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ιά μάχη, ἕνας ἀγώνας,
ἕνας ἄθλος σέ ἐξέλιξη.
Πρόκειται γιά τό εἶδος

αὐτό τοῦ ἄθλου, πού
ἀπό τότε καί ἔπειτα
θά ἐπαναλαμβανόταν

στό διάβα τῆς ἱστορί-
ας ἑκατομμύρια φο-

ρές. Ἐδῶ ὅμως εἶναι ἡ
πρώτη φορά, καί πρωτα-

γωνιστεῖ σ’ αὐτόν ἕνας ἄν-
δρας ὄχι τυχαῖος: ὁ Στέφανος.

Καί τό εἶδος τοῦ ἄθλου; Τό μαρτύριο.
Κάθε χρόνο στίς 27 Δεκεμβρίου πα-

ρακολουθοῦμε ἀπό τίς Πράξεις τῶν
Ἀποστόλων τήν ἐξέλιξη καί τελική ἔκ-
βαση τοῦ πρώτου στήν ἱστορία μαρτυ-
ρίου γιά τόν Χριστό. Καί τόν ἀθλητή,
Στέφανο τόν πρωτομάρτυρα.

* * *
Περιβεβλημένος ὁ ἀθλητής τοῦ Χρι-

στοῦ μέ τή δύναμη καί τή χάρη τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος σέ τέτοιο βαθμό πού νά
μήν μποροῦν οἱ ἐχθροί του νά τόν ἀντι-
μετωπίσουν στό λόγο καί στή σοφία,
βρίσκεται τώρα ὑπόδικος στό συνέδριο
τῶν Ἰουδαίων, συκοφαντημένος. Τό
ἔγκλημά του; Ὅτι κηρύττει παντοῦ τόν
Χριστό, αὐτόν πού ὄχι πολύ καιρό πρίν

εἶχαν κρεμάσει στό
ξύλο τοῦ σταυροῦ οἱ
Ἰουδαῖοι. Μέ σιωπή
ἀκούει τούς συκοφά-
ντες του νά ἀραδιά-
ζουν ἕνα σωρό ψευ-
δεῖς καταγγελίες εἰς
βάρος του. Καί κά-
ποια στιγμή ὁ ἀρχιε-
ρέας τοῦ δίνει τό λό-
γο νά ἀπολογηθεῖ.

Ἀρχίζει ὁ πρωτο-
μάρτυρας νά ἀπολο-
γεῖται. Καί καθώς ὅ-
λων τά μάτια πέ-
φτουν ἐπάνω του, ἕνα
θέαμα ὑπερκόσμιο ἀ-
ντικρίζουν: Τό πρό-
σωπο τοῦ Στεφάνου
ἔχει πάρει μιάν ἄλλη
ἔκφραση· μοιάζει στή
λάμψη καί τήν ὀμορ-
φιά μέ πρόσωπο ἀγ-
γέλου. Ὅλοι τό βλέ-
πουν, ὅλοι τό παρα-
δέχονται, ἀλλά ἕνας
κρυφός φθόνος καί
μίσος θανάσιμο τούς
κρατάει ὅλους.
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Ὁ πρωταθλητής τοῦ Χριστοῦ συνεχίζει
τήν ἀπολογία. Μέ τά λόγια του τά γεμάτα
θεία χάρη καί σοφία προκαλεῖ τή μανία τους
ἐναντίον του. Τρίζουν τά δόντια τους καί
βρυ χῶνται οἱ αἱμοδιψεῖς. Ἀλλά ὁ Στέφανος
οὔτε πού νοιάζεται. Καί
κάποια στιγμή σηκώνει
τά μάτια του στόν οὐρα-
νό καί ἀτενίζει ἐξαίσιο θέ-
αμα: Τήν ἀπαστράπτου-
σα λαμπρότητα τῆς δό-
ξας τοῦ Θεοῦ, καί τόν
Ἰησοῦ Χριστό νά στέκε-
ται ὄρθιος στά δεξιά τοῦ
Θεοῦ.

Ἡ νέα του αὐτή μαρτυ-
ρία τούς δίνει τήν τελική
ὤθηση. Σά λυσσασμένα
θηρία ὁρ μοῦν ἐπάνω του καί μέ κραυγές καί
κατάρες τόν ὁδηγοῦν ἔξω ἀπό τήν πόλη γιά
νά τόν θανατώσουν. Οἱ πρῶτες πέτρες ἤδη
πέφτουν βαρι ές ἐπάνω του, ἐνῶ ὁ πρω το-
μάρτυς τοῦ Χριστοῦ ζητεῖ ἀπό τόν Κύριο νά
μή λογαριάσει σ’ αὐτούς τήν ἁμαρτία τους
αὐτή.

Εἶναι τά τελευταῖα λόγια του. Μετά ἀπ’
αὐτά ὁ Στέφανος παραδίδει τήν ψυχή του
στά χέρια τοῦ Κυρίου. 

Τό πρῶτο μαρτύριο ἔχει τελειώσει.
* * *

Ὑπάρχει μιά λεπτομέρεια στήν περιγραφή
τοῦ μαρτυρίου πού μᾶς δίνουν οἱ Πράξεις·
ὅτι δηλαδή ὁ Στέφανος εἶδε τόν Χριστό νά
βρίσκεται στά δεξιά τοῦ Θεοῦ, πῶς; 

Ὅλες οἱ προφητεῖες παρουσιάζουν τόν Θε-
άνθρωπο Κύριο νά βρίσκεται στά δεξιά τοῦ
Θεοῦ καθισμένος ἐπάνω σέ θρόνο. Εἶναι αὐ -
τό δεῖγμα τῆς βασιλικῆς Του ἐξουσίας καί

τῆς παντοκρατορικῆς κυριαρχίας Του σέ ὅλο
τό σύμπαν. Ἐδῶ ὅμως ὁ Στέφανος δέν Τόν
βλέπει ἔτσι. Τόν βλέπει νά εἶναι στά δεξιά
τοῦ Θεοῦ «ἑστώς», δηλαδή ὄρθιος.

Ὄρθιος! Σέ πλήρη ἑτοιμότητα γιά βοήθεια
στόν πιστό Του δοῦλο
πού δίνει τή μεγάλη μά-
χη. Ἑτοιμότητα, ἀλλά
καί ἔνδειξη ἐνδιαφέρο-
ντος μεγάλου, προσωπι-
κοῦ, ἔντασης θά λέγα με
μέ τά μέτρα τά δικά μας,
καί προσοχῆς ἀδιάπτω-
της γιά τήν ἔκ βαση τοῦ
ἀγώνα. Μήν τυχόν πά-
θει τίποτε ὁ ἀθλητής
Του καί δειλιάσει, φοβη-
θεῖ, κάνει πίσω τήν τε-

λευταία στιγμή καί χάσει τό στεφάνι πού
Αὐτός τοῦ ἑτοιμάζει. 

* * *
Στή μάχη πού καθημερινά δίνεις, ἀγωνι-

στή τοῦ Χριστοῦ, γιά τή μαρτυρία Του στό
περιβάλλον σου μήν ξεχνᾶς αὐτή τήν ἀλή-
θεια: ὅτι ὁ Κύριος δέν σέ παρακολουθεῖ ἀπα-
θής, ἀδιάφορος, ἀλλά τί; Ὄρθιος. Σκυμμέ-
νος ἐπάνω σου. Σέ πλήρη ἑτοιμότητα. Γιά
σένα σηκώθηκε τώρα ἀπό τό θρόνο Του. Γιά
σένα. Σκέψου το λίγο αὐτό...

Κι ὄχι μόνον ὁ Κύριος. Καί ὁ ἄγγελός σου
δίπλα σου στέκεται, νά σέ ἐνισχύει. Καί ὁ
πρωτομάρτυς Στέφανος καί τά ἑκατομμύρια
τῶν μαρτύρων μετά ἀπ’ αὐτόν. Σκέψου.
Σκέψου ἕνα στάδιο, τίς κερκίδες γεμάτες,
ὅλοι ὄρθιοι γιά σένα, νά σέ ἐπευφημοῦν, νά
ζητωκραυγάζουν, νά σοῦ δίνουν κουράγιο,
δύναμη στόν ἀγώνα σου.  Ὅλοι. 

Γιά σένα, ἀθλητή τοῦ Χριστοῦ... �

«Ὁ Κύριος δέν σέ παρακολου-
θεῖ ἀπαθής, ἀδιάφορος,

ἀλλά τί;  Ὄρθιος.
Σκυμμένος ἐπάνω σου.
Σέ πλήρη ἑτοιμότητα.

Γιά σένα σηκώθηκε τώρα
ἀπό τό θρόνο Του.

Γιά σένα».
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