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Την Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου, ημέρα που η Εκκλησίας μας τιμάει τη μνήμη του Αγίου
Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας
κ.κ. Μακάριος μετέβη στον πανηγυρίζοντα φερώνυμο Ιερό Ναό στο Hurlstone Park του
Σύδνεϋ, όπου χοροστάτησε κατά την Ακολουθία του Όρθρου και προεξήρχε της Θείας
Λειτουργίας, συλλειτουργούντων των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων Μιλητουπόλεως κ.
Ιακώβου και Κυανέων κ. Ελπιδίου.

Στο κήρυγμά του, ο Σεβασμιώτατος εστίασε στα τελευταία λόγια, στην προσευχή που
έκανε ο Άγιος Στέφανος την ώρα που οι μανιασμένοι διώκτες του τον πετροβολούσαν:
«Κύριε μη στήσεις αυτοίς την αμαρτίαν ταύτην».

«Πάντοτε από το τέλος της ζωής του ανθρώπου καταλαβαίνει κανείς την ποιότητα και τον
χαρακτήρα του», παρατήρησε εισαγωγικά ο Αρχιεπίσκοπος, για να τονίσει με έμφαση την
υπέρβαση που αναδεικνύεται στο τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του Αγίου Στεφάνου, ο
οποίος δε σκεφτόταν τον πόνο, το αίμα που έτρεχε και τις πληγές που είχε στο σώμα του,
αλλά προσευχόταν στον Θεό για τους λιθοβολιστές τους.

Αυτή η υπέρβαση, της συγχωρητικότητας, είναι κάτι που λείπει από τον σύγχρονο κόσμο,
διέκρινε στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε
αποκτήσει μια πνευματική αρτηριοσκλήρυνση. Δε θέλουμε να ζητάμε συγγνώμη, αλλά
παράλληλα δε θέλουμε και να συγχωρούμε αυτούς που μας ζητούνε συγγνώμη».

Έσπευσε, όμως, να περιγράψει το πολύτιμο δώρο που μας προσφέρει με το παράδειγμά του
ο τιμώμενος Άγιος, ο Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας. «Το μεγαλύτερο δώρο από τον
άνθρωπο, ο οποίος θα κάνει την υπέρβασή του και θα συγχωρήσει τον άλλο – ένα δώρο που
δεν το λαμβάνει μόνο αυτός που συγχωρείται, αλλά πρωτίστως αυτός που συγχωρεί – είναι
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η ειρήνη της ψυχής. Τότε η καρδιά ειρηνεύει και δε χρειάζεται ο άνθρωπος ούτε ανησυχίες
και άγχη να έχει, ούτε τον ύπνο του να χάνει, ούτε φάρμακα και ηρεμιστικά να παίρνει»,
επισήμανε ο Αρχιεπίσκοπος, παροτρύνοντας όλους να βάλουν στη ζωή τους τη
συγχωρητικότητα, αποδεχόμενοι αυτό το πολύτιμο δώρο από τον Άγιο Στέφανο.
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