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                                                              Πρωτοχρονιά 
                     1 Ιανουαρίου, 2019

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Ήταν ένας από τους επτά διακόνους. Γεμάτος αυταπάρνηση. Θάρρος. 

Ομολογία Χριστού. 
Ένας σοφός δάσκαλος.
Ανατροπέας των ισχυρισμών των πολεμίων της πίστης.
Ένας που αξιώθηκε να λάμψει ως άγγελος. Να δει τη δόξα του Θεού 

και τον Ιησού να στέκει στα δεξιά του Θεού. 
Ο Στέφανος κατέστη «η καλή απαρχή των Μαρτύρων» και οι λίθοι 

που του έρριξαν, έγιναν «βαθμίδες και κλίμακες προς ουράνιον δόξαν».
Υπόδικος αντιμετωπίζει με καταπληκτικό θάρρος και γενναία πίστη 

την εμπάθεια. Το μίσος. Τη ψευδομαρτυρία. Τη συκοφαντία. Το ψεύδος 
των γραμματέων και των πρεσβυτέρων του λαού. 

Θέλουν να τον εξοντώσουν. Να τον καταδικάσουν σε θάνατο.
Κι αυτό γιατί τα θεϊκά του λόγια ενοχλούν. Ο έλεγχός του τους κεντά. 

Η φανέρωση της παράβασης του νόμου του Θεού τους ταράσσει. Η 
στάση του σχίζει τις καρδιές τους από άγριο θυμό. Εξάπτει με τη ζωή 
του τη μανία τους. 

Η πράξη τους ήταν ασεβής. Βδελυρή. 
Το πάθος τούτο των Εβραίων συνέχει και τους σημερινούς ανθρώπους. 

Δίνει αφορμή σκέψης για το σύγχρονο λιθοβολισμό της πίστης. 
Λιθοβολισμός λοιπόν. Η απαξίωση της χριστιανικής διδασκαλίας. 

Το ξερρίζωμα των ιερών και οσίων. Η κατακρήμνιση της χριστιανικής 
ηθικής. Η περιθωριοποίηση της Εκκλησίας. Η άρνηση της κατηχητικής 
διδασκαλίας. Η υιοθέτηση αντιχριστιανικών διατάξεων. Η λανθασμένη 
αναζήτηση κάποιας δήθεν θρησκευτικής ελευθερίας.

Όσοι βέβαια λιθοβολούν, τελικά ζημιώνουν τον ίδιο τον εαυτό τους. 
Βλάπτουν την κοινωνία. Υπονομεύουν την πνευματική ανάβαση του 
λαού. Περιφρονούν το Θεό. 



Και το πιο θλιβερό. Είναι δυνατό στον τόπο μας, σε τούτη τη γη, την 
ποτισμένη με αίμα αγίων, την πλουσιοπάροχα ευλογημένη εξ ύψους, να 
συνεχίζεται ο λιθοβολισμός; 

Η φωνή βέβαια του Στέφανου και όλων των μαρτύρων, τότε και τώρα 
ακούεται στεντόρεια ή υπόκωφα. Ηρωϊκό το φρόνημά τους.

Ακούεται, πάντως: «Κύριε, μη στήσης αυτοίς την αμαρτία ταύτην». 
Εμείς, παράλληλα, τι κάνουμε; Πώς αντιδρούμε; Είμαστε προσεκτικοί 

στην συμπεριφορά μας; Δίνουμε λαβές στους άλλους, για να εκμανούν 
εναντίον μας; Ή ακόμη εναντίον της πίστης;

Ποια είναι τα ενδιαφέροντά μας; 
Συχνά, αντιμετωπίζουμε διάφορα γεγονότα. Περιστατικά. Προβλήματα 

που φέρνουν αντίδραση. Ταραχή. Προστριβές ίσως. 
Και τούτα μπορεί να είναι θέματα υγείας. Οικονομικά. Οικογενειακά. 

Κάθε φύσης. 
Καλούμαστε λοιπόν, με τη σειρά μας ν’ αγωνιστούμε ενάντια σε 

κάθε δυσχέρεια. Να μην παραιτηθούμε από την προσπάθεια. Να μην 
απογοητευθούμε. Να συνεχίσουμε τον αγώνα. Να διατηρήσουμε την 
αταλάντευτη βεβαιότητα, πως, ότι ο Θεός επιτρέπει να συμβεί, τελικά είναι 
για τη σωτηρία μας. 

Το μόνο που μας απομένει να κάμουμε, είναι να επαναλαμβάνουμε (με 
λόγια και με έργα) αυτό που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Δόξα 
τω Θεώ πάντων ένεκεν». 

Καλή χρονιά.  Κι ευλογημένη από Εκείνον.
                                                         Με την αγάπη μου,

	 	 	 	 	 							Ο	ιερέας	
	 	 	 	 	 			της	ενορίας	σου
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