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Visoka cijena dosljednog ivljenja evanđelja

Nakon što smo jučer proslavili svetkovinu Kristova rođenja, danas se spominjemo nebeskoga
rođenja svetoga Stjepana, prvoga mučenika. Sasvim posebna veza zdruuje ova dva blagdana, a
dobro je opisana u milanskoj ambrozijanskoj liturgiji riječima: "Jučer je Gospodin rođen na zemlji,
kako bi se Stjepan rodio za nebo" (uz lomljenje kruha). Kao što se Isus na kriu u potpunosti
predao Ocu i oprostio svojim ubojicama, tako i Stjepan u trenutku svoje smrti moli govoreći:
"Gospodine Isuse, primi duh moj"; i ponovno: "Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh" (usp. Dj 7,5960).
Stjepan je istinski učenik Isusov i njegov savršeni sljedbenik. Njime se započinje onaj dugi niz
mučenika koji su svoju vjeru zapečatili prinosom ivota, potvrđujući svojim junačkim
svjedočanstvom da je Bog postao čovjekom kako bi čovjeku otvorio kraljevstvo nebesko. U
ozračju boićne radosti ne treba nam se činiti neumjesnim spominjanje mučeništva svetoga
Stjepana. Zapravo, već se nad betlehemskim jaslicama nadvija sjena kria. Naviještala je
siromaštvo štale u kojoj plače Djetešce, proroštvo Šimunovo o znaku osporavanu i maču koji će
Djevici probosti dušu, Herodovo proganjanje koje će natjerati Svetu obitelj na bijeg u Egipat. Ne
treba čuditi ako jednog dana to dijete, kad odraste, zatrai od svojih učenika da ga slijede putem
kria u potpunom povjerenju i vjernosti. Privučeni njegovim primjerom i podrani njegovom ljubavlju
mnogi su kršćani, već od početaka Crkve, posvjedočili svoju vjeru prolijevanjem krvi.
Nakon prvih mučenika slijedit će i ostali tijekom stoljeća, sve do naših dana. Kako bismo mogli ne
priznati da i u našem vremenu, u različitim dijelovima svijeta, ispovjediti kršćansku vjeru zahtijeva
junaštvo mučenika? Kako bismo ne primijetili da posvuda, pa i ondje gdje nema progonstva,
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dosljedno ivljenje evanđelja podrazumijeva visoku cijenu što je valja platiti? Motreći boansko
Djetešce u Marijinu zagrljaju i gledajući primjer svetoga Stjepana, molimo od Boga milost da
dosljedno ivimo svoju vjeru, uvijek spremni odgovoriti svakome tko nas upita o razlozima nade
koja je u nama (usp. 1 Pt 3,15).
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