξεων των Αποστόλων, παρά την περιεκτικότητα και 

τη δωρικότητα του λόγου του, εντούτοις αφιερώνει, ειδικά 

για τον Απόστολο Βαρνάβα, εκτενείς αναφορές και μας 

παρέχει καίριες και κύριες πληροφορίες για την 

προσωπικότητα και το έργο του. 

Και είναι εύλογη η αιτία των γραφομένων τούτων, γιατί 

ο Απόστολός μας διακρίθηκε και απέβη ένα από τα 

σημαντικότερα στελέχη της αρχέγονης Εκκλησίας.  

Είναι χαρακτηριστικές, και όχι άνευ λόγου και 

σκοπιμότητας, οι πληροφορίες που μας παρέχονται για τον 

Απόστολο Βαρνάβα. Ήταν, αναφέρει ο ευαγγελιστής 

Λουκάς, καταρχήν, ο Βαρνάβας «Λευΐτης, Κύπριος τῷ γένει» 

(Πρ. 4,36). Και αυτή η είδηση δεν είναι ασήμαντη, γιατί 

έρχεται να διερμηνεύσει το ρόλο, τον οποίο επιτέλεσαν 

άνθρωποι, καταγόμενοι από την πατρίδα μας, την Κύπρο, σε 

σχέση με τη διάδοση του ευαγγελίου του Φριστού.  

Μετά το μαρτυρικό δια λιθοβολισμού θάνατο του 

αρχιδιακόνου τεφάνου στην Ιερουσαλήμ και το διωγμό που 

επακολούθησε, παρατηρήθηκε διασπορά των «μαθητών» 

του Φριστού˙ έτσι λεγόντουσαν οι πρώτοι Φριστιανοί. Και 

αυτοί, μετά τη θλίψη του διωγμού, φεύγοντας από τα 

Ιεροσόλυμα, διήλθαν «έως Υοινίκης και Κύπρου και 

Αντιοχείας», διαδίδοντας το λόγο του Θεού. Και σημειώνει ο 

ιερός συγγραφέας των Πράξεων, ότι αυτοί οι διασπαρέντες 

ήταν «άνδρες Κύπριοι και Κυρηναίοι» (Πρ. 11,20). Και τούτη 

η υπογράμμιση του Λουκά και πάλι δεν είναι τυχαία. Γιατί 

Κύπριοι, με επικεφαλής τον Απόστολο και Κύπριο την 

καταγωγή Βαρνάβα, σημειώνονται και καταγράφονται από 
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τους πρώτους στις ιερές σελίδες της Καινής Διαθήκης ότι 

πρωτοστατούν στη διάδοση της εν Φριστώ νέας οικονομίας. 

Ιδιαίτερα για τον Απόστολο Βαρνάβα διαγράφεται και 

αλλού το μέγεθος της προσωπικότητάς του, αφού, πάλι 

κατά το Λουκά, «ἦν ἀνήρ ἀγαθός καί πλήρης Πνεύματος 

Ἁγίου» (Πρ. 11,24). Και εξαιτίας αυτών των γνωρισμάτων 

του χαρακτήρα του, ενώ λεγόταν αρχικά Ιωσής, τώρα 

μετονομάζεται από τους Αποστόλους «Βαρνάβας, …ὅ ἐστι 

μεθερμηνευόμενον υἱός παρακλήσεως» (Πρ. 4,36). 

υνάλληλη με την αναφορά τούτη είναι και η παρατήρηση, 

για το Βαρνάβα, την οποία κάμνει μερικούς αιώνες 

αργότερα, στο Εγκώμιό του και ο μοναχός Αλέξανδρος, για 

να τονίσει ότι το Πνεύμα το Άγιο φώτισε τους Αποστόλους 

να τον μετονομάσουν έτσι. 

Είχε, επομένως, ο Βαρνάβας ως πρώτο γνώρισμα τού 

προσώπου του την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος. Ήταν 

μεγαλοπρεπής και «από της όψεως αξιοπρεπής», 

υπογραμμίζει και ο ιερός Φρυσόστομος, ακριβώς, για να 

διερμηνεύσει το μέγεθος της αγάπης του προς το Θεό και 

της αφοσίωσής του προς την Εκκλησία και το λαό του Θεού. 

Σούτη τη μεγαλοπρέπεια του προσώπου του βλέποντας 

μερικά χρόνια αργότερα και οι ειδωλολάτρες κάτοικοι στα 

Λύστρα, τον εξέλαβαν, κατά την είδηση των Πράξεων των 

Αποστόλων, ως τον Δία (Πρ. 14,12). 

Αλλά και εξαιτίας αυτής της πνευματικής 

επιβλητικότητάς του, οι Απόστολοι του ανέθεσαν να μεταβεί 

στη νεοσύστατη τότε τοπική Εκκλησία της Αντιόχειας, ώστε 

και να τη γνωρίσει από κοντά αλλά και να τη στηρίξει στην 

πίστη του ευαγγελίου. Λέγει το ιερό κείμενο: «ἐξαπέστειλαν 

οἱ Ἀπόστολοι Βαρνάβαν διελθεῖν ἕως Ἀντιοχείας˙ ὅς 

παραγενόμενος καί ἰδών τήν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐχάρη, καί 

παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας προσμένειν τῷ 

Κυρίῳ» (Πρ. 11,22-23)    
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   Σο ότι ο Βαρνάβας είχε ηγετικό ανάστημα και καίριο 

ρόλο μέσα στην πρώτη Εκκλησία καταφαίνεται και από 

άλλες περιπτώσεις. Είναι, και πάλι καταδεικτική η 

πληροφορία του κειμένου των Πράξεων ότι αυτός 

αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να παρουσιάσει και να 

εγγυηθεί στους Αποστόλους τον πρώην διώκτη των 

Φριστιανών και ζηλωτή των πατρικών του παραδόσεων 

αούλ, τον μετέπειτα Απόστολο Παύλο.  

Όλοι, μετά τη μεταστροφή του αούλ στο Φριστιανισμό, 

τον απέφευγαν, γιατί δεν πίστευαν στην ειλικρίνειά της 

συμπεριφοράς του. Γράφει χαρακτηριστικά για το γεγονός 

αυτό ο ευαγγελιστής Λουκάς: «Παραγενόμενος δέ ὁ αῦλος 

εἰς Ἰερουσαλήμ ἐπειρᾶτο κολλᾶσθαι τοῖς μαθηταῖς καί 

πάντες ἐφοβοῦντο αὐτόν, μή πιστεύοντες ὅτι ἐστί μαθητής. 

Βαρνάβας δέ ἐπιλαβόμενος αὐτόν ἤγαγε πρός τούς 

ἀποστόλους, καί διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδε τόν 

Κύριον καί ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ, καί πῶς ἐν Δαμασκῷ 

ἐπαρρησιάσατο ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ» (Πρ. 9, 26-29). 

Έτσι, το κύρος του Αποστόλου Βαρνάβα ήταν εκείνο που 

αποτέλεσε και το εχέγγυο για τη γνησιότητα των 

αισθημάτων του Αποστόλου Παύλου προς την Εκκλησία 

και, επομένως, της φυγάδευσης των όποιων αμφιθυμιών για 

τον πρώην διώκτη.  

Και τούτη δεν είναι η μόνη περίπτωση, γιατί και στη 

συνέχεια πάλι ο Απόστολος Βαρνάβας είναι εκείνος, ο 

οποίος ψάχνει και αναζητά και ανευρίσκει τον Απόστολο 

Παύλο, για να τον εντάξει μέσα στο ιεραποστολικό έργο της 

Εκκλησίας. «Ἐξῆλθε δέ εἰς Σαρσόν ὁ Βαρνάβας ἀναζητῆσαι 

αῦλον, καί εὑρών αὐτόν ἤγαγεν αὐτόν εἰς  Ἀντιόχειαν» 

(Πρ. 11, 25). Μέγα, λοιπόν, το κύρος αλλά και το έργο του 

Βαρνάβα. Για το γεγονός αυτό ειδικά θα διηγηθεί αργότερα 

ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή του Προς 

Γαλάτας, λέγοντας: «ἤμην δέ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ 
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ταῖς Ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας ταῖς ἐν Φριστῷ» (Γαλ. 1,22). 

Έτσι, μπορούμε χωρίς επιφύλαξη να διατυπώσουμε πως η 

προσωπικότητα του Αποστόλου Βαρνάβα ήταν εκείνη που 

αποτέλεσε τη βάση της εισαγωγής του Αποστόλου Παύλου 

μέσα στην Εκκλησία και της επίσημης ανάληψης από αυτόν 

του έργου της ιεραποστολής.   Ο Απόστολος Βαρνάβας 

αποτελεί  με αυτό τον τρόπο το ιδανικό πρότυπο για κάθε 

Αρχιερέα της Εκκλησίας μας αλλά και για κάθε άνθρωπο 

που θέλει να είναι σωστός ηγήτορας.  Παρόλο που προείδε 

το λαμπρό μέλλον του Παύλου στην διάδοση του 

ευαγγελίου και αντιλήφθηκε τα μεγάλα χαρίσματα της 

προσωπικότητας του, δεν τον αντιμετώπισε ποτέ ως 

ανταγωνιστή όπως πολλοί  σήμερα  αντιμετωπίζουν 

συναδέλφους τους που έχουν δυνατότητες και  ικανότητες.  

Αντιθέτως έπεισε τους εν Φριστώ αδελφούς του να τον 

αποδεχτούν. Παρόλο που όπως είπαμε Ο Απόστολος 

Βαρνάβας έχαιρε μεγάλου κύρους και σεβασμού στην πρώτη 

εκκλησία, ποτέ δεν προέβαλε τον εαυτό του πάνω από τους 

άλλους για να ξεχωρίσει, και αυτούς που έβλεπε ότι είχαν 

χαρίσματα τους προωθούσε και τους πρότεινε ως 

καλυτέρους και άξιους, ποτέ δεν πρόδωσε τη φιλία του με 

τους άλλους αποστόλους επιδιώκοντας περισσότερη τιμή 

και δόξα έστω και αν τον θαύμαζαν και δικαίος τον 

αποκαλούσαν ΄΄υιόν παρακλήσεως ΄΄. Ήθελε να είναι 

Θεάρεστος και όχι ανθρωπάρεσκος.  ΝΑΙ΄ Με  τον Απόστολο 

Παύλο σε κάποιο στάδιο της συνεργασίας τους  είχαν 

διαφωνία  και  με θάρρος είπε τη γνώμη του.  Μετά από αυτό 

όμως δεν άφησε στην ψυχή του να εμφωλεύσει ο φθόνος και 

η έχθρα αλλά η συγκατάβαση και η προσευχή.  Έτσι 

κατόπιν τούτου δεν σχολίασε τον  Απόστολο Παύλο και 

σιώπησε για το γεγονός .   Πάντοτε με  κορωνίδα την αγάπη 

προχωρούσε στο έργο της διακονίας του αθόρυβα αλλά και 

συλλογικά θέλοντας πάντοτε να υπάρχει ενότητα μεταξύ 
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των αδελφών.  Έτσι το γεγονός αυτό χαρακτηρίστηκε στην 

Εκκλησία μας παροξυσμός  Αγάπης και αποτελεί σε 

ανάλογες περιπτώσεις μέγα παράδειγμα συμπεριφοράς για 

εμάς τους χριστιανούς.  

 

     Μακαριώτατε και εν Φριστώ αδελφοί, 

 ο Βαρνάβας δεν διακρινόταν μόνο για την ποιότητα της 

πνευματικότητας και του περιεχομένου της καρδιάς του. Σο 

πνευματικό τούτο μέγεθος του Αποστόλου είχε ως 

παρακολούθημα και ένα άλλο ύψιστο γνώρισμα της ζωής 

του. Ήταν ο Βαρνάβας, θα λέγαμε,  άνθρωπος του 

πρακτικού Φριστιανισμού. Ήταν ο ελεών με ιλαρότητα, κατά 

τον Χαλμωδό, όλη την ημέρα (Χαλμ. 36,26). Και, επί του 

προκειμένου, δεν είναι άστοχη η αναφορά του ευαγγελιστή 

Λουκά ότι αυτός πρώτος, έχοντας ένα αγρόκτημα στα 

Ιεροσόλυμα, το πώλησε και κατέθεσε το αντίτιμο της αξίας 

του στα πόδια των Αποστόλων, ώστε, έτσι, η Εκκλησία του 

Φριστού να εγκαινιάσει τον άγιο θεσμό της 

κοινοκτημοσύνης και της λειτουργίας των καθημερινών 

συσσιτίων-τραπεζιών, που ονομάστηκαν αγάπες, για τα 

φτωχά μέλη της Εκκλησίας (Πρ. 2,46). Και ακόμη στο 

πρόσωπο του Βαρνάβα, του προστάτη των ενδεών, 

εμπιστεύεται η Εκκλησία της Αντιόχειας τη ‘’λογία’’ (Πρ. 

11,29-30), δηλαδή το ταμείο με τις ελεημοσύνες για τους 

φτωχούς της Ιερουσαλήμ. 

Θεωρητικός λοιπόν και πρακτικός αναδεικνύεται και 

καταξιώνεται και προβάλλεται στο στερέωμα της Εκκλησίας 

ο Απόστολος Βαρνάβας. Από τα χέρια του πηγάζουν τόσο η 

χάρις του Παναγίου Πνεύματος όσο και το περίσσευμα της 

αγάπης του για όλους όσους έχουν ανάγκες. 

Αυτός, λοιπόν, Μακαριώτατε,  είναι ο Αρχιερέας που 

έπρεπε για μας. Και αυτός μας έλαχε χάριτι Θεού. Γιατί 

αυτός έγινε το δοχείο του Παναγίου Πνεύματος, ώστε δια 
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μέσου του προσώπου και του έργου του να σπαρεί και να 

φυτρώσει και να τελεσφορήσει ο καρπός του Αγίου 

Πνεύματος και στην Κυπριακή τούτη χώρα, στην οποία 

παροικούσαν οι πρόγονοί μας και με τη χάρη του Θεού 

παροικούμε κι εμείς σήμερα. 

Κι αυτή η αγάπη του Θεού τον έφερε στην Κύπρο, κατά 

την πρώτη περιοδεία, μαζί με τον Απόστολο Παύλο και τον 

ανεψιό του Μάρκο, προκειμένου να θεμελιώσουν και εδώ 

την Εκκλησία του Φριστού. τα αγιολόγια της Εκκλησίας 

μας και στη συνείδηση του λαού μας έκδηλα 

καταμαρτυρούνται τα έργα και οι πράξεις του Αποστόλου 

Βαρνάβα. Και καταχωρίζονται τα ονόματα των πρώτων 

Επισκόπων, τους οποίους αυτός χειροτόνησε, προκειμένου 

να στερεωθεί και εδώ η Εκκλησία του Φριστού.  

Και, τελικά, το μέγεθος αυτής της αγάπης του για το 

Φριστό και για την Κύπρο ιδιαίτερα, τον οδήγησαν και για 

δεύτερη κατά σειρά επίσκεψη, μαζί με τον Μάρκο, στην 

Κύπρο. Και έμελλε ο Απόστολος Βαρνάβας να εξοφλήσει 

τον ένθεο αυτό ζήλο του για την Εκκλησία της Κύπρου, τη 

δική μας Εκκλησία, με το μαρτυρικό δια λιθοβολισμού 

θάνατό του. Και να μας αφήσει ως ατίμητο θησαύρισμα το 

λείψανό του και το χαριτόβρυτο τάφο του.  

Σαυτόχρονα, όμως, ο Απόστολος Βαρνάβας άφησε ως 

διαχρονική ιερή παρακαταθήκη σε όλους εμάς, και εννοώ 

ειδικά εμάς τους Επισκόπους της Εκκλησίας Κύπρου, το 

θεοφιλές και χριστοτερπές παράδειγμά του.  

Σιμώντας σήμερα σ’ αυτή τη λειτουργική και συνοδική 

σύναξη τη μνήμη του Αποστόλου Βαρνάβα, ιδιαίτερα 

καλούμαστε, όσοι είμαστε διάδοχοί του στο Επισκοπικό 

διακόνημα, να «ἐπακολου-θήσωμε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ» (1 

Πέτρ. 2,21). Μας θέλει ο Απόστολος Βαρνάβας να γίνομε 

πιστοί εν λόγω και έργω μιμητές και ακόλουθοί του. Να 

συνδυάζομε δηλαδή το γνώρισμα «του υιού της 
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παρακλήσεως», να είμαστε κι εμείς «άνδρες αγαθοί, πλήρεις 

Πνεύματος Αγίου», ώστε να αποβαίνομε πλήρεις έργων 

πνευματικών και ελεημοσυνών και να πρωτοστατούμε σε 

έργα ευποιΐας και φιλανθρωπίας. 

Αλλά, τιμώντας τον Απόστολο Βαρνάβα σήμερα, έχομε 

ακόμη χρέος, ως Επίσκοποι της Εκκλησίας του Φριστού, να 

παρακολου-θήσομε και μιαν άλλη διάσταση της 

προσωπικότητάς του. Είναι γνωστό ότι τότε, μέσα στους 

κύκλους της αρτιγέννητης Εκκλησίας του Φριστού στα 

Ιεροσόλυμα, παρετηρείτο μια επιφύλαξη και μια 

ανασταλτικότητα, ως προς την επέκταση και τη 

συμπερίληψη ως μελών της Εκκλησίας και άλλων 

ανθρώπων, εκτός από τους Ιουδαίους. Σο κείμενο των 

Πράξεων των Αποστόλων μνημονεύει ότι, μετά τη διασπορά 

των μαθητών στη μείζονα Παλαιστίνη, στην Αντιόχεια και 

στην Κύπρο, εξαιτίας του διωγμού, που άρχισε με το 

τέφανο, οι διασπαρέντες «ελάλουν τον λόγον του Θεού» 

μόνο στους Εβραίους ή και στους ελληνιστές, και όχι στους 

ειδωλολάτρες. Έτσι, ο πρώτος, ο οποίος επιχειρεί και 

κατορθώνει να διασπάσει αυτό τον εγκλωβισμό του 

ευαγγελικού κηρύγματος και να τον εξακτινώσει «εις πάντα 

τα έθνη» και να του προσδώσει τον οικουμενικό του 

χαρακτήρα είναι ο δικός μας Απόστολος Βαρνάβας. 

Δεν είναι διόλου τυχαίο, μάλιστα, το γεγονός ότι ο 

Βαρνάβας προσεταιρίζεται και τον πρώην συμφοιτητή του 

και πρώην διώκτη του Φριστιανισμού αούλ. Δεν είναι 

δηλαδή συμπτωματικό το γεγονός ότι αυτός τον 

παρουσιάζει και τον εγγυάται στους «δοκοῦντας στῦλοι 

εἶναι τῆς Ἐκκλησίας» (Γαλ. 2,9), δηλαδή τους Αποστόλους. 

Και ακόμη δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτός ο Βαρνάβας 

αναζητεί τον Απόστολο Παύλο στην Σαρσό, όπου ήταν 

αγνοούμενος, δηλαδή περιθωριοποιημένος, και τον 

παραλαμβάνει και μαζί και οι δύο εγκαθίστανται στην 
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Αντιόχεια. Και ακόμη δεν είναι διόλου άσκοπο το γεγονός 

ότι, ενώ λειτουργούσαν και νήστευαν και προσευχόντουσαν 

σε λατρευτική σύναξη οι ‘’μαθητές’’ του Φριστού, δηλαδή η 

τοπική χριστιανική κοινότητα της Αντιόχειας, τότε 

ακούστηκε η φωνή του Παρακλήτου Πνεύματος να 

εντέλλεται: «ἀφορίσατε δή μοι τόν Βαρνάβαν καί τόν 

αῦλον εἰς τό ἔργον ὅ προσκέκλημαι αὐτούς. Και τότε 

νηστεύσαντες καί προσευξάμενοι καί ἐπιθέντες αὐτοῖς τάς 

χεῖρας ἀπέλυσαν» (Πρ. 13,2-3).  

Έτσι, η επιλογή από το Άγιο Πνεύμα του Βαρνάβα ως 

πρώτου και του αύλου δεύτερου, προκειμένου αυτοί να 

εκδράμουν στην Κύπρο και να συμπεριλάβουν μέσα στους 

κόλπους της οικουμενικής Εκκλησίας του Φριστού όλους 

τους λαούς, αυτή η θεϊκή προτίμηση καταδηλώνει την 

καθολικότητα του ευαγγελικού πνεύματος που διαπότιζε τις 

καρδιές και των δύο Αποστόλων. Είναι, επομένως, ο 

Απόστολος Βαρνάβας και τοπικός Απόστολος, της δικής μας 

Εκκλησίας, αλλά ταυτόχρονα είναι ο Βαρνάβας και ο 

Απόστολος της καθολικής Εκκλησίας του Φριστού, αφού 

αυτός πρώτος εγκαινιάζει κατ’ επιλογή του Θεού το άνοιγμα 

της Εκκλησίας προς τα έθνη. Και τότε υπήρχαν οι 

«συντηρητικοί». Και τότε υπήρχαν εκείνοι που εγκλώβιζαν 

την Εκκλησία στον Ιουδαϊσμό. Αλλά «ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ 

δέδεται» (Β΄ Σιμ. β΄9). Και το ευαγγέλιο πρέπει να «τρέχῃ», 

κατά τον Απόστολο  Παύλο (Β΄ Θεσσ. γ΄1).   

Γι᾿ αὐτό, αυτά είναι τα ζείδωρα μηνύματα που μας 

μεταγγίζει σήμερα το πρόσωπο του Αποστόλου Βαρνάβα. Η 

μνήμη του ως Αγίου και Αποστόλου και πρώτου εκ των 

εβδομήκοντα δεν αποτελεί ανάμνηση ενός προσώπου του 

παρελθόντος, αλλά συνιστά κατάφαση μιάς κορυφαίας 

προσωπικότητας, η οποία  ζει και διδάσκει και εντέλλεται 

διαχρονικά. «Δίκαιοι εἰς τόν αἰῶνα ζῶσιν» (οφ. ολ. 5,15). 

Έτσι ο Απόστολος Βαρνάβας είναι παρών και σήμερα, 
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ιδιαίτερα στη λειτουργική αυτή σύναξη και προΐσταται 

αυτής της λατρευτικής μυσταγωγίας και η όλη αγία 

προσωπικότητά του προβάλλεται και σε μας, ώστε, 

μιμούμενοι αυτόν, επάξια να γινόμαστε διάδοχοί του και 

τέκνα του και να αποβαίνομε ευάρεστοι ενώπιον του Θεού.   

Πρέπει Μακαριώτατε και άγιοι αδελφοί στα βήματα του Απ. 

Βαρνάβα και εμείς να πορευτούμε καταπολεμώντας τον 

ανώφελο συντηρητισμό και τις φοβίες και τα φαντάσματα 

του παρελθόντος που κρατούν μακριά την Εκκλησία από 

τον σύγχρονο άνθρωπο.  Σο μήνυμα του ευαγγελίου δεν 

αφορά μόνο τους τακτικά Εκκλησιαζόμενους που έχουν μια 

ιδιαίτερα καλή επαφή και σχέση με την Εκκλησία  αλλά 

αφορά όλη την κοινωνία που σήμερα νοσεί περισσότερο 

παρά άλλοτε και χρειάζεται εσπευσμένα το Ύδωρ το ζων 

του Ιησού Φριστού για να θεραπέυσει τα προβλήματα της.  

Πρέπει ως νέοι κολλυβάδες χωρίς να ενοχλήσουμε το δόγμα  

μας να εκσυγχρονίσουμε την ποιμαντική μέθοδο της 

Εκκλησία για να μπορέσει να την ακολουθήσει ο σημερινός 

άνθρωπος.  Πρέπει ακόμη να αφήσουμε πίσω μας παλαιές  

προκαταλήψεις και επιχωματώσεις που κάλυψαν κατά 

καιρούς το γνήσιο πρωτοχριστιανικό μήνυμα της Αγάπης 

Σου Ιησού Φριστού.  Σέτοιες απηρχαιωμένες  νοοτροπίες 

κατάντησαν  πολλές φορές την ορθοδοξία ως μια άλλη 

θρησκεία σαν τις άλλες και απέτυχαν να την παρουσιάσουν 

ως ένα νέο τρόπο ζωής που δημιουργεί όραμα και ελπίδα 

στον άνθρωπο και τον καθιστά ζωντανό μέλος της 

Εκκλησίας και  κοινωνό της χάριτος του Θεού.  

Ο Απ. Βαρνάβας που σήμερα βρίσκεται μαζί μας Άγιοι 

αδελφοί αυτό περιμένει από εμάς και η αίσθηση αυτής της 

παρουσίας και της όλης ζωής του Αποστόλου Βαρνάβα, όχι 

μόνο σήμερα, κατά την επέτειο της μνήμης του, μας 

διαμηνύει και μιαν άλλη διάσταση στη ζωή μας. 

Αναπτερώνει την πίστη μας και ασφαλίζει την ελπίδα μας 



11 

 

 11 

και τρανώνει την προσδοκία μας ότι δεν πρόκειται τα 

κατεχόμενα, και αγιασμένα από τα πόδια των Αποστόλων, 

χώματά μας, να παραμείνουν για πάντα συλημένα και 

βεβηλωμένα από τον Αττίλα. Και ακόμη μας ειδοποιεί ότι 

δεν πρόκειται τα ιερά μας προσκυνήματα και οι τόποι των 

μαρτύρων και των αγίων μας να κρατούνται για πάντα 

φυλακισμένα κάτω από το βαρύ πέλμα της κατοχής.  

Ο Απόστολος Βαρνάβας και το νέφος των αγίων της 

κατά Κύπρον Εκκλησίας του Φριστού, Μακαριώτατε και λαέ 

του Θεού αγαπημένε, σήμερα που γιορτάζομε τον Ιδρυτή της 

Εκκλησίας μας, μας διατρανώνουν ότι, αν επιρρίψωμε τη 

μέριμνά μας τούτη στη δύναμη του Θεού, θα ανατείλουν για 

μας σύντομα μέρες χαράς και ελευθερίας. Σούτο μας 

διερμηνεύεται και με το στόμα του Χαλμωδού: «Οὗτοι (οι 

εχθροί μας) ἐν ἅρμασι καί οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δέ ἐν 

ὀνόματι Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα» (Χαλμ. 

19,8).  

«Απόστολε Βαρνάβα, ιδρυτή καὶ προστάτη της 

Εκκλησίας μας, κάμε το θαύμα της απελευθέρωσης της 

Πατρίδας σύντομη πραγματικότητα! Και σύ, Κύριε των 

δυνάμεων, δια πρεσβειών του Αποστόλου και Ευαγγελιστού 

ημών Βαρνάβα, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν».      
 

 


