
ДИЯКОН СВЯТИЙ СТЕПАН – ПЕРШОМУЧЕНИК ХРИСТИЯНСЬКОЇ 

ЦЕРКВИ 

Дії святих апостолів 6-7 

 

І побивали камінням Степана, що молився й казав: Господи Ісусе, прийми духа мого!... 

Дії апостолів 7:50 



Щороку ми святкуємо День Святого Степана – одного з перших служителів 

Християнської Церкви, диякона.  Ім’я Степан  – грецьке і воно перекладається, як «корона, 

вінець».  Святий Степан дістав за свою палку віру від Господа вінця слави і праведності, а також 

вінця мучеництва. Гадаю, вам буде цікаво довідатись, хто такий Святий Степан, коли він жив і за 

що його шанує Християнська Церква.  

Про важливі подробиці щодо Святого Степана ми дізнаємося зі Святого Писання.  Він 

народився і жив у першому столітті по Різдві Христовому, тобто майже 2000 років тому.  Про 

нього розповідає нам книга «Дії святих апостолів» (розділи 6 та 7).  Вона міститься в тій частині 

Біблії, що зветься Новим Заповітом.  Автор «Дій святих апостолів» – Святий Лука, каже нам про 

те, як одного разу, коли в Церкві ще було мало служителів, виникла потреба настановити 

дияконів – служителів, які би опікувалися хворими, немічними, вдовами, сиротами.  Апостоли 

Ісуса запропонували християнам вибрати для цього служіння вірних Богові, старанних і 

побожних чоловіків, які були відомі своєю вірою, доброю поведінкою та чеснотами.  Добре 

поміркувавши, віруючи вибрали сімох мужів – Степана, Пилипа, Прохора, Никанора, Тимона, 

Пармена і Миколу.  Апостоли поклали на їхні голови руки, помолилися і попросили у Господа 

благословення на їхнє служіння. Так обрали перших сім дияконів. Слово «диякон» означає – 

служитель.  

Степан вирізнявся серед сімох дияконів своїми християнськими чеснотами. Святий Лука 

пише, що він був «мужем, сповненим віри, сили і Духа Святого».  Після того, як Степана було 

покликано до дияконського служіння, він чинив ім’ям Ісуса Христа великі чуда і знамення.  

Слава про нього швидко поширилася краєм.  Степан ревно проповідував Ісусове Євангеліє і 

розповідав людям про Спасителя, закликав їх повірити в Нього. Це дуже не сподобалося 

юдейським священикам та лідерам.  Адже після Степанових проповідей люди відвертались від 

них, наверталися до Бога і ставали християнами, а вони цього не хотіли.  Зовсім недавно вони 

боролися проти Ісуса, аж тут з’явився Його учень, який дошкуляв їм своїм служінням і нагадував 

про Ісуса.  

Юдейські провідники вирішили схопити Степана і вбити його. Для цього вони намовили 

людей, щоб ті говорили, наче Степан зневажає Бога і пророка Мойсея.  Так само вони вчинили 

до цього з Ісусом. Степана схопили і віддали на суд.  Стоячи перед судом, він сміливо 

проповідував юдеям Христа, доводив, що Ісус і є обіцяним Месією, якого обіцяв послати людям 

Бог.  Юдеї ж через це ще більше розгнівались, вивели його за місто і вбили камінням. Перед 

смертю Степан просив Бога, щоб Той пробачив убивцям їхні гріхи.  Так загинув вірний слуга 

Божий Степан.  Він першим серед християн помер за віру в Ісуса, тому Церква називає його 

першомучеником.  

Це сталося 35 року по Різдві Христовім. На прикладі Степанового життя, його віри і 

служіння ми вчимося бути вірними Богові, сміливо поширювати Христове Євангеліє, не боятися 

переслідувань і утисків. Господь запевняє нас: Не бійтесь і не лякайтесь! Я завжди з вами! 

Будьте вірними до кінця! Я дам вам вінця слави! 

 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

 

1. Що означає ім’я Степан? Чи є у вас друзі з цим ім’ям?   

2. Розкажіть своїм друзям про Святого Степана. 

3. Яка книга Нового Заповіту розповідає нам про Степана? 

4. До якого служіння було покликано Степана разом із іншими чоловіками? 

5. Що означає слово «диякон»? 

6. Чим вирізнявся Степан серед сімох дияконів? 

7. Що Біблія каже про Степанове служіння? 

8. Що замислили юдейські лідери проти Степана? 

9.  До чого ми, як віруючі, повинні бути готові? 

10.  У чому нас запевняє наш Господь? 

11. Чого ми вчимося на прикладі життя і служіння Степана? 


