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Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ 

«Ην ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύμα

τος αγίου και πίστεως». 

Είναι μεγάλο κατόρθωμα να ημπορέση 

ο άνθρωπος να καταστή πνευματοκίνη

τος να γίνη κατά τον υμνωδόν όργα

νον θείον του Πνεύματος το οποίον να 

απηχή κρουόμενον από τους παλμούς 

των πνευματικών αγώνων τος αρετάς 

και τους καρπούς του θείου Πνεύματος 

που είναι η αγάπη, η χαρά η μακροθυ

μία η πίστις, η πραότης, η εγκράτεια, η 

ειρήνη και των οποίων καρπών, άλλος 

καρπός είναι η ευτυχία η πραγματική 

και εις την παρούσαν ζωήν, αλλά και 

εις την μέλλουσαν. 

Μια τέτοια μορφή των πρώτων χριστια

νικών αιώνων και μάλιστα των αποστο

λικών χρόνων η μορφή του αγίου Από

στολου Βαρνάβα· είχε γεννηθή εις την 

Σαλαμίνα της Κύπρου, πόλεως η οποία 

ευρίσκεται 8 περίπου χιλιόμετρα βορεί
ως της σημερινής πόλεως Αμμοχώ

στου από Ιουδαίους γονείς είχε γεννη

θεί· προήρχοντο ούτοι από τα Ιεροσό

λυμα αλλά είχαν εγκατασταθή εις 

Σαλαμίνα καθότι ως φαίνεται ο πατέ

ρας ήτο εμπορευόμενος και διηυκολύ

νετο εις τος εργασίας του εγκαθιστά

μενος εις Κύπρον. Μετέβη από πολύ 

νεαρός ηλικίας εις Ιεροσόλυμα, ο Βαρ

νάβας και κάποια παράδοσις τον φέρει 

ότι εμαθήτευσεν εις την περίφημον 

σχολήν του νομοδιδασκάλου Γαμα

λιήλ, όπου κατά την ιδίαν παράδοσιν 

έσχε συμφοιτητήν και φίλον τον Σαύ

λον ή Σαούλ, τον μετέπειτα εθναπό

στολον Παύλον. Τον Κύριον ο Βαρνά

βας, εγνώρισε κατά κάποιον παράδοσιν 

εις την κολυμβήθραν της Βηθεσδά, 

κοντά εις την γνωστήν προβατικήν 

Α νδρέσς Σοφοκλέους 

Πύλην, μετά από το θαύμα του Κυρίου, 

όπου ήγειρε τον παράλυτον ο οποίος 

επί έτη πλείστα κατέκειτο επί του 

κραββάτου της ασθενείας του. Ακολού

θησε τον Κύριον κατά κάποιαν δε 

εκκλησιαστικήν παράδοσιν, εθεωρείτο 

ο επί κεφαλής των λοιπών εβδομήκο

ντα μαθητών, τους οποίους - κατά τον 

Ευαγγελιστήν Λουκάν - «ανέδειξε ο 

Ιησούς» μετά δε την ανάστασιν και 

ανάληψιν του Κυρίου και την κάθοδον 

του Παναγίου Πνεύματος, οι Πράξεις 

των Αποστόλων αναφέρουσι τον Βαρ

νάβαν και τον παρουσιάζουν ως πολύ 

σημαίνον πρόσωπον της Πρώτης Χρι

στιαvικί'jς Εκκλησίας. Αρκετfiv και 

σημαντική περιγραφή δίδουσιν οι 

«Πράξεις των Αποστόλων, εις την εν 

γένει προσφοράν του, και αναφέρουσι 

περί αυτού το περιστατικόν της πωλή

σεως υπ' αυτού ιδικού του κτήματος, 

εκ του οποίου το εισπραχθέν σημαντι

κόν ποσόν διέθεσεν οικειοθελώς, δια 

τος ανάγκας της πρώτης Εκκλησίας. 

Μετά την επιστροφήν του Σαύλου εις 

τον Χριστιανισμόν, μετά από το όραμα 

της οδού της Δαμασκού, ο Βαρνάβας 

ανέλαβε να εισάξη τον επιστρέψαντα 

Σαύλον εις την χορείαν των Αποστό

λων και να τους διαβεβαιώση περί της 

ειλικρίνειας των διαθέσεων του Σαύ

λου. 

Μετά του Σαύλου, ο Βαρνάβας ως και 

μετά του νεαρού ανεψιού του Ιωάννου 

του μετονομασθέντος αργότερον Μάρ

κου, ο Βαρνάβας ανέλαβε τος πρώτος 

χριστιανικός αποστολάς και επραγμα

τοποίησαν τος πρώτος aποστολικός 

οδοιπορίας εις τος γειτνιαζούσας προς 

την Παλαιστίνην χώρας. Εκ των πρώ-



των περιοχιiΝ που επεσκέφθησαν ήτο 

και η Κύπρος. Απεβιβάσθησαν εις τον 

λιμένα της Σαλαμίνας, όπου και ήρχι

σαν κηρύττοντες Χριστόν, και Χριστόν 

κηρύττοντες κατέφθασαν εις το έτε

ρον άκρον της δυτικής Κύπρου την 

Πάφο, η οποία τότε ήτο και η πρωτεύ

ουσα της Κύπρου· εδώ ήτο και η έδρα 

του Ρωμαίου διοικητού, τον οποίον 

προσείλκυσαν εις την χριστιανικήν 

πίστιν. 

Εκ της Κύπρου ανεχώρησαν δια την 

Μικράν Ασία· μετά την αποστολικήν 

σύνοδον, η οποία συνήλθεν εις τα 

Ιεροσόλυμα, ο Βαρνάβας επανήλθεν 

εις Κύπρον μετά του Μάρκου, ως δε 

αναφέρει κάποιος Κύπριος Μοναχός 

.Α.λέξαvδρος,ο οποίος έζησε τους πρc.ίJ

τους αιώνας του μοναχισμού εδώ εις 

την Κύπρον και συνέγραψε και αρκετά 

συγγράμματα ούτος μας πληροφορεί 

ότι ο Βαρνάβας μετά την εκ δευτέρου 

άφιξιν του εις την Κύπρο, περιήρχετο 

άπασαν την νήσον κηρύττων Χριστό, 

κατέστη δε και πρώτος επίσκοπος 

αυτής. Εις Σαλαμίνα Χριστόν κηρύτ

των, συνελήφθη υπό Εβραίων έξωθι 

συναγωγής και ελιθοβολήθη υπ' αυτών 

το θέρος του έτους 64μ.Χ. Το ιερόν δε 

λείψανόν του περισυλλεγέν υπό των 

χριστιανών, εκηδεύθη και ετάφη έξωθι 

της Σαλαμίνας. 

Μετά από τέσσαρας αιώνας, κατόπιν 

οράματος, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 

Ανθέμιος, προέβη εις την ανακομιδήν 

του ι. λειψάνου το οποίον μετέφερε και 

παρέδωσεν εις τον αυτοκράτορα της 

Κωνσταντινουπόλεως Ζήνωνα, ο οποί

ος και αναγνώρισε το αυτοκέφαλον 

της Εκκλησίας της Κύπρου, το ανα

γνωρισθέν και κατοχυρωθέν υπό της Γ' 

Οικουμενικής Συνόδου, και παρεχώρη-
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σεν εις τον Αρχιεπίσκοπον Κύπρου 

aυτοκρατορικά προνόμια, τα οποία ο 

Αρχιεπίσκοπος διατηρεί μέχρι και 

σήμερα. 

Κατά τον ίδιον μοναχόν Αλέξανδρον, 

οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος, 

εις μεν την αρχαίαν πόλιν Κίτιον συνή

ντησαν τον Λάζαρον τον φίλον του 

Κυρίου, τον οποίο εκ νεκρών ανέστη

σεν ολίγον προ του Πάθους Του, τον 

οποίον και εχειροτόνησαν Επίσκοπον 

Κιτίου. Εις δε την Ταμασό συνήντησαν 

ειδωλολάτρην τινα τον Ιερόκλεων 

όστις πιστεύσας στο κήρυγμα τους και 

βαπτισθείς χειροτονήθηκε επίσκοπος 

Ταμασού και ωνομάσθη Ηρακλείδιος. 

Επί του τάφου του Αποστόλου Βαρνά

βα, εκίίσθη αρyόίεpοv οίκος προς προ

στασίαν και διατήρησιν τούτου, πολύ 

δε πλησίον αυτού εκτίσθη η επ' ονόμα

τι του τιμωμένη ι. Μονή. 

Ο Απόστολος Βαρνάβας, τον οποίον η 

Ορθόδοξος Εκκλησία προβάλλει ως 

πρότυπον δια τους πιστούς, aρετής και 

ειλικρινούς αγιότητας εορτάζεται υπ' 

αυτής την 11ην Ιουνίου, ομού μετά του 

εκ των δώδεκα Αποστόλου Βαρθολο

μαίου. 

Ωραίον θα ήτο εαν σήμερον οι Χριστια

νοί αντέγραφαν τος αρετάς των απο

στόλων και εμιμούντο το ιεραποστολι

κόν των έργον προς διαφώτισιν, έστω 

και μεταξύ των συγχρόνων Χριστια

νών, και έτσι να διαλύσουν τα σκότη 

της αγνοίας ως προς την πίστιν, τα 

οποία επικρατούν, οπότε θα ισχύουν 

και δι' όλους ημάς τα Παυλικά λόγια, 

τα οποία δια στόματος του προφήτου 

Ησαίου, πρώτο ελέχθησαν: «Ως ωραία 

πόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνην, 

των ευαγγελιζομένων τα αγαθά!». 




