
Το άνοιγμα Το άνοιγμα   
του του 

Χριστιανισμού Χριστιανισμού 
στον στον   

εθνικό κόσμοεθνικό κόσμο  

Οι άγιοι απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας 

http://www.impaphou.org/news_article/323.aspx


Ο ΒαρνάβαςΟ Βαρνάβας  
 Υπήρξε πιθανώς ένας από τους εβδομήκοντα αποστόλους του 

Κυρίου.  
 Γεννήθηκε στη Σαλαμίνα της Κύπρου. 
 Το πραγματικό του όνομα ήταν Ιωσής ή Ιωσήφ και ήταν Ιουδαίος 

Λευίτης. Οι απόστολοι του έδωσαν το όνομα «Βαρνάβας», το 
οποίο και σημαίνει «υιός παρηγοριάς», δηλ. άνθρωπος που 
ανακουφίζει τον πόνο, προσφέροντας στον καθένα βοήθεια. 

 Πολύ νωρίς (ίσως στην Ταρσό) γνωρίστηκε και συνδέθηκε στενά 
με τον Σαύλο. Η γνωριμία τους διατηρήθηκε και να μεγάλωσε 
αργότερα στα Ιεροσόλυμα, όταν κι οι δύο συνέχισαν τις 
θεολογικές σπουδές τους κοντά στον σοφό τότε νομοδιδάσκαλο 
Γαμαλιήλ. Παρουσίασε και συνέστησε τον Παύλο στους 
Αποστόλους.  

 Ο πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων Ιάκωβος ο αδελφόθεος του 
ανέθεσε τιμητικά την οργάνωση της νεοσύστατης Εκκλησίας της 
Αντιόχειας. 



 Κατά τη διάρκεια του διωγμού που προκάλεσε τον θάνατο του 
πρωτομάρτυρα Στεφάνου, μέλη της πρώτης χριστιανικής 
κοινότητας της Ιερουσαλήμ κατέφυγαν στην Αντιόχεια 
προκειμένου να βρουν καταφύγιο.  

 Η εκκλησιαστική παράδοση υποστηρίζει ότι η Εκκλησία της 
Αντιοχείας ιδρύθηκε από τον Απόστολο Πέτρο το 34. Ο Πέτρος 
συνεπικουρούμενος από τους Αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα 
κήρυξε στους εθνικούς και τους Εβραίους, οι οποίοι φαίνεται να 
ήταν πολυάριθμοι στην πόλη.  

 Ο χριστιανισμός στην πόλη αυτή παρουσίασε μια ξεχωριστή 
άνθιση. 

 Πολλοί προσήλυτοι (δηλ. μη Ιουδαίοι) δέχονται το νέο μήνυμα.  
 Ο Βαρνάβας στο πρόσωπο του Παύλου διείδε έναν πολύτιμο 

συνεργάτη στη διάδοση του λόγου του Θεού. 
 Κοινή δράση Βαρνάβα – Παύλου στην Αντιόχεια για ένα 

ολόκληρο χρόνο. 

Η Αντιόχεια η "Μητέρα των εξ Εθνών ΕκκλησιώνΗ Αντιόχεια η "Μητέρα των εξ Εθνών Εκκλησιών""  



Στην Αντιόχεια τα μέλη της Εκκλησίας, με προσευχή και νηστεία, 
ήθελαν να μάθουν ποιο ήταν το θέλημα του Θεού για το μέλλον 
της Εκκλησίας. Και ο Θεός δεν άργησε να φανερώσει το θέλημά 
Του. Μετά από χαρισματική αποκάλυψη το Άγιο Πνεύμα στη 
διάρκεια της θείας λατρείας, είπε στους χριστιανούς της 
Αντιόχειας να ξεχωρίσουν τον Παύλο και το Βαρνάβα για να τους 
δώσει αποστολή να διδάξουν στον κόσμο. Οι πιστοί με ευλάβεια 
άκουσαν και δέχτηκαν το θέλημα του Θεού. Έτσι με τις ευχές των 
πιστών και με τις ευλογίες της Εκκλησίας άρχισε η πρώτη 
αποστολική περιοδεία από την Αντιόχεια το 45 μ.Χ. 
 

«Κάποτε, ενώ οι αυτοί βρίσκονταν σε λειτουργική σύναξη λατρεύοντας τον 
Κύριο και νηστεύοντας, είπε το Άγιο Πνεύμα: "Να μου ξεχωρίσετε το Βαρνάβα 
και το Σαύλο για το έργο, για το οποίο τους έχω καλέσει". Τότε αυτοί, αφού και 
πάλι νήστεψαν και προσευχήθηκαν, έβαλαν τα χέρια πάνω σ’  αυτούς και τους 
απέστειλαν». Πράξεις 13, 2-3. 

Θαυμαστή επέμβαση του αγίου Πνεύματος Θαυμαστή επέμβαση του αγίου Πνεύματος στην ιστορία:στην ιστορία:  



Η πρώτη ιεραποστολική δράση του Παύλου (46-47μ.Χ.) στην Κύπρο και 
στα νότια παράλια της Μ. Ασίας αποτελεί την πρώτη μεγάλη εξόρμηση 
του χριστιανισμού έξω από τα όρια της Παλαιστίνης.  



Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου 
θεωρεί τον απόστολο Βαρνάβα ιδρυτή, 
θεμελιωτή και προστάτη της. Εορτάζει τη 
μνήμη του στις 11 Ιουνίου. 

Ο Μάρκος κήρυξε το Ευαγγέλιο στην 
Αίγυπτο, τη Λιβύη, τη Βαρβαρία, και 
είχε χρηματίσει πρώτος επίσκοπος 
Αλεξανδρείας. 

https://2gympsilkalymn.files.wordpress.com/2013/09/171845760-ceb2ceb9ceb2cebbceafcebf-ceb8cf81ceb7cf83cebaceb5cf85cf84ceb9cebacf8ecebd-ceb1-ceb3cf85cebccebdceb1cf83ceafcebfcf85-cebacf8dcf80.pdf
https://2gympsilkalymn.files.wordpress.com/2013/09/171845760-ceb2ceb9ceb2cebbceafcebf-ceb8cf81ceb7cf83cebaceb5cf85cf84ceb9cebacf8ecebd-ceb1-ceb3cf85cebccebdceb1cf83ceafcebfcf85-cebacf8dcf80.pdf


• 47 μ.Χ. 

• Παύλος, Βαρνάβας και 

Μάρκος ξεκινούν από 

την Αντιόχεια 

• Κύπρος 

• Στην Πάφο Ο Παύλος 

αναθεματίζει το μάγο 

Ελύμα ή Βαριησού, που 

προσπάθησε να τον 

εμποδίσει στο έργο του. 

Βαπτίζεται ο Ρωμαίος 

ανθύπατος Σέργιος 

Παύλος (άνδρας συνετός). 

Γεγονότα:Γεγονότα:  



Η τύφλωση του Ιουδαίου μάγου και ψευδοπροφήτη 
Βαριησού (Ελύμα) και η μεταστροφή του Ρωμαίου 
διοικητή ανθύπατου Σέργιου Παύλου.  

http://www.impaphou.org/arxeio_kirigmatwn.aspx


Από την Κύπρο στη Μ. Ασία 



1ος 1ος 
σταθμός η σταθμός η 

ΠέργηΠέργη  



Ο Μάρκος εγκαταλείπει (ίσως εξαιτίας κοπώσεων)  



 

 

 

 

 

 

 

 

• Μαζί με το Βαρνάβα θα διασχίσουν όλη αυτή την περιοχή 



Επόμενος Επόμενος 
σταθμός σταθμός   

η η ΑντιόχειαΑντιόχεια  
της της 

ΠισιδίαςΠισιδίας  





Στην ΑντιόχειαΣτην Αντιόχεια  

• Ο Παύλος κήρυξε την ανάσταση του 

Χριστού και ότι αυτός ήταν ο 

αναμενόμενος Μεσσίας 

• Προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον όχι μόνο 

σε Ιουδαίους αλλά και σε εθνικούς 

• Η ανταπόκριση πολλών εθνικών 

προκάλεσε την οργή των Ιουδαίων και το 

διωγμό των αποστόλων. 



 «Έπρεπε να κηρύξουμε το λόγο του Θεού 
πρώτα σ’ εσάς (τους Ιουδαίους).  

 Επειδή όμως τον αντικρούετε και 
καταδικάζετε τον εαυτό σας να μην αξιωθεί 
την αιώνια ζωή, 

 γι’ αυτό κι εμείς στρεφόμαστε στους 
εθνικούς. 

 Αυτή την εντολή άλλωστε μας έδωσε ο Κύριος: 
Εσένα έχω ορίσει φως για τα έθνη, για να 
φέρεις τη σωτηρία ως τα πέρατα της γης. 

Μέθοδος διδασκαλίαςΜέθοδος διδασκαλίας  



Επόμενος σταθμός  το ΙκόνιοΕπόμενος σταθμός  το Ικόνιο  

 Κήρυξαν για 
αρκετό καιρό 
στην πόλη και,  

 όταν πλέον 
υπήρχε κίνδυνος 
για τη ζωή τους, 
έφυγαν για τα 
Λύστρα. 



Ικόνιο  



Στο Ικόνιο, με τη χάρη 
του Θεού  πίστεψαν 
πολλοί Ιουδαίοι και 
εθνικοί, ανάμεσα στους 
οποίους μάλιστα ήταν 
και η πρωτομάρτυρας 
και ισαπόστολος Θέκλα,  
την οποία η Εκκλησία 
μας γιορτάζει την 24η 
Σεπτεμβρίου.  

http://a-aharonyan.com/load/ekklhsiastik_apl/6


Επόμενος σταθμός  τα Επόμενος σταθμός  τα ΛύστραΛύστρα  

Εδώ οι εθνικοί τους 

πέρασαν για θεούς 

και θέλησαν να τους 

προσφέρουν θυσία. 

Aπογοητευμένοι από 

την αντίδραση του 

Παύλου τους λιθο-

βόλησαν σχεδόν 

μέχρι θανάτου. 



Λιθοβολισμός στα Λύστρα  

https://2gympsilkalymn.wordpress.com/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%B3-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-2/%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-6-%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86


 Τελευταίος 

σταθμός η Δέρβη 

και 

 επιστροφή από 

την ίδια διαδρομή 

στην Αντιόχεια 

της Συρίας. 

ΔέρβηΔέρβη  ––Επιστροφή Επιστροφή --  Στήριξη των πιστών Στήριξη των πιστών   

http://www.swartzentrover.com/cotor/bible/bible/bible atlas/119.jpg


Αποτελέσματα της περιοδείαςΑποτελέσματα της περιοδείας. .   
«Ο Θεός άνοιξε και στους εθνικούς την πόρτα της πίστεως ».   

• Δημιουργήθηκαν 

χριστιανικές 

κοινότητες 

αποτελούμενες κατά 

το μεγαλύτερο μέρος 

από εθνικούς. 

• Η εκκλησία γίνεται 

οικουμενική. 

• Αντιδράσεις σ’ 

αυτό και 

προβληματισμοί 

από τους 

Ιουδαίους 

Χριστιανούς. 

• Ανάγκη επίλυσης 

από Σύνοδο. 


