
Ομιλία Ιεροσπουδαστή Αντώνη Παπαδόπουλου στην Τελετή Αποφοίτησης της Ιερατικής 

Σχολής «Απόστολος Βαρνάβας» (20 Ιουνίου 2017) 

 

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ.Χρυσόστομε, 

Σεβασμιότατε, 

Πανιερώτατοι, 

Θεοφιλέστατοι, 

Πανοσιολογιότατε άγιε Σχολάρχα, 

Σεβαστοί Πατέρες, 

Αγαπητοί μου Καθηγητές, 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

Με την βοήθεια του Θεού έχουμε φθάσει στο τέλος των μαθημάτων της σχολικής χρονιάς 

2016-17. Για τους τελειόφοιτους τούτο σημαίνει και την περάτωση της τετραετούς 

φοίτησής τους. 

 

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης μας,  ο Διευθυντής και οι καθηγητές μας κατέβαλαν κάθε 

δυνατή προσπάθεια, ώστε να μας εμπνεύσουν την αγάπη προς την Ιεροσύνη και να μας 

μεταδώσουν τις γνώσεις και τα εφόδια που είναι απαραίτητα για την άσκηση του ιερού 

έργου της διαποίμανσης των λογικών προβάτων του Κυρίου μας, δηλαδή τη συνέχιση του 

έργου του Χριστού, σύμφωνα με την εντολή Του «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα 

έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος 

διδάσκοντες αυτούς τηρείν όσα ενετειλάμην υμίν»[1]. Σύμφωνα με τον λόγο του άγιου 

Ιωάννη του Χρυσοστόμου, το έργο της Ιεροσύνης είναι υψηλό και ανήκει στα έργα των 

επουρανίων δυνάμεων[2]. Έτσι το έργο της ιεροσύνης συνέχει την καρδιά μας και αποτελεί 

οδοδείκτη της από τώρα και στο εξής πορείας μας. 

 



Μαζί με τα ποικίλα θεωρητικά μαθήματα που κάλυπταν όλους τους τομείς της θεολογίας 

σε βάθος είχαμε και την παράλληλη πρακτική με τις καθημερινές ακολουθίες στο 

παρεκκλήσιο της Σχολής. Επιπλέον διδαχθήκαμε την υπακοή, την προσευχή, μάθαμε να 

συνυπάρχουμε και να αναπτύσσουμε αδελφικές σχέσεις μεταξύ μας. 

 

Παράλληλα με τις προσκυνηματικές εκδρομές γνωρίσαμε τα Ιερά Προσκυνήματα του τόπου 

μας και επισκεφθήκαμε και προσκυνήσαμε στα Ιεροσόλυμα τους Αγίους Τόπους. 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πανιερώτατο Μητροπολίτη Ταμασού κ.κ. Ησαΐα για την 

υποστήριξη που μου έδειξε καθ’όλη την διάρκεια της φοίτησης μου, τον πνευματικό μου 

πατέρα πρωτοπρεσβύτερο Τέλλο Παπαδόπουλο, όπως και τον τέως Διευθυντή μας 

πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Αντώνιο Καλογήρου. 

 

 

 

Εκ μέρους των αποφοίτων θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διευθυντή της Ιερατικής Σχολής 

πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Βενέδικτο Ιωάννου για το πατρικό του ενδιαφέρον για 

κάθε ιεροσπουδαστή και γενικά για την ομαλή λειτουργία της Σχολής, τους καθηγητές μας 

για όσα μας δίδαξαν με υπομονή και αγάπη , το προσωπικό της Σχολής για την φροντίδα 

που μας παρείχε, τη Ιερά Μονή Κύκκου και γενικά την Εκκλησία για την αγάπη και την 

φροντίδα με την οποία μας περιέβαλε. Συνάμα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 

συμφοιτητές μου και να ζητήσω συγγνώμη από όσους τυχόν άθελα μου στεναχώρησα. 

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου για τη στήριξη τους. Προπάντως  θα 

ήθελα να ευχαριστήσω τον Θεό που μας αξίωσε να ολοκληρώσουμε αυτόν τον κύκλο 

σπουδών. 

 

Εύχομαι η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με τις πρεσβείες του Αποστόλου Βαρνάβα 

να μας καταστήσουν άξιους λειτουργούς και ποιμένες της Εκκλησίας μας και ο Κύριος να 

στείλει και άλλους εργάτες στον αμπελώνα Του. 

 

Σας ευχαριστώ 


