ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Οι απόςτολοι Βαρνάβασ και Παφλοσ ςτην Κφπρο
Ζτςι, λοιπόν, το Άγιον Πνεφμα ζρχεται, για να ενιςχφςει τισ ςκζψεισ
τουσ προσ αφοριςμό των αποςτόλων Βαρνάβα και Παφλου ςτο
ιεραποςτολικό ζργο. «Ήτο θ ϊρα, κακ’ θν το χριςτιανικόν ευαγγζλιον
εξεκίνει δια τθν αχανι αυτοκρατορίαν, διό και εδόκθ επίςθμοσ χαρακτιρ εισ
τθν εκκίνθςιν»;;.
2. Πρϊτθ αποςτολικι περιοδεία ςτθν Κφπρο.
Μαηί με τουσ αποςτόλουσ Βαρνάβα και Παφλο θ ομάδα περιζλαβε και
τον Ιωάννθ Μάρκο, ωσ βοθκό. Κατά τθν πρϊτθ αποςτολικι περιοδεία οι
τρείσ άνδρεσ μετζβθςαν ςτθν Κφπρο και ςτθ νότια Μικρά Αςία (τισ επαρχίεσ
τθσ Παμφυλίασ, Πιςιδίασ και Λυκαονίασ).
Ο Παφλοσ βριςκόταν ςε εξωτερικι εξάρτθςθ από τον Βαρνάβα, αλλά
θγείτο του λόγου, γι’ αυτό και ςτα Λφςτρα εξζλαβαν τον μεν Βαρνάβα ςαν
τον Δία, ενϊ τον Παφλο ςαν τον Ζρμι;<: «Εκάλουν τε τον μεν Βαρνάβαν Δία,
τον δε Παφλον Ερμιν, επειδι αυτόσ ιν ο θγοφμενοσ του λόγου» (Πράξ. Ιδ’,
12).
Όπωσ βλζπουμε ςαφζςτατα από το προθγοφμενο χωρίο, ο Παφλοσ,
λόγω των ρθτορικϊν του δυνατοτιτων, ιταν θγοφμενοσ του λόγου, ενϊ ο
Βαρνάβασ λειτουργοφςε ςαν αρχθγόσ.
Σθν πρωτοβουλία, όμωσ, κατά τθν πρϊτθ αποςτολικι περιοδεία είχε ο
Βαρνάβασ, όπωσ φαίνεται, όχι μόνο από το γεγονόσ ότι επιςκζφκθκαν πρϊτθ
τθν πατρίδα του αποςτόλου Βαρνάβα Κφπρο, αλλά και από το ότι το όνομα
του αποςτόλου Βαρνάβα τοποκετείται ωσ επί το πλείςτον πρϊτο ςτθ διιγθςθ
των Πράξεων των αποςτόλων;=.
3. Περιοδεία ςε ολόκλθρθ τθν Κφπρο
Σθν Κφπρο περιόδευςαν οι απόςτολοι από τθ αλαμίνα μζχρι τθσ
Πάφου, κθρφττοντεσ αδιάκριτα προσ Ιουδαίουσ και Ζλλθνεσ;>. τθν Κφπρο
ίδρυςαν επίςθσ άγνωςτεσ κατ’ όνομα χριςτιανικζσ κοινότθτεσ;?.
Οι Πράξεισ των Αποςτόλων αναφζρονται ςτθν ζλευςθ των τριϊν
ανδρϊν ςτο ιγϋ κεφάλαιο, ςτίχοι 4-12. Τπάρχει παράδοςθ ότι ςτο Κίτιο
χειροτόνθςαν τον Άγιο Λάηαρο ωσ πρϊτο επίςκοπο Κιτίου και ςτθν
Λαμπαδοφ χειροτόνθςαν τον Άγιο Ηρακλείδιο ωσ πρϊτο επίςκοπο
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Σαμαςοφ;@.
Υςτερα οι δφο απόςτολοι, μαηί με τον Μάρκο, ζφταςαν ςτθν Πάφο.
Εκεί, ςφμφωνα πάλι με τθν παράδοςθ, οι Ιουδαίοι αντζδραςαν ςτο κιρυγμα
των δφο αποςτόλων, και μαςτίγωςαν τον απόςτολο Παφλο, αφοφ τον ζδεςαν
πάνω ςε μια κολόνα, που ςϊηεται μζχρι ςιμερα;A.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Η τφφλωςη του μάγου Ελφμα

1. Ο μάγοσ Ελφμασ
Σο βιβλίο των Πράξεων των Αποςτόλων αναφζρει τα εξισ: «Διζλκοντεσ
δε τθν νιςον άχρι Πάφου εφρον τινα μάγον ψευδοπροφιτθν Ιουδαίον ϊ
όνομα Βαριθςοφσ, όσ ιν ςφν τω ανκυπάτω εργίω Παφλω, ανδρί ςυνετϊ,
οφτοσ προςκαλεςάμενοσ Βαρνάβαν και αφλον επεηιτθςεν ακοφςαι τον
λόγον του Θεοφ· ανκίςτατο δε αυτοίσ Ελφμασ ο μάγοσ – οφτω γάρ
μεκερμθνεφεται το όνομα αυτοφ· ηθτϊν διαςτρζψαι τον ανκφπατον από τθσ
πίςτεωσ. αφλοσ δε, ο και Παφλοσ, πλθςκείσ Πνεφματοσ Αγίου και ατενίςασ
προσ αυτόν είπεν· ϊ πλιρθσ πάντοσ δόλου και πάςθσ ραδιουργίασ, υιζ
διαβόλου, εχκρζ πάςθσ δικαιοςφνθσ, οφ παφςθ διαςτρζφων τασ οδοφσ
Κυρίου τασ ευκείασ; και νυν ιδοφ χείρ Κυρίου επί ςε, και ζςθ τυφλόσ μθ
βλζπων τον ιλιον άχρι καιροφ. Παραχριμα δε ζπεςεν επ’ αυτόν αχλυσ και
ςκότοσ, και περιάγων εηιτει χειραγωγοφσ. Σότε ιδϊν ο ανκφπατοσ το γεγονόσ
επίςτευςεν, εκπλθςςόμενοσ επί τθ διδαχι του Κυρίου (Πράξ. Ιγ’, 6-12).
Κατ’ αρχιν πρζπει να διευκρινίςουμε, ότι ο μάγοσ, πολλζσ φορζσ,
αποτελοφςε μζλοσ τθσ αυλισ του βαςιλιά – διοικθτι, και ιταν ζνασ από τουσ
ςυμβοφλουσ του;B.
Οι τρείσ άνδρεσ, λοιπόν, προςκλικθκαν από τον ανκφπατο ζργιο
Παφλο, ο οποίοσ ιταν άνκρωποσ ςυνετόσ, για να μιλιςουν για το μινυμα του
Χριςτοφ. Ανκίςτατο, όμωσ, ς’ αυτοφσ ο ςφμβουλοσ του ανκφπατου Ελφμασ,
ο οποίοσ προςπακοφςε με ςοφίςματα και τεχνάςματα να απομακρφνει τον
ανκφπατο από του να πιςτζψει. Ο Παφλοσ, αφοφ εγζμιςε με Πνεφμα Άγιο,
τον κοίταξε κατάματα, και τον επζπλθξε. τθ ςυνζχεια τον ετφφλωςε «άχρι
καιροφ». Αμζςωσ τότε ζπεςε βακφ ςκοτάδι, και ο μάγοσ περιεφζρετο εδϊ
και εκεί, ηθτϊντασ ανκρϊπουσ να τον χειραγωγιςουν.
Ο ανκφπατοσ, βλζποντασ αυτό το καφμα, αλλά και πιςτεφοντασ ςτα
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λόγια των αποςτόλων, επίςτευςε, και εξεπλιττετο, και εκαφμαηε για τθ
διδαχι του Κυρίου.
2. Μετάβαςθ ςτθ Μικρά Αςία και Αντιόχεια.
Ακολοφκωσ προχϊρθςαν διά καλάςςθσ ςτθν αςιατικι ακτι. Εκεί ο
ανεψιόσ του Βαρνάβα Μάρκοσ μπροςτά ςτθν άξεςτο και λθςτοτρόφο χϊρα;C
δείλιαςε και τουσ εγκατζλειψε. Ακολοφκωσ, αφοφ περιόδευςαν τθν
Παμφυλία, Πιςιδία και Λυκαονία, επζςτρεψαν ςτθν Αντιόχεια.
Αργότερα ο Παφλοσ πρότεινε να ξαναεπιςκευκοφν τισ περιοχζσ τθσ
Μικράσ Αςίασ. Ο Βαρνάβασ ευρζκθ ςφμφωνοσ, αλλά υπζδειξε να πάρουν
μαηί τουσ και το Μάρκο. Ο Παφλοσ όμωσ αρνικθκε να δεχκεί τθν ςυνεργαςία
του δειλοφ τότε Μάρκου, και ζτςι οι δφο άνδρεσ χϊριςαν (Πραξ. Ιζ, 35-39). Ο
Βαρνάβασ, λοιπόν, μαηί με το Μάρκο ζπλευςαν ςτθν Κφπρο. Μζχρι εδϊ
ζχουμε μαρτυρίεσ ςτισ Πράξεισ των Αποςτόλων περί του Βαρνάβα.
Ο απόςτολοσ Παφλοσ ςτθ Β’ προσ Κορινκίουσ επιςτολι του αναφζρει
τα εξισ: «υνεπζμψαμεν δε μετ’ αυτοφ τον αδελφόν οφ ο ζπαινοσ εν τω
ευαγγελίω δια παςϊν των εκκλθςιϊν»(Β’ Κορ. θϋ, 18). Μαηί με τον Σίτο εδϊ ο
Παφλοσ προφανϊσ υπονοεί τον Βαρνάβα. «Ο μθ ονομαηόμενοσ αδελφόσ ιτο
ζγκριτοσ, ωσ ο Βαρνάβασ, είχε χειροτονθκεί προσ ιεραποςτολιν μετά του
Παφλου, ωσ ο Βαρνάβασ, και ενδιαφζρετο δια τασ ςυλλογάσ εράνων, ωσ ο
Βαρνάβασ»<:.
Από τα προαναφερκζντα ςυνάγεται το ςυμπζραςμα ότι υπιρξε και
νζα περίοδοσ ςυνεργαςίασ του Βαρνάβα και του Παφλου, γφρω ςτο 56 μ.Χ.
3. Κατοπινζσ παραδόςεισ – Σο μαρτφριό του.
Τπάρχουν παραδόςεισ ότι ο Βαρνάβασ μετζβθ ςτθ Ρϊμθ και
Αλεξάνδρεια. Σελικά εμαρτφρθςε ςτθν Κφπρο ςτισ 11 Ιουνίου του 57 μ.Χ. «Οι
Ιουδαίοι τθσ αλαμίνοσ, ανθςυχοφντεσ εκ τθσ επιτυχίασ του χριςτιανικοφ
κθρφγματοσ εν Κφπρω, προζβθςαν εισ τασ ςυνθκείσ ςυνωμοςίασ, τζλοσ δε,
ςυλλαβόντεσ τον Βαρνάβαν, ζςυρον δια ςχοινίου προςδεδεμζνου εισ τον
τράχθλον ζξω τθσ πόλεωσ, όπου τον απζκτειναν και ζκαυςον το ςϊμα του.
Σο εγκϊμιον, γραφζν μετά τθν ανεφρεςιν του λειψάνου του, εξθγεί ότι
«πρόνοια Θεοφ ακιρατον ζμεινε το ςϊμα του αποςτόλου»<;.
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