
Święty Szczepan – pierwszy 
męczennik chrześcijański

Trudne początki działalności misyjnej Kościoła

Po śmierci Jezusa apostołowie, zgodnie z� nakazem Pana, głosili 
Ewangelię, dokonywali uzdrowień, nawoływali Żydów do nawróce-
nia i�przyjęcia chrztu.
Ci, którzy przyjęli chrzest, żyli w�zgodzie, pomagali sobie wzajem-
nie, modlili się razem w�świątyni i�wielbili Boga. Ich wspólnota z�każ-
dym dniem stawała się liczniejsza. Nie podobało się to żydowskim 
kapłanom, którzy nie tylko zabronili apostołom przemawiać do ludu 
w�imieniu Chrystusa, ale ich także więzili, a�nawet postawili przed 
sądem. Jednak te trudności nie zniechęciły apostołów, którzy konty-
nuowali powierzoną im misję.

Wytrwałość drogą prowadzącą do zbawienia

Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw zniena-
widził. (…) Jeżeli Mnie prześladowali, to i�was będą prześlado-
wać. J 15, 18. 20

Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać są-
dom i�w�swych synagogach będą was biczować. (...) Będziecie 
w�nienawiści u�wszystkich z�powodu mego imienia. Lecz kto 
wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Mt 10, 17.22

Szczepan pełen łaski i�mocy działał cuda i�znaki wielkie wśród 
ludu. Niektórzy zaś (...) przystąpili do rozprawy ze Szczepa-
nem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i�Duchowi, z�którego 
natchnienia przemawiał. Podstawili więc ludzi, którzy zezna-
li: «Słyszeliśmy, jak on wypowiadał bluźnierstwa przeciwko 
Mojżeszowi i�Bogu». W� ten sposób podburzyli lud, starszych 
i� uczonych w� Piśmie. Przybiegli, porwali go i� zaprowadzili 
przed Sanhedryn. Tam postawili fałszywych świadków (...). (...)
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«Czy to prawda?» – zapytał arcykapłan. A�on [Szczepan] od-
powiedział: «Słuchajcie, bracia i�ojcowie: (...) Wy zawsze sprze-
ciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i� wy. 
Któregoż z�proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali 
nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego. 
A�wyście zdradzili Go teraz i�zamordowali. Wy, którzy otrzy-
maliście Prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrze-
galiście go».
Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i�zgrzytali zęba-
mi na niego. A�on pełen Ducha Świętego, patrzył w�niebo i�uj-
rzał chwałę Bożą i�Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I�rzekł: 
«Widzę niebo otwarte i�Syna Człowieczego, stojącego po prawi-
cy Boga». A�oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i�rzu-
cili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i�ka-
mienowali, a�świadkowie złożyli swe szaty u�stóp młodzieńca, 
zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił 
się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!». A�gdy osunął się na 
kolana, zawołał głośno: «Panie, nie licz im tego grzechu!». Po 
tych słowach skonał. Dz 6, 8-13; 7, 1-2.51-60

Szczepan wśród siedmiu 
mężów wybranych przez apostołów

Dzięki uporowi i�wytrwałości apostołów w�głoszeniu Dobrej Nowiny 
rozrastała się w�Jerozolimie wspólnota ochrzczonych – przystępowa-
li do niej nawet żydowscy kapłani. Apostołowie, którym przybywa-
ło obowiązków, postanowili powołać do pomocy siedmiu mężów. 
W�tym gronie znalazł się Szczepan – człowiek wielkiej wiary.
Z�pochodzenia był on hellenistą, to znaczy Żydem urodzonym poza 
Palestyną, mówiącym po grecku. W� Jerozolimie został diakonem. 
Przewodził wspólnocie chrześcijańskiej pochodzenia judeohelle-
nistycznego. Jego zadaniem była posługa biednym. Z� wielką żarli-
wością głosił też słowo Boże. Wykazując się doskonałą znajomością 
dziejów Izraela, podkreślał, że naród ten został powołany, by przy-
gotować przyjście Zbawiciela. Pełen wiary, łaski i�mocy czynił znaki 
i�cuda. Jednak nie wszystkim Żydom się to podobało.

SŁOWNIK
Dalmatyka  – szata diakona.

Diakon  – mężczyzna po święceniach diako-
natu. W	okresie wczesnochrześcijańskim: po-
mocnik biskupa, opiekun ubogich i	chorych.

Męczeństwo  – znoszenie prześladowań 
i	cierpienia zadawanego przez innych.

Kamienowanie  – najstarsza forma kary 
śmierci, polegająca na obrzucaniu skaza-
nego kamieniami. Wymierzano ją między 
innymi za bluźnierstwo.

Giotto di Bondone, Św. Szczepan, 1320–1325
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Świadectwo Szczepana

Działalność Szczepana oburzyła tych Żydów, którzy nie uznawali 
nauki Chrystusa. Poczuli się oni zagrożeni, gdyż obawiali się utraty 
wpływów. Pojmano go i� postawiono przed sądem (Sanhedrynem), 
stawiając mu fałszywe zarzuty, że głosi bluźnierstwa przeciw Mojże-
szowi i�Bogu. Wówczas Szczepan wygłosił płomienną mowę obron-
ną, w� której przedstawił wszystkie winy i� nieposłuszeństwa Bogu, 
których Naród Wybrany dopuścił się od początku swego istnienia. 
Oskarżyciele, wzburzeni słowami prawdy o�sobie, dokonali samosą-
du – wyrzucili Szczepana poza miasto i�tam go ukamienowali.
Pierwszy męczennik za wiarę zginął około 36 roku, a�więc niespełna 
trzy lata po śmierci Chrystusa. Wydarzenie to zapoczątkowało prze-
śladowania chrześcijan w�Kościele jerozolimskim. Z�obawy o�swój los 
chrześcijanie rozproszyli się wówczas po okolicach Judei i�Samarii.
Szczepan dał świadectwo wierności Panu nie tylko słowami, ale tak-
że własną postawą, gotowością poświęcenia życia za to, w� co wie-
rzył, co kochał, co stanowiło dla niego wartość. 

Kult Świętego Szczepana

Chrześcijanie, uciekając przed oblężeniem Jerozolimy i� w� obawie 
przed jej zburzeniem przez cesarza Hadriana, zabrali ze sobą śmier-
telne szczątki Szczepana i�pochowali je w�wiosce Kefar-Camla. Miej-
sce to odkryto dopiero w�415 roku. Biskup Jerozolimy, Jan, wybudo-
wał tam murowaną bazylikę. Drugi kościół wzniesiono w� miejscu, 
gdzie według podania Święty Szczepan miał być ukamienowany.
W�późniejszych wiekach powstało wiele kościołów ku czci Świętego 
Szczepana, między innymi słynna katedra w�Wiedniu. Także w�Pol-
sce znajduje się kilkanaście kościołów upamiętniających tego mę-
czennika. Jego imię utrwalono również w�nazwach miejscowości. 
Kościół katolicki czci Świętego Szczepana 26 grudnia.

Kościół pw. św. Szczepana w�Krakowie

Katedra św. Szczepana Męczennika w�Wiedniu
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Dawać świadectwo Chrystusowi dzisiaj

Życie i�śmierć Świętego Szczepana pokazują, co naprawdę jest waż-
ne w�życiu ucznia Chrystusa, w�czym powinniśmy go naśladować.

Święty Szczepan

• został powołany do rozdawania jałmużny
Dookoła nas jest wielu ludzi potrzebujących naszej pomocy: głod-
nych, cierpiących, samotnych, zagubionych – nie przechodźmy 
obok nich obojętnie.

• był mężem cieszącym są dobrą sławą, pełnym Ducha Świętego 
i�mądrości
Należy żyć w�bliskości Boga – rozmawiać z�Nim podczas modlitwy 
i�poznawać Jego wolę, poprzez słuchanie i�czytanie Pisma Świętego.

• był przepojony wiarą i�wiernie naśladował Chrystusa
W�życiu należy się kierować Bożymi przykazaniami i�nauką Chrys-
tusa.

• potrafi ł w�ostatniej chwili życia przebaczyć rzucającym w�niego 
kamieniami
W� każdych okolicznościach należy pamiętać o� najważniejszym 
przykazaniu – przykazaniu miłości.

Módlmy się:
 – za Kościół święty, aby skutecznie głosił ludziom przyka-

zanie miłości Boga i�bliźniego;
 – za prześladowanych z�powodu bycia chrześcijanami, aby 

potrafi li przebaczyć wrogom;
 – za prześladujących wyznawców Chrystusa, aby Bóg dał 

im łaskę dostrzeżenia zła;
 – za skłóconych i� żyjących w� niezgodzie, aby pamiętając 

o�przykazaniu miłości, wyciągnęli rękę na zgodę.

1. Kim był Święty Szczepan?
2. Dlaczego Święty Szczepan może być wzorem wierności Bogu dla nas 

współczesnych?
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