Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΚΑΙ
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Απόστολος Βαρνάβας ήταν
Κύπριος, ιουδαϊκής καταγωγής και από τη φυλή του
Λευΐ. Ανήκε στον ευρύτερο κύκλο των
«Εβδομήκοντα» μαθητών και κατείχε εξέχουσα θέση στην Εκκλησία των
Ιεροσολύμων. Αποκαλούνταν «υιός
παρακλήσεως», επειδή είχε την ικανότητα να στηρίζει αποτελεσματικά
τους νεοφώτιστους στην εκκλησιαστική κοινότητα. Είναι
εκείνος που έπεισε τους
χριστιανούς των Ιεροσολύμων να δεχθούν στους
κόλπους τους τον Παύλο,
καθώς δεν μπορούσαν να
πιστέψουν ότι ο πιο απηνής διώκτης τους είχε μεταστραφεί στη δική τους
πίστη.

οπωσδήποτε καθοριστικό στην πρόσληψη του ευαγγελικού μηνύματος
τόσο από τους Κύπριους όσο και από τη
ρωμαϊκή διοίκηση γενικότερα. Οι Απόστολοι τιμώρησαν στην ίδια περιοδεία
και τον Ιουδαίο ψευδοπροφήτη και
μάγο Ελίμα (Βαριησού). Υπολογίζεται
δε, ότι η περιοδεία αυτή συντελέστηκε
μεταξύ των ετών 45-46. Στη συνέχεια,
συνόδευσε τον Απ. Παύλο στη διάδοση
του χριστιανικού
κηρύγματος στη
Μ. Ασία, σε μια
ταραχώδη περιοδεία, που δημιούργησε μεγάλες
αναστατώσεις στις
ιουδαϊκές κοινότητες της περιοχής,
αλλά προσέλκυσε επίσης και πολλούς
Αφού διέδωσε το Χριστιανισμό στην εθνικούς στο Χριστιανισμό .
Αντιόχεια και τη Σελεύκεια, φλεγόταν Ο Βαρνάβας μαζί με το Μάρκο επέαπό επιθυμία να κηρύξει στην πατρί- στρεψαν αργότερα σε μια δεύτερη
δα του. Στην επιθυμία του αυτή βρή- περιοδεία στο νησί. Είχε προηγηθεί
κε πρόθυμο συνεργάτη τον Απόστολο διαφωνία του Βαρνάβα με τον Παύλο,
Παύλο και οι δυο τους μαζί με τον άγ. καθώς ο δεύτερος δεν ήθελε να πάΜάρκο, ανεψιό του Βαρνάβα, κήρυξαν ρουν μαζί τους το Μάρκο, επειδή κατά
σε όλο το νησί. Μάλιστα, κατάφεραν την πρώτη περιοδεία τους, τους είχε
να προσελκύσουν στη νέα πίστη μέχρι εγκαταλείψει, για να επιστρέψει στα
και το Ρωμαίο ανθύπατο Σέργιο Παύλο Ιεροσόλυμα… Σ’ αυτήν οργάνωσε πεστην Πάφο. Το γεγονός αυτό στάθηκε ρισσότερο τις χριστιανικές κοινότητες

που είχαν δημιουργηθεί, αλλά και υπέστη διώξεις από την ιουδαϊκή κοινότητα της νήσου. Τελικά το σώμα του υπέκυψε κατά τη διάρκεια λιθοβολισμού,
στην πόλη της Σαλαμίνας, περί το έτος
57. Η παράδοση λέει ότι τον έθαψε ο
Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος,
μαζί με ένα αντίγραφο τουΚατά Ματθαίον Ευαγγελίου, το οποίο έφερε πάντοτε μαζί του.

μιο, στα χρόνια του αυτοκράτορα Ζήνωνα (474-491) και το γεγονός πήρε
μεγάλη δημοσιότητα.

Ο σπόρος που έριξαν ρίζωσε γερά,
αφού δεν εμφανίστηκαν αργότερα ιδιαίτερες αιρετικές διδασκαλίες που να
ταλάνισαν τη νεοσύστατη χριστιανική
κοινότητα, ενώ απεναντίας η μεγαλόνησος έδωσε στην Εκκλησία πλήθος
μαρτύρων και αγίων, αλλά και μεγάλων
Η ανακάλυψη του τάφου του έγινε και σημαντικών μοναστικών κέντρων.
από τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου ΑνθέΑπό το βιβλίο της Αθηνάς Ταρσούλη
«ΚΥΠΡΟΣ»

ΦΟΡΤΩΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΜΕ ΠΟΛΛΆ…
ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

Βλέπω παιδιά ποὺ ἔχουν τελειώσει
ὄχι μόνο Λύκειο ἀλλὰ καὶ
Πανεπιστήμιο νὰ γράφουν κάτι
γράμματα, νὰ κάνουν κάτι λάθη…
Ἐμεῖς τοῦ Δημοτικοῦ ἤμασταν καὶ
τέτοια λάθη δὲν κάναμε. Καὶ ἄν
εἶναι φοιτητές τῆς Φιλολογίας ἤ τῆς
Νομικῆς, κάτι γίνεται. Ἄν εἶναι ἄλλης
Σχολῆς, δὲν ξέρουν νὰ γράψουν.
Ἐνῶ τὸ Σχολαρχεῖο παλιά ἦταν… –
Σάν
Πανεπιστήμιο,
Γέροντα! –
Ἐδῶ βλέπεις καὶ στὸ Δημοτικό
πόσα μάθαιναν τότε τὰ παιδιά,
πόσο μᾶλλον στὸ Σχολαρχεῖο!
Σήμερα τὰ φορτώνουν ἕνα σωρό
καὶ τὰ μπερδεύουν. Τὰ μπουχτίζουν
στὰ γράμματα χωρίς πνευματικό
ἀντιστὰθμισμα. Στὰ σχολεῖα τὰ

παιδιά πρέπει πρῶτα νὰ μαθαίνουν
τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ. Μικρά παιδιά νὰ
πᾶνε νὰ μάθουν ἀγγλικά, γαλλικά,
γερμανικά –ἐνῶ Ἀρχαῖα νὰ μή
μάθουν – μουσική, τὸ ἕνα, τὸ ἄλλο…
Τί νὰ πρωτομάθουν; Ὅλο γράμματα
καὶ ἀριθμούς καὶ ἐκεῖνα ποὺ εἶναι νὰ
μάθουν, γιὰ τὴν Πατρίδα τούς κ.λπ.,
δὲν τὰ μαθαίνουν. Οὔτε πατριωτικά
τραγούδια οὔτε τίποτε. Πιάσε ἕνα
ἀπὸ τὰ σημερινά παιδιά τώρα καὶ
ρώτησε τὸ: «Σὲ ποιό νομό εἶναι τὸ
χωριό σου; Πόσο πληθυσμό ἔχει;».
Δὲν ξέρει νὰ σοῦ πῆ. Σοῦ λέει: «Θὰ
πάω στὸ Πρακτορεῖο, θὰ πάρω τὸ
λεωφορεῖο καὶ θὰ μὲ πάη στὸ χωριό.
Ἀφοῦ ξέρει ὁ εἰσπράκτορας, θὰ τοῦ
πῶ ὅτι θέλω νὰ πάω στὸ τάδε χωριό,
θὰ πληρώσω καὶ θὰ μὲ πάη». Ἐμεῖς
στὸ Δημοτικό ξέραμε ὅλον τὸν
κόσμο ἄπ΄ ἔξω. Γιατί ἔπρεπε νὰ ξέρης
ἄπ΄ ἔξω τὶς πόλεις ὅλων τῶν κρατῶν
ἀπὸ πεντακόσιες χιλιάδες κατοίκους
καὶ ἄνω. Μετά ἔπρεπε νὰ ξέρης τὰ
μεγαλύτερα ποτάμια στὸ φάρδος
καὶ στὸ μάκρος καὶ τὰ ἀμέσως
μικρότερα, τὰ μεγαλύτερα βουνά

κ.λπ. –πόσο μᾶλλον τῆς Ἑλλάδος!
Τὸ ἔχω δεῖ καὶ σὲ μεγάλους ὄχι μόνο
σὲ μικρά παιδιά· φοιτητής νὰ μήν
ξέρη πόσους κατοίκους ἔχει ἡ πόλη
στὴν ὁποία σπουδάζει! Ρώτησα ἕναν
ποιό εἶναι τὸ μεγαλύτερο βουνό
τῆς Ἑλλάδος, καὶ δὲν ἤξερε. Ποιό
εἶναι τὸ μεγαλύτερο ποτάμι, τίποτε.
Τὸ πιὸ μικρό, οὔτε αὐτό. Φοιτητής
καὶ νὰ μήν ξέρη τίποτε γιὰ τὴν
Πατρίδα του! Θὰ΄ ρθοῦν μετά οἱ
… «φίλοι»μας, οἱ γείτονες, καὶ θὰ
τοῦ ποῦν: «Αὐτή δὲν εἶναι πατρίδα
σου· εἶναι πατρίδα δική μας», καὶ
θὰ τούς ἀπαντήση: «Καλά λέτε, ἔτσι
εἶναι»! Καταλάβατε; Ἐκεῖ πᾶμε! Ἄν
ρωτήσης ὅμως τὰ σημερινά παιδιά γιὰ
τὸ ποδόσφαιρο ἤ γιὰ τὴν τηλεόραση,
τὰ ξέρουν ὅλα καὶ ὅλους ἄπ΄
ἔξω. Καὶ βλέπεις, ἦρθαν παιδιά ἀπὸ
τὴν Ἀλβανία καὶ ἤξεραν γράμματα.
«Ποῦ τὰ μάθατε τὰ γράμματα;»,
ρωτᾶς τούς Βορειοηπειρῶτες. «Στὶς
φυλακές», σοῦ λένε. Ἐκεῖνα τὶς
φυλακές τὶς ἔκαναν σχολεῖα. Τὰ
δικά μας τὰ παιδιά τὰ σχολεῖα τὰ
ἔκαναν φυλακές· κλείστηκαν μόνα
τους μέσα μὲ τὶς καταλήψεις… Τὰ
παιδιά σήμερα, ἰδίως στὴν ἐφηβική
ἡλικία, εἶναι ζαλισμένα· πιὸ πολύ
στὸ Γυμνάσιο καὶ στὸ Λύκειο.
Στὸ πανεπιστήμιο εἶναι πιὸ ὥριμα.
Ἐκεῖ ἄλλωστε, ὅποτε θέλουν
πηγαίνουν. Καὶ ἀντί νὰ λάβουν
ὁρισμένα μέτρα γιὰ τὴν παιδεία,
κάνουν χειρότερα. Καὶ ὅλα, βλέπω,
τὰ πνευματικά πώς τὰ ἀλλοιώνουν.
Ἄκου
τώρα
προσευχή[1]
σὲ
ἀναγωνστικό
τοῦ
Δημοτικοῦ
Σχολείου: «Παναγιά μου, τὸ μωρό
σου εἶναι τὸ πιὸ ὄμορφό του κόσμου»!
Βρέ, τί πάθαμε! Παλιά τί μάθαιναν
τὰ παιδιά στὸ σχολεῖο καὶ τώρα τί
μαθαίνουν! «Γιδούλα τετραπέρατη,
κατσικοστριφτοκέρατη, μάσε τὰ
διαβολάκια σου… νὰ κάνουν
κατσικόγαλο, νὰ φᾶνε τὰ ἐγγονάκια

σου, τὰ τρελλοδιαβολάκια σου»[2].
Ἄντε τώρα νὰ μαθαίνουν τέτοια
πράγματα μικρά παιδιά! Ἀλλά
τὸ κάνουν γιὰ νὰ προβάλουν τὸν
διάβολο, ὅποτε ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ
Σατανιστές κάνουν τὴν δουλειά
τους. Ὁ Θεὸς νὰ βάλη τὸ χέρι Του,
γιατί τώρα δὲν βοηθιοῦνται νὰ
ἀλλοιώνωνται τὰ παιδιά, μὲ τὴν καλή
ἔννοια, ἀλλὰ νὰ δαιμονίζωνται. Καὶ
μὲ τὶς γνώσεις ποὺ παίρνουν, δὲν
μαθαίνουν νὰ δουλεύουν καθόλου τὸ
μυαλό, Γι’ αὐτὸ δὲν παίρνει στροφές.
Ἀλλά μυαλό ποὺ δὲν παίρνει στροφές
ἔχει ἀντάρα μέσα. Αὐτοί ποὺ ἔκαναν
ἐφευρέσεις, δούλευαν τὸ μυαλό
τους. Βρίσκονταν σὲ μία ἀνάγκη,
σκέφτονταν πῶς θὰ τὴν ξεπεράσουν.
Σήμερα οἱ περισσότεροι κοιτάζουν
τί γράφουν τὰ βιβλία, τί γράφουν
οἱ σημειώσεις. Σ΄ αὐτὰ παραμένουν·
τίποτε παραπάνω καὶ ὅλο νούμερα
καὶ ἀριθμούς ἔχουν· αὐτή ἡ βίδα
στὸ νούμερο 1, ἡ ἄλλη στὸ νούμερο
2, καὶ ἄν τύχη νὰ πάθη τίποτε
καμμιά βίδα καὶ δὲν δουλεύη τὸ
μηχάνημα, ἀμέσως: «Νὰ φωνάξουμε
τὸν μηχανικό». Δὲν τούς κόβει νὰ
πάρουν μία λίμα, νὰ ἀνοίξουν λίγο
τὴν τρύπα, γιὰ νὰ χωρέση ἡ βίδα,
ἤ νὰ πάρουν λίγο πλαστικό, νὰ
τυλίξουν τὴν βίδα, γιὰ νὰ σφίξη,
ἀλλὰ ἀμέσως: «Νὰ φωνάξουμε τὸν
μηχανικό», λένε. Τί νὰ πῶ; Καὶ οἱ
τηλεοράσεις καὶ τὰ ἄλλα μέσα ἔχουν
ἀποβλακώσει σήμερα τὸν ἄνθρωπο.
Καὶ ἔξυπνοι ἄνθρωποι γίνονται
τελικά κασσέττες. Θέλω νὰ τονίσω
δηλαδή πώς ὁ ἄνθρωπος πρέπει
νὰ δουλεύη τὸ μυαλό. Ὅλη ἡ βάση
ἐκεῖ εἶναι. γιατί, ἄν δὲν δουλεύη τὸ
μυαλό, μαθαίνει, ἄς ὑποθέσουμε,
τώρα αὐτό, θὰ μπερδευθῆ ὕστερα
στὸ ἄλλο. Γι’ αὐτὸ σκοπός εἶναι νὰ
γεννάη τὸ μυαλό του, νὰ βρίσκη
λύσεις. Ἄν δὲν γεννάη, τότε εἶναι
ὑπανάπτυκτο.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
Εσπερινός 7:00 μ.μ.
Όρθρος 6:30 π.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΑΔΕΛΦΩΝ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΑΓΡΥΠΝΙΑ:

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
Αγίου Δωροθέου

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Παρασκευή 8:30 μ.μ. - Σάββατο 1:00 μετά τα
μεσάνυχτα

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Κατάλυσις ιχθύος
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ
Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Κατάλυσις εις Πάντα
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ
ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 318 ΘΕΟΦΟΡΩΝ
ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΝΙΚΑΙΑ
Α' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Αγίου Ονουφρίου
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αγίας Μόνικας - Αγίου Αυγουστίνου
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ
Το γενέσιον του τιμίου ενδόξου
προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού
Ιωάννου

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ
Από σήμερον άρχεται η νηστεία των
Αγίων Αποστόλων (ημέραι 2)
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ
Κατάλυσις ιχθύος
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
Η σύναξις των 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Κατάλυσις εις πάντα
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Μηνιαίον περιοδικόν
Εκδότης:
Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού
Αγίου Λαζάρου
Τηλ: 24652498
http: www.agioslazaros.org.cy
Ηλεκτ. Διεύθ.: info@agioslazaros.οrg.cy
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
Διανέμεται δωρεάν

