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26 december - Annandag Jul  
- Stefanos den första martyren  

 
Ingångsantifon  
 

Himlens portar öppnades för den helige Stefanos, den 
förste bland martyrerna, och han gick in och mottog 
härlighetens segerkrans. 
 

Inledning  
 

Den förste martyren har firats i juloktaven alltsedan 
300-talet, de orientaliska liturgierna förlägger festen 
till den 27 december. Stefanos, som enligt en utförlig 
skildring i Apostlagärningarna stenades i Jerusalem 
ett par år efter Herrens död, var av de ledande inom 
den grekisktalande delen av urförsamlingen. Av 
traditionen ses han som diakon. 
 
I går värdigades vår Konung iklädd köttets mantel, 
träda fram ur det jungfruliga skötets kammare och 
besöka världen, i dag gick soldaten ut ur kroppens 
hydda och vandrade som segrare vidare till himlen. 
Samma kärlek som överlämnade Kristus från himlen 
till jorden, lyfte Stefanos upp från jorden till himlen. 
Samma kärlek som först visade sig i Konungen, 
strålade sedan fram i soldaten. Den helige Stefanos är 
den förste, som dör likt Kristus, bedjande för sina 
förföljare, med kärlekens kraft besegrar han hatet.  
 
För att värdigt kunna delta i Jesu lidandes, död och 
uppståndelses mysterium, ber vi om förlåtelse för våra 
synder. 
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Kollektbön  
 

Herre, lär oss att efterlikna det vi vördar och älska våra 
ovänner, när vi nu firar honom som bad för sina 
fiender och förföljare till din Son Jesus Kristus... 
 

Första läsningen - Apg 6:8-10; 7:54-60 (Stefanos 
martyrdöd)  
 

Läsning ur profeten Apostlagärningarna. 
Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora 
under och tecken bland folket. Då uppträdde några 
medlemmar i den synagoga som kallades De frigivnas 
(dit hörde folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och 
Asien) och började disputera med Stefanos. Men de 
kunde inte hävda sig mot visdomen och anden i det 
han sade. 
När de hörde detta blev de så ursinniga på Stefanos att 
de skar tänder. Men fylld av helig ande riktade han 
blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus 
som stod på Guds högra sida, och han sade: »Jag ser 
himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra 
sida.« Då ropade de högt och höll för öronen, och alla 
störtade sig över honom på en gång och släpade ut 
honom ur staden för att stena honom. Vittnena lade 
sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette 
Saul. Så stenade de Stefanos, som åkallade Herren och 
sade: »Herre Jesus, ta emot min ande.« Han föll på knä 
och ropade högt: »Herre, ställ dem inte till svars för 
denna synd.« Med de orden dog han.  
Så lyder Herrens ord.  
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Responsoriepsalm - Ps 31:3c-4, 6, 8ab, 16b-17  
 
R:    Herre, i dina händer lämnar jag min ande (628)  
 

Var mig en fast klippa, en borg som blir min 
räddning. 
Ty du är mitt bergfäste och min bórg, * 
och du skall, för ditt namns skull, leda och föra mig. 
 
I dina händer lämnar jag min ánde, * 
du befriar mig, Herre, du sanne Gúd. 
Jag vill jubla och vara glad över din nåd. 
ty du såg till mitt lídande. 
 
rädda mig från mina fienders hánd * 
och från mina förföljare. 
Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, * 
hjälp mig i din nåd 
 
 

Halleluja 
 

Välsignad han som kom i Herrens namn. Herren är 
Gud, och han gav oss ljus.  
 

Evangelium - Matt 10:17-22 (Ni skall bli hatade av alla 
för mitt namns skull)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Akta er 
för människorna. De skall utlämna er åt domstolar, och 
de skall piska er i sina synagogor. Och ni kommer att 
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ställas inför ståthållare och kungar för min skull och 
stå som vittnen inför dem och hedningarna. Men när 
man utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni skall 
tala eller vad ni skall säga. Ty i det ögonblicket 
kommer det ni skall säga att läggas i er mun, och det är 
inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er. 
Broder skall skicka broder i döden, och en far sitt barn. 
Barn skall göra uppror mot sina föräldrar och bringa 
dem om livet. Ni skall bli hatade av alla för mitt namns 
skull. Men den som håller ut till slutet skall bli 
räddad.«  
Så lyder Herrens evangelium.  
 

Förbön  
 

Säkra på den helige Stefanos förböner vänder vi oss 
till Gud som ger de svaga kraft och kommer de 
behövande till hjälp.  
 
1. Du, som beskyddar din kyrka, ge alla kristna din 
kraft, så att de för världen blir trogna vittnen för din 
sanning. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
2. Du, som skänker en frid som världen inte kan ge, 
inge viljan till försoning åt dem som strider. Vi ber 
dig:  
Herre, hör vår bön. 
3. Du, som föddes när tiden var inne, visa dig också 
för dem som ännu inte fått veta att du har kommit. Vi 
ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
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4. Du, som är den eviga belöningen för dem, som 
bekänner sig till dig, styrk de döende, så att de, likt 
Stefanos, med förtröstan kan överlämna sin ande i dina 
händer. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
5. Du som är ljuset på vår väg, lär oss att förlåta vår 
nästa och att be för dem som handlat illa mot oss. Vi 
ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
 
Herre, må den förste martyren Stefanos förtjänster vara 
oss till hjälp och stöd. Hör oss på hans förbön, genom 
Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
 
 

Bön över offergåvorna  
 

Må vår gåva, Herre, glädja dig i dag när vi kommer 
ihåg hur den helige Stefanos såg himlen öppnad och 
hans ande togs emot av Jesus Kristus, vår Herre. 
 
 

Prefation III för jul 
 

Herren vare med er. 
Och med din ande. 
Upplyft era hjärtan. 
Vi har upplyft dem till Herren. 
Låt oss tacka och lova Herren, vår Gud. 
Det är tillbörligt och rätt. 
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Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt att vi tackar 
och lovar dig alltid och överallt, helige Fader, 
allsmäktige, evige Gud, genom Jesus Kristus, vår 
Herre. 
Ty i dag har du helat människan genom honom och 
givit henne del i ditt eviga liv. 
I honom låter du det underbara utbytet ske: ditt eviga 
Ord blir dödlig människa, som vi, och vi människor får 
del av din gudomliga härlighet. 
Därför lovar vi dig med alla himmelens änglar, vi 
prisar dig i glädje och sjunger till din ära: 
 

Kommunionantifon (Apg 7:59) 
 

Man stenade Stefanos, som åkallade och sade: Herre 
Jesus, ta emot min ande. 
 

Bön efter kommunionen  
 

Vi tackar dig, Herre, för alla dina välgärningar mot 
oss, du som frälser oss genom din Sons födelse och 
gläder oss när vi i dag får fira den förste martyrens 
himmelska födelse. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

 
 
 
 
 
 
 
 


