
Ἀρχίζω, ἀγαπητοί μου, μὲ ἕνα ἀνέκδοτο.
Κάποιος ἄπιστος ἔλεγε· Ἐγώ, γιὰ νὰ πι-

στέψω ὅτι ὑπάρχει Θεός, θέλω ἀποδείξεις.
Καὶ ἕνας πιστὸς τοῦ ἀπήντησε· Περίμενε. Κι
ὅταν ὁ ἥλιος βασίλεψε καὶ φάνηκε στὸν οὐ -
ρανὸ τὸ πανόραμα τῶν ἄστρων, τοῦ λέει ὁ πι-
στός· Ποιός τὰ ἔκανε ὅλα αὐτά; Μία μόνο λο-
γικὴ ἀ πάν τησις ὑπάρχει· Ὁ Θεός!

Ἀλλὰ πλὴν τοῦ φυσικοῦ οὐρανοῦ ὑπάρχει
κ᾿ ἕνας ἄλλος οὐρανός. Τὸ λένε οἱ ὑμνογρά-
φοι· «Οὐρανὸς πολύφωτος ἡ Ἐκκλησία...» (κον -
τάκ. 13ης Σεπτ.). Καὶ σ᾿ αὐτὸν λοιπὸν τὸν οὐρανὸ ὑ -
πάρχουν ἄστρα, ἄστρα πνευματικά. Ποιά εἶνε
αὐτά; Εἶνε οἱ ἅγιοι, εἶνε οἱ μάρτυρες τῆς
Ἐκκλησίας μας.

Καὶ –γιὰ νὰ ἔρθουμε στὸ θέμα– ἕνα ἀπὸ
αὐτὰ τὰ ἀστέρια εἶνε ὁ πρωτομάρτυς Στέφα-νος. Ἀστέρι, ποὺ λάμπει μὲ τὴν πίστι του, μὲ
τὴν ἀγαθοεργία του, μὲ τὴ διδασκαλία του,
μὲ τὸ μαρτύριό του. Νὰ τὰ ἀναλύσουμε αὐτά;

* * *⃝ Λάμπει πρῶτον μὲ τὴν πίστι του. Τί πίστι;
Πίστι θερμή, πίστι ἑκατὸ τοῖς ἑκατό· τέτοια πί-
 στι εἶχε ὁ Στέφανος. Πίστευε ἀκράδαντα, ὅτι
ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ Δημιουργὸς τοῦ παν τός, ὅτι
φόρεσε σάρκα ἀνθρώπινη καὶ ἦρθε ἐδῶ στὴ
γῆ. Πίστευε, ὅτι ἡ διδασκαλία του εἶνε ἄφθα-
στη. Πίστευε στὰ θαύματά του, στὴν σταύρω -
σι, στὴν ἀνάστασι, στὴν ἀνάληψί του. Πίστευε,
ὅ τι ὁ Χριστὸς θὰ ἔρθῃ καὶ πάλι «κρῖναι ζῶν -
τας καὶ νεκρούς», καὶ ὅτι «τῆς βασιλείας αὐ -
τοῦ οὐκ ἔσται τέλος» (Σύμβ. πίστ. 7).
⃝ Λάμπει λοιπὸν ὁ Στέφανος μὲ τὴν πίστι του,
ἀλλὰ λάμπει καὶ μὲ τὴν ἀγαθοεργία του. Πι-
στεύεις; «Δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου ἐκ τῶν
ἔργων σου» (Ἰακ. 1,18). Ὁ Χριστιανὸς εἶνε σὰν δέν -
 τρο μέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Καὶ τὸ
δέντρο φαίνεται ἀπὸ τοὺς καρπούς, ἀπὸ τὰ

ἀγαθὰ ἔργα του, ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις του.
Ποιές ἐκδηλώσεις; Ὑψίστη ἐκδήλωσις εἶνε ἡ
ἀγαθοεργία. Καὶ πῶς ἐξεδήλωνε τὴν ἀγαθο-
εργία ὁ Στέφανος; Ὑπῆρχε στὴν ἐποχή του
κοινωνικὸ πρόβλημα. Ὑπῆρχαν πλούσιοι καὶ
φτωχοί, ἄνθρωποι ποὺ ὑπέφεραν, ὅπως καὶ
μέ χρι σήμερα ὑπάρχουν. Τὸ κοινωνικὸ ζήτη-
μα δὲν ἔχει λυθῆ ἀκόμη. Ὑπάρχουν ἄνθρω-
ποι ποὺ ἔχουν τόσα ἀγαθά, ὥστε μποροῦν νὰ
ζήσουν μ᾿ αὐτὰ χίλια χρόνια. Καὶ ὑπάρχουν
πάμπτωχοι ἄστεγοι, ποὺ δὲν ἔχουν ψωμὶ νὰ
φᾶνε. Ζοφερὴ ἡ εἰκόνα τῆς ἀνθρωπότητος.
Μερικοί, ὡς εὔκολη λύσι, βρῆκαν καὶ λένε·–Νὰ μὴ γεννοῦν οἱ γυναῖκες παιδιά. Δὲν
μπορεῖ πλέον ἡ γῆ νὰ τὰ θρέψῃ. Ὁ πληθυ-
σμὸς ἔφτασε τὰ 5 δισεκατομμύρια κόσμο… 

Τί ἀπέδειξε ὅμως ἡ ἐπιστήμη; Ὅτι αὐτὴ ἡ
γῆ, μὲ τὰ ἀγαθὰ ποὺ ἔχει, μπορεῖ νὰ θρέψῃ
δι πλάσιο πληθυσμό. Ἀλλοῦ λοιπὸν βρίσκεται
ἡ πληγή. Ἡ πληγὴ εἶνε στὴν ἄνιση κατανομὴ
τῶν ἀ γαθῶν.

Φάρμακο ῥιζικὸ εἶνε αὐτὸ ποὺ ἐφάρμοσε ὁ
πρωτομάρτυς Στέφανος, ἕνας ἀπὸ τοὺς ἑπτὰ
δι ακόνους ποὺ ἐξέλεξε ἡ μικρὴ χριστιανικὴ
κοι νότης τῶν Ἰεροσολύμων γιὰ τὴν ἐξυπηρέ-
τησι τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν τῶν πιστῶν. Διότι ὁ
ἄνθρωπος ἔχει καὶ σάρκα. Καὶ γι᾿ αὐτὸ τί ἔκα-
νε ἡ Ἐκκλησία; Ἔκανε κοινὸ συσσίτιο. Μίατράπεζα γιὰ ὅλους, μικροὺς καὶ μεγάλους.
Καὶ ἔμεναν ὅλοι ἱκανοποιημένοι καὶ δόξαζαν
τὸ Θεό. Ἔτσι ἔλυσε τὸ πρόβλημα. Ὀρθῶς δὲ
εἶπε ὁ ἀείμνηστος ἀπὸ Τραπεζοῦντος Χρύ-
σαν θος, ὅτι· Ἐὰν πιστεύσουν οἱ ἄνθρωποι καὶ
ἐφαρμόσουν τὸ Εὐαγγέλιο, τότε μόνο θὰ δη-
μιουργηθῇ ἡ ἰδεώδης κοινωνία.
⃝ Λάμπει ἀκόμα ὁ ἅγιος Στέφανος μὲ τὸ λό-γο του. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει δύο πεῖνες. Ἡ μία
πεῖνα εἶνε ὑλική. Τέτοια πεῖνα ἔχουν καὶ τὰ
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ζῷα.  Πεινάει τὸ κοράκι, τὸ λιοντάρι, ὁ λύκος,
ἀλλ᾽ ἅμα φᾶνε ἡσυχάζουν. Ὁ ἄνθρωπος; Ὅ -
ταν φάῃ θὰ ἡσυχάσῃ; Ὄχι. Πλὴν τῆς φυσικῆς
πείνας, πεινάει τὸν Θεό· καὶ ὅποιος δὲν πει-
νάει τὸν Θεό, εἶνε κτῆνος. «Οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μό -
νῳ ζήσεται ἄνθρωπος…» (Δευτ. 8,3 = Ματθ. 4,4). Γι᾿ αὐ -
τὸ ὁ Στέφανος δὲν προσέφερε μόνο συσσίτιο
ὑλικό· προσέφερε καὶ συσσίτιο πνευματικό,
τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ. Δίδασκε τὸ λαό. Καὶ τὸν
ἄκουγαν πολλοί.

Ὅλοι τὸν ἄκουγαν; Ὄχι ὅλοι. Ἐδῶ ὁ Χρι-
στὸς ἐδίδαξε, τὰ ἀθάνατά του λόγια, καὶ οἱ
γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι τὸν μίσησαν. Ἔκα-νε λοιπὸν καὶ ὁ Στέφανος ἐχθρούς. Ἐκεῖνοι
ποὺ δὲν πίστευαν μαζεύτηκαν, ἑκατὸ διακό-
σοι τρακόσοι…, καὶ ἀντέλεγαν· «οὔ με πεί-
σεις, κἄν με πείσῃς». Ἀντέλεγαν συνεχῶς.
Φαντασθῆτε τώρα· ἕνας ὁ Στέφανος, κι αὐ τοὶ
πεντακόσοι. Καὶ τί ἔγινε; Νὸκ ἄουτ! Ὅπως
στὰ ἀθλήματα νικάει ἕνας, ὁ καλύτερος ἀ -
θλητής, ἔτσι κ᾿ ἐδῶ ὅλους αὐτοὺς τοὺς κόλ-
λησε στὸν τοῖχο ὁ ἕνας, ὁ Στέφανος. 

Ναί. Ὅποιος πιστεύει στὸ Θεό, ἔχει μέσα
του ἀλήθεια. Καὶ ἡ ἀλήθεια νικᾷ τὸ ψέμα.
⃝ Λάμπει τέλος ὁ Στέφανος καὶ μὲ τὸ μαρτύ-ριό του. Στὸ λόγο του, ἔφτασε σ᾿ ἕνα κρίσιμο
σημεῖο. Τοὺς μιλοῦσε εἰρηνικά. Ἀλλ᾿ ὅταν εἶ -
δε τὴ σκληροκαρδία, τὸ γογγυσμό, τὶς βλα-
στήμιες τους, ὅταν εἶδε νὰ διαστρέφουν τὴν
ἀλήθεια, τότε ὁ λόγος του ἔγινε φωτιὰ κι ἀ -
στροπελέκι. Καὶ τί τοὺς εἶπε· «Φονιᾶδες!…»
(βλ. Πράξ. 7,52). Ταράχτηκαν αὐτοί. Ἅμα πῇς τὴν ἀ -
λήθεια, κάνεις ἐχθρούς.

Τόλμησα κ᾿ ἐγὼ κάποτε νὰ μιμηθῶ κατά τι-
να τρόπο τὸν ἅγιο Στέφανο, κ᾿ ἔκανα πολ-
λοὺς ἐχθρούς. Φώναξα· «Φονιᾶδες! Ὅσοι καὶ
ὅσες εἶστε παντρεμένοι καὶ σταματήσατε στὰ
δυὸ παιδιά, εἶστε φονιᾶδες! Τὸ ἔθνος σβήνει.
Αὐτοκτονοῦμε. Θὰ εἴμαστε ἐμεῖς οἱ νεκροθά -
φτες τοῦ ἱστορικοῦ τούτου ἔθνους. Τί ὠφε-
λεῖ ποὺ ἔρχεστε στὴν ἐκκλησία; Τὰ χέρια σας
στάζουν αἷμα…». Ἔτσι θὰ μιλοῦσε ὁ Στέφα-
νος καὶ σήμερα ὁ πρωτομάρτυς, ὅπως μίλησε
σ᾿ ἐκείνους τότε.

Καὶ τοὺς εἶπε φονιᾶδες, γιατὶ σκότωσαντὸν πιὸ δίκαιο. Ἐπάνω στὸν πλανήτη δὲν ἐμ -
φανίσθηκε ἄνθρωπος πιὸ ἅγιος καὶ πιὸ ὑψη -
λὸς ἀπὸ τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Ναζωραῖο.

Ὅταν ἄκουσαν αὐτά, ἔτριξαν τὰ δόντια.
Ἅρπαξαν λιθάρια, τὸν λιθοβολοῦσαν, κ᾿ ἐ κεῖ -
νος φαινόταν σὰν ἄγγελος. Κάτω ἀπὸ βρο χὴ
λίθων, ὁ Στέφανος βρῆκε τὸ θάρρος νὰ μι-
μηθῇ τὸ Χριστό. Ὅπως ἐκεῖνος ἐπάνω στὸ
σταυρὸ εἶπε «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴ -

δασι τί ποιοῦσι» (Λουκ. 23,34), ἔτσι καὶ ὁ Στέφανος
εἶπε· «Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁ μαρτίαν
ταύτην» (Πράξ. 7,60). 

Τέτοιο τέλος εἶχε ὁ ἅγιος Στέφανος. Ὁ τί -
τλος του «πρωτομάρτυς» εἶνε ἡ μεγαλύτερη
δόξα· εἶνε ὁ πρῶτος μάρτυρας τῆς Ἐκκλησίας.

* * *Ἂν ἐξετάσουμε τὸν ἑαυτό μας, θὰ δοῦμε
ὅτι ἡ εἰκόνα εἶνε ζοφερή. Νὰ τὸν ἐξετάσουμε
ἀπὸ πλευρᾶς πίστεως; Ποῦ εἶνε ἡ πίστι μας;
Νὰ τὸν ἐξετάσουμε ἀπὸ πλευρᾶς ἀγαθοεργί -
ας; Μικρὰ καὶ ἀσήμαντα εἶνε τὰ ἔργα μας· ψί-
χουλα. Νὰ τὸν ἐξετάσουμε ἀπὸ πλευρᾶς λό-
γου; Ποιός τιμᾷ πλέον καὶ ἐφαρμόζει τὸ λόγο
τοῦ Θεοῦ; ἔχουμε ἀγάπη, συγχώρησι, στορ-
γή;… Ὅλοι εἴμαστε πίσω καὶ σ᾿ αὐτά. Νὰ τὸν
ἐξετάσουμε καὶ ὡς πρὸς τὸν πόθο μαρτυρί-
ου; Δειλία καὶ προδοσία μᾶς χαρακτηρίζουν.

Καὶ ὅμως, ἀγαπητοί μου, ἔχουμε ἐντολὴ νὰγίνουμε κ᾿ ἐμεῖς μάρτυρες (βλ. Ἠσ. 43,10), ὁ καθένας
μας νὰ γίνῃ μάρτυρας. Δὲν τελείωσε τὸ μαρ-
τύριο. Ἔχουμε ἐντολὴ ἀπὸ τὸ Χριστό. Τὰ τε-
λευταῖα του λόγια ἦταν αὐτά. Ὅταν πλησίαζε
ἡ ὥρα τῆς ἀναλήψεως καὶ «ἀνεφέρετο εἰς
τὸν οὐρανόν», ρώτησαν οἱ μαθηταί· Γιατί μᾶς
ἀφήνεις ὀρφανούς; Ποῦ πηγαίνεις, Κύριε; τί
ἔχεις νὰ μᾶς πῇς γιὰ τὸ μέλλον;… Δὲν ἔχω νὰ
σᾶς πῶ τίποτε, παρὰ ἕνα μόνο· περιμένετε
γιὰ νὰ λάβετε Πνεῦμα ἅγιο. Θὰ λάβετε «δύ-
ναμιν ἐξ ὕψους» (Λουκ. 24,51,49). Καὶ θὰ εἶστε μάρτυ -
ρές μου καὶ στὴν Ἰερουσαλὴμ καὶ στὴν Ἰου-
δαία καὶ στὴ Σαμάρεια καὶ παντοῦ «ἕως ἐσχά-
του τῆς γῆς» (Πράξ. 1,8). Καὶ μέχρι σήμερα, μέχρι
τὰ ἔσχατα τῆς γῆς ὑπάρχουν ἱεραπόστολοι,
οἱ ὁποῖοι θυσιάζουν τὰ πάντα γιὰ τὴ μαρτυρία
τοῦ Χριστοῦ.Ὦ Κύριε, δός μας τὴν πίστι τοῦ ἁγίου Στε-
φάνου. Ὦ Κύριε, δός μας τὴν ἀγάπη καὶ ἀγα-
θοεργία ποὺ εἶχε ὁ ἅγιος Στέφανος. Ὦ Κύριε,
δός μας τὸ λόγο τὸν καθαρό, κάνε οἱ ψυχές
μας νὰ ποθοῦν τὸν θεῖο λόγο σου. Ὦ Κύριε,
δός μας τὸν πόθο γιὰ μαρτύριο, τὸν πόθο νὰ
μαρτυρήσουμε.Αὐτὰ ἂς ζητοῦμε ἐμεῖς. Μὴν εἴμαστε ἀδιά-
φοροι. Μὴ μᾶς ἀπασχολοῦν μικρὰ καὶ ἀσήμα-
ντα πράγματα.

Εἴθε τὸ μαρτύριο τοῦ ἁγίου Στεφάνου νὰμᾶς ἐμπνέῃ καὶ νὰ μᾶς καθοδηγῇ, κι ὅλες οἱ
γλῶσσες νὰ γίνουν κιθάρες ποὺ ἡμέρα καὶ
νύχτα θὰ ὑμνοῦν τὸν Ἕνα, τὸν Κύριον ἡμῶν
Ἰησοῦν Χριστόν· ὅν, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖ -
τε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας·
ἀμήν. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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