Στὸν Ἅγιο Πρωτομάρτυρα Στζφανο

Ἁγίου Πρόκλου πατριάρχου Κωνςταντινουπόλεωσ
Ὁ ἥλιοσ ὁ αἰςκθτόσ, ποὺ ἀνατζλλει πάνω ἀπὸ τὴ γῆ, ἔχει δίπλα του ςυνακόλουκουσ,
τὰ ἀςτζρια τῆσ Ἄρκτου, τοῦ Ὠρίωνα, τῆσ Ποφλιασ, ἀκόμα καὶ τοῦ Αὐγερινοῦ.
Ὁ Ἥλιοσ ὅμωσ τῆσ Δικαιοςφνθσ, ὁ ὁποῖοσ ἀκτινοβόλθςε ἀνατζλλοντασ μζςα ἀπὸ
τοὺσ παρκενικοὺσ κόλπουσ, δὲν ἔχει ἀνάγκθ τὴ ςυνδρομὴ ἀπὸ τὸ φῶσ τῶν
ἀςτεριῶν, ἀλλὰ ἔκεςε τὸν Πρωτομάρτυρα Στζφανο νὰ λάμπει αὐτόσ, δίπλα ςτὶσ
ἀκάνατεσ ἀκτίνεσ Του.
Ὁ ἥλιοσ, βαδίηοντασ ςτὸ οὐράνιο μονοπάτι τοῦ ἀνάμεςα ςτὸ βοριὰ καὶ τὸ νότο, πότε
μεγαλϊνει καὶ πότε μικραίνει τὸ φεγγοβόλθμα τῆσ μζρασ.
Ὁ Κφριοσ, ἐρχόμενοσ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ γιά μᾶσ, αὔξθςε τὴν Δικαιοςφνθ καὶ
διατιρθςε ἀμόλυντο καὶ ἀμείωτο τὸ φεγγοβόλθμά τθσ.
Ὁ ἥλιοσ διαδζχεται τὴ νφχτα, Αὐτὸσ τὸν κάνατο ἀντιπαλεφει, ἐκεῖνοσ διϊχνει τὸ
ςκοτάδι, Αὐτὸσ ἀνατρζπει τὴν ἁμαρτία, ἐκεῖνοσ φζγγει γιὰ δϊδεκα ὧρεσ, Αὐτὸσ
ἀςτράφτει ςτοὺσ αἰῶνεσ, ἐκεῖνοσ μὲ τ’ ἀςτζρια βαδίηει, Αὐτὸσ λάμπει μὲ τοὺσ
Ἀποςτόλουσ, ἐκεῖνοσ τριγυρνάει ἀνάμεςα ςὲ χρόνια καὶ ἐποχζσ, Αὐτὸσ κθρφττεται
μὲ τοὺσ Προφῆτεσ καὶ τοὺσ Εὐαγγελιςτζσ, ἐκεῖνοσ μὲ τὴ διαδρομὴ τοῦ τὶσ ὧρεσ
ὑφαίνει, Αὐτὸσ τὸν λόγο τῆσ Ἐκκλθςίασ δυναμϊνει. Ἐκεῖνον οἱ ηωγράφοι πάνω ςτὸ
ἅρμα τὸν ηωγραφίηουν, Αὐτὸν οἱ ςοφοὶ κατὰ Θεὸν ςτὴ φάτνθ ἀναπαυόμενο
ἀναγγζλλουν.
Μιά φάτνθ ἡ ὁποία ςὰν ἄλλοσ Οὐρανὸσ ποὺ περιβάλλεται μὲ τὴ Χερουβικὴ δόξα,
μόνο μὲ τὸν Θεϊκὸ κρόνο μπορεῖ νὰ ςυγκρικεῖ, ποὺ περιζχει τὴ λογικὴ τροφι, μία

φάτνθ ποὺ δζχτθκε Αὐτὸν ποὺ δθμιοφργθςε τὴν κάκε ηωι, μία φάτνθ ποὺ βαςτάει
Αὐτὸν ποὺ βαςτάει τὰ πάντα. Μία φάτνθ ποὺ κατὰ χάριν ἔγινε πλατφτερθ ἀπὸ τὴν
Πλάςθ ὅλθ, γιὰ νὰ χωρζςει Αὐτὸν ποὺ ὁλόκλθρθ ἡ Κτίςθ δὲν χωράει. Μία φάτνθ
ποὺ μᾶσ ἀναγγζλκθκε ἀπὸ τὸν ἀγγελιοφόρο ἀςτζρα. Μία φάτνθ ποὺ προτφπωςε τὸ
κυςιαςτιριο, καὶ ἕνα ςπιλαιο ποὺ τὴν Ἐκκλθςία ἀποτζλεςε.
Ἄσ μιμθκοῦμε λοιπὸν καὶ ἐμεῖσ, τοὺσ εὐςεβεῖσ Μάγουσ, καὶ ἀντιλαμβανόμενοι τὴν
ἐκκλθςία ὡσ Βθκλεζμ, ἂσ ἀςπαςκοῦμε τὸ ἱερὸ βῆμα ὡσ Σπιλαιο, τὸ κυςιαςτιριο ὡσ
Φάτνθ, καὶ ἀντὶ τοῦ Βρζφουσ, τὸν διὰ τοῦ Βρζφουσ εὐλογθμζνο ἄρτο ἂσ
ἀγκαλιάςουμε.
Ἔχοντασ ὑπόψιν ὅλα αὐτὰ ἂσ δοξάςουμε ςιμερα Αὐτὸν ποὺ καὶ ὁ πρωτομάρτυρασ
Στζφανοσ ὡσ Βαςιλζα κθρφττει.
Θαυμαςτὰ πράγματα ἑνὸσ καυμαςτοῦ Βαςιλζα!
Χκζσ γεννικθκε, καὶ ςιμερα ὁ Στζφανοσ ςὲ Αὐτὸν προςφζρκθκε ὡσ πραγματικὸ καὶ
ἔμψυχο ςτεφάνι, ὡσ ςτεφάνι ποὺ πλζχτθκε καὶ χαλκεφτθκε μόνο του.
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