
                                          
                                                                 

                                                          Spiritul adevăratului Crăciun

În ziua de după Crăciun, pare destul de ciudată ca persecuția să fie tema 
noastră. Sfântul Ștefan este primul martir al bisericii, iar sărbătoarea lui este 
celebrată în imediata proximitate a nașterii Domnului pe care îl slujim. Nu 
doar că Ștefan a fost o persoană plină de har, el a fost și un predicator înzestrat, 
cu rezultatul că atacatorii nu au reușit să se ridice la înălțimea lui. După cum 
s-a întâmplat atât de des, ca neînțelegerea să se transforme în violență, cu 
oponenți lui aliându-se împotriva lui Ștefan. Într-un final l-au ucis într-un caz 
clasic de zel religios ieșit de sub control. Printre acești oponenți ai lui s-a 
aflat și o figură destul de interesantă, tânărul Saul care curând va deveni Paul, 
marele apostol al neamurilor.

Primi creștini au plătit și ei cam cu aceiași monedă ca protomartir-ul. 
Moartea lui Ștefan a fost o prevestire a lucrurilor ce vor veni. Evanghelia de 
astăzi ne prezintă o imagine a ceea ce s-a petrecut în partea ulterioară a primului 
secol. Torturi crude, atacuri publice, diviziuni familiale. Discipoli lui Isus au 
îndurat toate aceste lucruri. Însă Isus i-a asigurat de îndrumarea sa divină și de 
un viitor care este cu siguranță a lor. Perseverența înseamnă mântuire.

A avea această gândire în tine care a fost și în Isus Cristos, reamintirea sa a 
lui Paul este clar reflectată în moartea lui Ștefan. În timpul procesului său, Isus 
i-a asigurat pe acuzatori lui că ei într-o zi îl vor vedea pe Fiul Omului venind 
pe nori cerului; iar Ștefan a murit cu o viziune a acestei figuri escatologice. 
Ștefan, asemenea lui Isus, a murit prin a-și oferi duhul lui Dumnezeu.

Spiritul Crăciunului nu trebuie să fie limitat la ornamente și podoabe. Nici 
la pacea și la calmul șemineului. Ci e asigurarea faptului că copilul a venit 
pentru a suferi, suferință care ne va da speranță, iar astfel, asemenea lui Ștefan, 
renunțarea lui Cristos trebuie să fie a noastră. În această călătorie a noastră 
prin valea plângerii, noi suntem cu siguranță chemați să suferim. Însă cu 
sentimentele lui Cristos ca fiind ale noastre proprii, cu siguranță vom izbândi. 
Iar spiritul adevăratului Crăciun nu va fi pierdut niciodată.

Puncte de reflexie
1. Diviziunile religioase.
2. Diviziunile familiale.
3. Cristos ca model de toleranță
4. Convertirea lui Paul.
5. Siguranța cerului.

† Sfântul Ștefan, 
primul martir

A 2-a zi din octava Crăciunului

    26 decembrie 2020

              _  __________________
                                  ___________________



LECTURA I
Iată! Văd cerurile deschise.

Citire din Faptele Apostolilor                                    6,8-10; 7,54-59
În zilele acelea, Ştefan, plin de har şi de putere, săvârşea minuni 

şi semne mari în popor. 9 Dar s-au ridicat unii din sinagoga numită a 
liberţilor, a cirenenilor, a alexandrinilor şi a celor din Cilicia şi Asia, ca 
să discute cu Ştefan, 10 însă nu puteau să se opună înţelepciunii şi duhului 
cu care vorbea. 7,54 Când au auzit ei acestea, fremătau de furie în inima lor 
şi scrâşneau din dinţi împotriva lui. 55 Dar el, plin de Duh Sfânt, cu ochii 
îndreptaţi spre cer, a văzut gloria lui Dumnezeu şi pe Isus stând la dreapta 
lui Dumnezeu 56 şi a zis: „Iată! Văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului 
stând la dreapta lui Dumnezeu!” 57 Atunci ei, strigând cu glas puternic, 
şi-au astupat urechile şi s-au năpustit împreună asupra lui 58 şi, scoţându-l 
afară din cetate, aruncau cu pietre asupra lui. Martorii şi-au pus hainele 
la picioarele unui tânăr numit Saul. 59 Şi, în timp ce îl loveau cu pietre, 
Ştefan a strigat, zicând: „Doamne Isuse, primeşte sufletul meu!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 30(31),3cd-4.6 şi 8ab.16bc-17 (R.: 6a) 
R.: În mâinile tale, Doamne,
      îmi încredinţez sufletul.

3cd Fii pentru mine o stâncă de scăpare, 
o cetate întărită, ca să mă mântuieşti! 
4 Tu eşti stânca mea, cetatea mea, 
pentru numele tău, condu-mă şi călăuzeşte-mă! R.

6 În mâinile tale îmi încredinţez duhul, 
tu mă vei mântui, Doamne Dumnezeule adevărat. 
8ab Mă voi bucura şi mă voi veseli de îndurarea ta, 
căci ai privit la umilinţa mea. R.

16bc Scapă-mă din mâna duşmanilor mei 
şi de cei care mă urmăresc! 
17 Fă să strălucească faţa ta peste slujitorul tău, 
mântuieşte-mă în îndurarea ta! R.

LECTURA A II-A
Dumnezeu ne-a vorbit nouă prin Fiul.

Citire din Scrisoarea către Evrei                                               1,1-6
După ce în trecut a vorbit în multe rânduri şi în multe moduri părinţilor 

noştri prin profeţi, Dumnezeu, 2 în aceste zile din urmă, ne-a vorbit 



nouă prin Fiul, pe care l-a pus moştenitor a toate, prin care a făcut şi 
veacurile. 3 Acesta, fiind strălucirea gloriei şi chipul fiinţei sale şi ţinând 
totul prin cuvântul puterii sale, după ce a săvârşit purificarea păcatelor, 
s-a aşezat la dreapta maiestăţii, în ceruri, 4 devenind cu atât mai presus 
decât îngerii, cu cât a moştenit un nume mai deosebit decât al lor. 5 De 
fapt, căruia dintre îngeri i-a spus vreodată: „Fiul meu eşti tu; eu astăzi 
te-am născut” şi iarăşi: „Eu îi voi fi lui Tată şi el îmi va fi Fiu”? 6 Dar, din 
nou, când îl introduce pe primul născut în lume, spune: „Şi să-l adore toţi 
îngerii lui Dumnezeu!”

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                  Ps 117(118),26a.27a
(Aleluia) Binecuvântat este cel care vine 
                în numele Domnului! 
                Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Nu sunteţi voi cei care vorbiţi, 

ci Duhul Tatălui vostru.
          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Matei                                                          10,17-22
În acel timp, Isus i-a trimis pe cei doisprezece, poruncindu-le: „Fiţi 

atenţi la oameni, pentru că vă vor da pe mâna sinedriilor şi vă vor biciui 
în sinagogile lor! 18 Şi veţi fi duşi, din cauza mea, înaintea guvernanţilor 
şi a regilor ca mărturie înaintea lor şi a păgânilor. 19 Când veţi fi daţi 
pe mâna lor, nu vă preocupaţi cum sau ce veţi vorbi, căci vi se va da în 
ceasul acela ce să vorbiţi, 20 pentru că nu sunteţi voi cei care vorbiţi, ci 
Duhul Tatălui vostru este cel care vorbeşte în voi! 21 Frate pe frate va 
da la moarte şi tată pe fiu. Copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i 
vor ucide. 22 Şi veţi fi urâţi de toţi din cauza numelui meu. Însă cine va 
rămâne statornic până la sfârşit, acela va fi mântuit”.

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Fraților preaiubiți, odată cu comemorarea sfântului Ștefan, 

primul martir creștin, noi continuăm să ne bucurăm de darul lui 
Isus Cristos, a cărui naștere promite viața veșnică pentru toți cei 
care îi sunt credincioși. Să spunem împreună:

R. Doamne, fi locul nostru de refugiu!

- Ne rugăm ca curajul sfântului Ștefan să îl inspire, pe sfântul nostru 
părinte papa, pe episcopi, preoți și diaconi, în a fi mai dedicați 



evangheliei și să fie pregătiți și dispuși să își ofere viața proprie 
pentru ea. R.

- Ne rugăm ca oficialitățile publice care sunt de acord sau comit 
diverse fărădelegi, să se căiască de faptele lor, să se convertească la 
iubirea lui Cristos, asemenea sfântul apostol Paul care a consimțit 
uciderea sfântului Ștefan. R.

- Ne rugăm ca ura și violența din lume să piară înaintea luminii 
pruncului Cristos nou-născut. R.

- Ne rugăm ca cei care au pierdut membri ai familiei lor din cauza 
acestei pandemii mondiale, să primească ajutorul și susținerea de 
care au nevoie de la cei din jurul lor. R.

- Ne rugăm pentru ca noi toți să iertăm și să ne rugăm pentru cei 
care ne-au rănit sau trădat prin inspirația sfântului Ștefan. R.

Dumnezeu Preaiubitor, Cuvântul tău veșnic s-a născut pe pământ 
ca sfântul Ștefan să se poată naște pentru cer. Te rugăm să ne ajuți 
ca ochii noștri să rămână mereu ațintiți asupra lucrurilor de sus 
pentru ca porțile paradisului să se deschidă și pentru noi. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin
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       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie


