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Μακαριότατε, αγαπητοί Επίσκοποι της Ιεράς Συνόδου,
Χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσά σας και σας ευχαριστώ για τη θερμή 

σας υποδοχή. Σας ευχαριστώ, ιδιαιτέρως, αγαπητέ αδελφέ, για τα λόγια Σας, 
για την ανοιχτή καρδιά Σας και για τη δέσμευσή Σας να προωθηθεί ο διάλογος 
μεταξύ μας. Θα ήθελα να απευθύνω τους χαιρετισμούς μου στους ιερείς, τους 
διακόνους και όλους τους πιστούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου, με 
ιδιαίτερη σκέψη προς τους μοναχούς και τις μοναχές, των οποίων η προσευχή 
εξαγνίζει και ανυψώνει την πίστη όλων.

Για μένα είναι μια χάρη το να βρίσκομαι εδώ και αυτό μου θυμίζει ότι 
έχουμε  κοινή  αποστολική  καταγωγή:  ο  Παύλος  πέρασε  από  την  Κύπρο  και 
μετά ήρθε στη Ρώμη. Προερχόμαστε λοιπόν από τον ίδιο αποστολικό ζήλο και 
μας  συνδέει  ο  ίδιος  δρόμος,  εκείνος  του  Ευαγγελίου.  Μου  αρέσει  να 
φαντάζομαι την εικόνα στην οποία και οι δυο βρισκόμαστε στον ίδιο δρόμο, 
προς  την  αυξανόμενη  αδελφοσύνη  και  την  πλήρη  ενότητα.  Σε  αυτή  την 
προέκταση των Αγίων Τόπων, που σκορπίζει τη χάρη αυτών των Τόπων στη 
Μεσόγειο, είναι φυσικό να ανατρέξουμε σε πολλές σελίδες της Αγίας Γραφής 
όπου  αναφέρονται  διάφορες  βιβλικές  προσωπικότητες.  Μεταξύ  αυτών,  θα 
ήθελα  να  αναφερθώ  εκ  νέου  στον  Απόστολο  Βαρνάβα,  επισημαίνοντας 
ορισμένες πτυχές που μπορούν να κατευθύνουν το προσκύνημά μας.

Ο  «Ἰωσὴφ  δὲ  ὁ  ἐπικληθεὶς  Βαρναβᾶς  ἀπὸ  τῶν  ἀποστόλων»  (Πραξ 
4,36): οι Πράξεις των Αποστόλων τον παρουσιάζουν με αυτόν τον τρόπο. Τον 
γνωρίζουμε  και  τον  τιμούμε  με  το  όνομα  που  του  έδωσαν  οι  μαθητές  του 
Χριστού,  ένα  όνομα  που  εκφράσει  πλήρως  την  ιεραποστολή  του.  Το  όνομα 
Βαρνάβας σημαίνει και «υἱὸς παρηγοριάς» και «υἱὸς παρακλήσεως». Αρμόζει 
στο  πρόσωπό  του  να  συνδυάζονται  και  τα  δύο  χαρακτηριστικά  που  είναι 
απαραίτητα  για  τη  διακήρυξη  του  Ευαγγελίου.  Κάθε  αληθινή  παρηγοριά, 
πράγματι, δεν παραμένει καθαρά ιδιωτική υπόθεση, αλλά γίνεται προτροπή, 
κινώντας την ελευθερία προς το καλό. Ταυτόχρονα, κάθε προτροπή πίστεως 
βασίζεται πάντα στην παρηγορητική παρουσία του Θεού και συνοδεύεται από 
αδελφική αγάπη.

Ο  Βαρνάβας,  «υἱὸς  παρηγοριάς»,  μας  προτρέπει,  ως  αδέρφια,  να 
αναλάβουμε την ίδια αποστολή: να φέρουμε το Ευαγγέλιο σε κάθε άνθρωπο. 
Μας  υπενθυμίζει  ότι  το  χαρμόσυνο  μήνυμα  δεν  θεμελιώνεται  πάνω  από 
γενικές  προτροπές  ή  πάνω  από  την  επανάληψη  εντολών  και  κανόνων  που 
πρέπει  να  τηρούνται,  όπως  γίνεται  συχνά.  Το  κήρυγμά  μας  πρέπει  να 
ακολουθεί τον δρόμο της προσωπικής συναντήσεως, να ακούει τις ερωτήσεις 
των ανθρώπων και να ενδιαφέρεται για τις υπαρξιακές τους ανάγκες. Το να 
είμαστε  «υιοί  παρηγοριάς» σημαίνει  ότι  θα  έπρεπε  να  ακούμε  τους  πάντες, 
πριν πούμε οτιδήποτε, να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να αμφισβητείται από 
άλλους ανθρώπους, να ανακαλύπτουμε τον άλλον, να μοιραζόμαστε αυτό που 
είμαστε.  Το  Ευαγγέλιο,  πράγματι,  κοινοποιείται  μέσω  της  κοινωνίας.  Αυτό 
επιθυμούμε  να  ζήσουμε  ως  Καθολικοί  τα  επόμενα  χρόνια,  ανακαλύπτοντας 
ξανά  το  συνοδικό  στοιχείο,  που  αποτελεί  δομικό  μέρος  της  Εκκλησίας.  Και 
κάνοντας  αυτό,  νιώθουμε  την  ανάγκη  να  πορευτούμε  πιο  κοντά  μαζί  σας, 
αγαπητοί  αδελφοί,  οι  οποίοι,  χάρη  στην  συνοδική  εμπειρία  σας,  μπορείτε 
πραγματικά  να  μας  βοηθήσετε.  Σας  ευχαριστώ  για  την  αδελφική  σας 
συνεργασία, η οποία φαίνεται και από την ενεργό συμμετοχή σας στη Διεθνή 
Μικτή Επιτροπή Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Καθολικής Εκκλησίας και 



της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ελπίζω, εκ βάθους καρδίας, να αυξηθούν οι ευκαιρίες για συνάντηση 
μεταξύ  μας.  Ελπίζω  στην  βελτίωση  της  αλληλογνωσίας,  της  κατάρριψης 
πολλών  προκαταλήψεων  και,  εύχομαι  ν’  ακούσουμε,  με  πραότητα,  την 
εμπειρία  πίστεως  των  Εκκλησιών  μας.  Θα  είναι  μια  τονωτική  προτροπή  να 
κάνουμε  το  καλύτερο  και,  αναμφισβήτητα,  θα  φέρει  πνευματική  παρηγοριά 
και στους δυο μας. Ο Απόστολος Παύλος, από τον οποίο καταγόμαστε, μιλάει 
συχνά για παρηγοριά, και καλό είναι να φανταστούμε ότι ο Βαρνάβας, ο υἱὸς 
παρηγοριάς,  ενέπνευσε  μερικά  από  τα  λόγια  του,  όπως  εκείνα  με  τα  οποία, 
στην αρχή της Β’ επιστολής προς τους Κορινθίους, συνιστά να παρηγορούμε ο 
ένας τον άλλον με την ίδια παρηγοριά με την οποία έχουμε παρηγορηθεί από 
τον Θεό (Β’ Κορ. 1,3-5). Με αυτή την έννοια, αγαπητοί αδελφοί, θέλω να σας 
βεβαιώσω  τις  προσευχές  μου,  την  εγγύτητά  μου,  καθώς  και  της  Καθολικής 
Εκκλησίας  προς  εσάς,  τόσο  στα  πιο  οδυνηρά  προβλήματα  που  σας 
στενοχωρούν  όσο  και  στις  πιο  όμορφες  και  τολμηρές  ελπίδες  που  σας 
εμψυχώνουν. Οι λύπες και οι χαρές σας μας ανήκουν, νιώθουμε ότι είναι και 
δικές  μας!  Και  αισθανόμαστε  επίσης  βαθιά  ότι  έχουμε  ανάγκη  και  από  τις 
προσευχές σας.
Συνεχίζοντας – το δεύτερο σημείο – ο Απόστολος Βαρνάβας παρουσιάζεται 
από τις Πράξεις των Αποστόλων ως «Λευίτης, Κύπριος τῷ γένει» (Πραξ 4,36). 
Το κείμενο δεν προσθέτει άλλες λεπτομέρειες, ούτε για την εμφάνισή του ούτε 
για το πρόσωπό του, αλλά αμέσως μετά αναφέρεται στον Βαρνάβα χάρη στο 
εξής  εμβληματικό  του  έργο:  «ὑπάρχοντος  αὐτῷ  ἀγροῦ  πωλήσας  ἤνεγκεν  τὸ 
χρῆμα  καὶ  ἔθηκεν  πρὸς  τοὺς  πόδας  τῶν  ἀποστόλων» (εδ.  37).  Η  θαυμάσια 
χειρονομία αυτή υποδηλώνει ότι, για να ανανεωθούμε στην κοινωνία και την 
ιεραποστολή, χρειαζόμαστε κι εμείς το θάρρος να απογυμνώσουμε ό,τι είναι 
επίγειο,  όσο  πολύτιμο  κι  αν  είναι,  προκειμένου  να  καλλιεργήσουμε  την 
πληρότητα της ενότητας. Δεν αναφέρομαι απολύτως σε ό,τι είναι ιερό και μας 
βοηθά  να  συναντήσουμε  τον  Κύριο,  αλλά  στον  κίνδυνο  να  παραμείνουμε 
απόλυτοι από κάποια έθιμα και συνήθειες, που δεν είναι απαραίτητα για να 
ζήσουμε την πίστη. Ας μην αφήσουμε τους εαυτούς μας να σακατευτούν από 
τον  φόβο.  Ας  ανοίξουμε  τον  νου  μας  και  ας  έχουμε  το  θάρρος  να  κάνουμε 
τολμηρές  χειρονομίες.  Ας  μην  δίνουμε  χώρο  στην  «ασυμβίβαστη  διαφορά» 
που  δεν  αντικατοπτρίζεται  στο  Ευαγγέλιο!  Ας  μην  επιτρέπουμε  στις 
παραδόσεις, στον πληθυντικό και με «π» πεζό γράμμα, να υπερισχύουν έναντι 
της Παραδόσεως, στον ενικό και με κεφαλαίο «Π». Η αληθινή Παράδοση μας 
προτρέπει  να  μιμηθούμε  τον  Βαρνάβα,  να  αφήσουμε  πίσω  μας  οτιδήποτε, 
ακόμη  και  καλό,  που  μπορεί  να  θέσει  σε  κίνδυνο  την  πληρότητα  της 
κοινωνίας,  την  πρωτοκαθεδρία  της  αγάπης  και  την  αναγκαιότητα  της 
ενότητας.

Βάζοντας στα πόδια των Αποστόλων όλα όσα είχε ο Βαρνάβας μπήκε 
στις  καρδιές  τους.  Κι  εμείς  καλούμαστε  από  τον  Κύριο  να  ξαναβρούμε  τον 
εαυτό μας ως μέρος του ίδιου Σώματος, ακόμη και να υποκλιθούμε μέχρι τα 
πόδια  των  αδελφών  μας.  Πράγματι,  όσον  αφορά  τις  σχέσεις  μας,  η  ιστορία 
έχει  ανοίξει  μεγάλα  ρήγματα  μεταξύ  μας,  αλλά  το  Άγιο  Πνεύμα  θέλει  να 
πλησιάσουμε  πιο  κοντά  με  ταπείνωση  και  σεβασμό.  Μας  καλεί  να  μην 
παραιτηθούμε  στις  διαιρέσεις  του  παρελθόντος,  αλλά  να  καλλιεργήσουμε 
μαζί,  υπομονετικά,  επιμελώς  και  συγκεκριμένα,  το  χωράφι  της  Βασιλείας. 
Γιατί εάν αφήσουμε κατά μέρος τις αφηρημένες θεωρίες και συνεργαστούμε ο 
ένας δίπλα στον άλλο, για παράδειγμα στα έργα αγάπης, την εκπαίδευση και 



την προαγωγή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, θα ξαναβρούμε τους άλλους ως 
αδέρφια και η κοινωνία θα ωριμάσει από μόνη της, προς την δόξα του Θεού. 
Ο  καθένας  μας  θα  διατηρήσει  τους  δικούς  του  τρόπους  και  το  δικό  του 
χαρακτηριστικό  ύφος,  αλλά  σιγά  σιγά  το  κοινό  μας  έργο  θα  αυξήσει  την 
αρμονία  και  θα  αποφέρει  καρπούς.  Όπως  αυτά  τα  εδάφη  της  Μεσογείου 
έχουν ενισχυθεί από το ευλαβικό και υπομονετικό έργο του ανθρώπου, έτσι, 
με  τη  βοήθεια  του  Θεού  και  την  ταπεινή  επιμονή,  ας  καλλιεργήσουμε  την 
αποστολική μας κοινωνία!

Ένας καλός καρπός, για παράδειγμα, είναι αυτός που συμβαίνει εδώ 
στην Κύπρο στην εκκλησία της «Παναγίας της Χρυσής Πόλης». Ο ναός που 
είναι  αφιερωμένος  στην  Παναγία  της  Χρυσοπολίτισσας  είναι  πλέον  τόπος 
λατρείας  διαφόρων  χριστιανικών  δογμάτων,  αγαπητός  στον  πληθυσμό  και 
συχνά  επιλεγμένος  για  τον  εορτασμό  των  γάμων.  Είναι  λοιπόν  σημάδι 
κοινωνίας  πίστεως  και  ζωής  υπό  από  το  βλέμμα  της  Θεοτόκου,  η  οποία 
συγκεντρώνει τα παιδιά της. Στον χώρο αυτό βρίσκεται επίσης η στήλη όπου, 
σύμφωνα  με  την  παράδοση,  ο  Απόστολος  Παύλος  υπέστη  τριάντα  εννέα 
μαστιγώματα για τη διακήρυξη της πίστεως στην Πάφο. Η ιεραποστολή, όπως 
και η κοινωνία, περνά πάντα από θυσίες και δοκιμασίες.

Είναι ακριβώς μια δοκιμασία – αυτή είναι η τρίτη πτυχή που αντλώ από 
τη  μορφή  του  Βαρνάβα  –  που  σημάδεψε  τη  ζωή  του  και  τις  απαρχές  της 
διάδοσης  του  Ευαγγελίου  σε  αυτούς  τους  τόπους.  Κατά  την  επιστροφή  του 
στην  Κύπρο  με  τον  Παύλο  και  τον  Μάρκο,  βρήκε  τον  Βαριησοῦ,  «μάγον 
ψευδοπροφήτην»  (Πραξ  13,6),  ο  οποίος  τους  εναντιώθηκε  μοχθηρά, 
επιδιώκοντας  να  στραβώσει  τους  ευθύς  δρόμους  του  Κυρίου  (βλ.  εδ.  8.10). 
Ακόμα  και  σήμερα,  υπάρχουν  πολλά  ψέματα  και  απάτες  που  μας  βάζει  το 
παρελθόν που εμποδίζουν την πορεία μας. Αιώνες διχασμού και απόστασης 
μας  έκαναν  να  αφομοιώσουμε,  έστω  και  άθελά  μας,  πολλές  εχθρικές 
προκαταλήψεις ενάντια στις άλλες Εκκλησίες. Πρόκειται για προκαταλήψεις 
που συχνά βασίζονται σε μην ρεαλιστικές και παραμορφωμένες πληροφορίες, 
που  διαδίδονται  από  μια  επιθετική  και  πολεμική  βιβλιογραφία.  Αλλά  όλα 
αυτά διαστρεβλώνουν τον δρόμο του Θεού, που αγωνίζεται να φθάσει προς 
τη συμφωνία και την ενότητα. Αγαπητοί αδελφοί, η αγιοσύνη του μακαριστού 
Βαρνάβα είναι επίσης εύγλωττη και για εμάς! Πόσες φορές, κατά τη διάρκεια 
της ιστορίας, εμείς οι Χριστιανοί έχουμε εμπλακεί στο να πολεμάμε ο ένας τον 
άλλον,  αντί  να  δεχόμαστε  με  πραότητα  την  οδό  του  Θεού  που  τείνει  να 
θεραπεύει τις διαιρέσεις μέσω της αγάπης! Πόσες φορές έχουμε ενισχύσει και 
διαδώσει  προκαταλήψεις  για  τους  άλλους,  αντί  να  εκπληρώσουμε  την 
προτροπή  που  επανέλαβε  ο  Κύριος  ειδικά  στο  Κατά  Μάρκον  Ευαγγέλιον 
όπου  ο  ευαγγελιστής,  ο  οποίος  βρισκόταν  με  τον  Βαρνάβα  στο  νησί  αυτό 
έλεγε: ο μεγάλος ας γίνει μικρός και ο πρώτος ας γίνει δούλος των άλλων (βλ. 
Μκ 9,35;10,43-44).

Ας ζητήσουμε από τον Κύριο σοφία και θάρρος για να ακολουθήσουμε 
τις οδούς Του και όχι τις δικές μας. Ας το ζητήσουμε διαμέσου των Αγίων. Ο 

Λεόντιος Μαχαιράς, χρονικογράφος του 15ου αιώνα, αποκάλεσε την Κύπρο 
«ιερό νησί» λόγω του αριθμού των μαρτύρων και των αγίων που γνώρισε αυτή 
η  χώρα  στο  πέρασμα  των  αιώνων.  Εκτός  από  τους  πιο  γνωστούς  και 
σεβαστούς,  όπως  ο  Βαρνάβας,  ο  Παύλος  και  ο  Μάρκος,  ο  Επιφάνιος,  η 
Βαρβάρα και ο Σπυρίδων, υπάρχουν και πολλοί άλλοι: αμέτρητα πλήθη αγίων 
που, ενωμένοι στην Μία Ουράνια Εκκλησία, μας προτρέπουν να πλεύσουμε 
μαζί προς το λιμάνι που όλοι λαχταρούμε. Από ψηλά μας καλούν να κάνουμε 



την  Κύπρο,  που  είναι  ήδη  μια  γέφυρα  μεταξύ  Ανατολής  και  Δύσεως,  μια 
γέφυρα μεταξύ Ουρανού και Γης. Ας γίνει προς δόξα της Υπεραγίας Τριάδος 
για το δικό μας καλό και όλων των ανθρώπων.


