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СМЪРТТА НА СТЕФАН



Първосвещениците, книжниците и фарисеите много се 

изплашили, като разбрали, че в Йерусалим се покръстват 

толкова много хора, които са повярвали в Иисуса и са Го 

обикнали. Затова еврейските свещеници отишли при Петър и 

при другите ученици и им забранили да разказват на хората за 

Иисуса. Но учениците не послушали свещениците и всеки ден 

говорели за Иисуса. Тогава свещениците заповядали да бъдат 

арестувани учениците. Но станало чудо: през нощта при 

учениците се спуснал Ангел, отворил вратата на тъмницата и 

извел всички на свобода. И отново учениците започнали да 

разказват в храма за Иисуса.



Еврейските свещеници повикали войници и им заповядали така 

да пребият учениците, че те никога повече да не говорят пред 

народа за Иисуса, но учениците пак идвали в храма и 

разказвали на хората за нашия Спасител. С всеки изминал ден 

все повече и повече хора пълнели храма, за да ги слушат. 

Учениците не само говорели за хората, но се и грижели за 

бедните и болните. Сега те имали съвсем малко свободно време, 

а работата им била толкова много, че не можели да се справят с 

нея. Затова взели седем души за помощници.



Единият от тези седем души се казвал Стефан. Светият Дух му 

помагал, когато говорел с хората за Иисуса. Те започвали да 

вярват в Иисуса, след като чуели думите на Стефан. Много 

болни излекувал Стефан в името на Христа.

Но ето какво се случило веднъж. При Стефан дошли хора, за да 

поспорят с него за Иисуса. Ала Светият Дух му помагал и те не 

могли да спечелят спора. Тръгнали си ядосани и навсякъде 

разправяли, че Стефан е говорил хули против Бога.



Тази лъжа стигнала до първосвещеника. Той много се зарадвал и 

заповядал на войниците да арестуват Стефан. Но Стефан съвсем 

не се изплашил, когато го отвели при него. Той гордо и смело 

гледал пред себе си и се усмихвал. „Истина ли е това, което 

разказват за теб?" - попитал първосвещеникът. И тогава Стефан 

започнал да говори: „Върху всички вас лежи голям грях. Вие 

убихте Иисуса, който не беше направил нищо лошо."



Присъствуващите в дома на първосвещеника гледали с ненавист 

Стефан. Но той не обръщал внимание на техните зли погледи. 

Гледал нагоре и виждал как небето се разтваря и там е Иисус, 

Който стои редом с Господ. „Аз виждам небето разтворено и 

виждам Иисуса, Който стои от дясната страна на Бога." Това 

еврейските свещеници не могли да понесат. Те запушили с ръце 

ушите си, за да не чуват думите на Стефан. Но изведнъж 

скочили от местата си, хванали Стефан и го повлекли по улиците 

на Йерусалим, към края на града, за да го убият там.



Те били толкова озлобени срещу него, че дори не помислили 

какъв голям грях ще сторят, ако го убият. В края на града имало 

купчина камъни. Като свалили красивите си плащове, за да не 

ги изцапат, те ги сложили на едно и също място. Млад фарисей 

на име Савел трябвало да ги пази. Останалите грабнали камъни 

и започнали да ги хвърлят по Стефан. Но той се молел, без да 

обръща внимание на летящите камъни. „Господи, приеми моя 

дух, вземи и мен при Себе Си на небето!"



Стефан паднал на колене, той не чувствувал болка от ударите. 

„Господи - молел се той, - прости на тези хора злото, което те 

извършват сега!" Молел се за всички свои врагове! Така умрял 

Стефан. Евреите оставили тялото му на земята, забравили 

своите плащове и се пръснали по домовете си. След известно 

време приятелите на Стефан намерили тялото му и го погребали. 

Те горчиво оплаквали своя приятел.
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